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J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 
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Napirend: 

 

1. Az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11563. szám - bizottsági módosító javaslat benyújtásának 

kezdeményezése) 

2. Egyebek 



- 3 - 

Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 

Seszták Oszkár (KDNP), a bizottság alelnöke 

Balázs József (Fidesz) 

 Ékes József (Fidesz) 

Herman István Ervin (Fidesz) 

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) 

 Hoffman Pál (KDNP) 
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Helyettesítési megbízást adott: 

 

Babák Mihály (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz), 

Balla György (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 

 Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Nyitrai Zsoltnak (Fidesz), 

 Dr. Dancsó József (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz), 

 Font Sándor (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP), 

 Magyar Anna (Fidesz) (Fidesz) Balázs Józsefnek (Fidesz), 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) Hoffman Pálnak (KDNP). 

 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 
Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 07 perc) 

 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Munkánkat megkezdhetjük, tekintettel 
arra, hogy a jelenléti ív szerint a bizottság határozatképes. 

A bizottság tagjai írásban megkapták a mai bizottsági ülés napirendjét. Javaslom, hogy 
ezt a napirendet módosítsuk. Vegyük le napirendünkről az 1. pontban tervezett, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslatot, tekintettel arra, hogy ehhez nem érkezett módosító 
javaslat, és a bizottságnak nincs módosító indítványa. Viszont javaslom, hogy ehelyett vegyük 
fel az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló, T/11563. 
számú törvényjavaslatot, amelyhez bizottsági módosító javaslat benyújtását kezdeményezzük. 
Továbbá tartsuk meg a 2. napirendi pontot, az egyebeket. Kérdezem a bizottságot, ezzel a 
módosítással ki ért egyet. Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta az általam javasolt napirendet. 

Ennek megfelelően haladunk. Tehát az 1. napirendi pontunk az egyes közteherviselési 
kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló, T/11563. számú törvényjavaslat, 
amellyel kapcsolatban a bizottság módosító javaslata előttünk fekszik. A tisztelt bizottsági 
tagok áttanulmányozhatták az elmúlt percekben, tekintettel arra, hogy nem egy hosszú és 
bonyolult javaslatról van szó. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál tisztelettel 
köszöntöm Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat, aki segítségünkre lesz, és Csuka Mária 
főosztályvezető-helyettes asszonyt. Mindketten az NGM-ből képviselik a kormányt. 

Ennek megfelelően először is kérdezem helyettes államtitkár urat, hogy, megismerve a 
bizottság módosító javaslatát, hogyan foglal állást a minisztérium vagy a kormány, attól 
függően, hogy milyen álláspontot tud képviselni. Tessék, megadom a szót! 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm önöket. A módosító javaslatot áttanulmányoztuk, ismerjük, 
és ennek támogatását javasoljuk. Álláspontunk szerint a módosító javaslat összhangban van és 
elősegíti a kormány azon szándékát, hogy a rezsicsökkentését végre lehessen hajtani, illetve 
ennek hatása megfelelően érvényesüljön az egész ágazatban. A javaslat alapvetően azt 
célozza, hogy azokban a földgáz-, illetve kőolaj-kitermelő szegmensekben, amelyek 
kitermelését végső soron hatósági árral tudják értékesíteni az érintett vállalkozások, ahol eleve 
a rezsicsökkentés miatt alacsonyabb lesz ezen érintett vállalkozások teherviselő képessége, ott 
a bányajáradékot is mérsékeltebb összegben emelje meg a Brent olajár világpiaci jegyzésének 
kedvezőbb folyamata. Ez a módosítás értelmezésünk szerint nem érinti a kormány azon 
javaslatát, hogy az általános földgáz- és kőolaj-kitermelésre vonatkozó 12 százalékos kulcsot 
16-ra emelje, tehát ezt változatlanul hagyja. Egyszerűen a rezsicsökkentéssel érintett 
szegmens kívánja egy nagyon korlátozott mértékben könnyebb helyzetbe hozni, valamilyen 
mértékben tehermentesíteni. Ezért mi a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről ezt 
támogathatónak tartjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr véleményét, kiegészítését. 

Kérdezem a bizottság tagjait, kinek kérdése vagy észrevétele a bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatban. Igen, megadom a szót Ékes képviselő úrnak. Tessék! 

 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm elnök úr. Maximálisan egyetértek, hiszen a 

kormány szándéka az, hogy az őszi időszakban, szeptembertől, ha lehetséges, a fűtési 
szezontól további rezsicsökkentést hajtson végre. Ahogy államtitkár úr is elmondta, ha 10-ről 
16 százalékra emelkedett volna, akkor a cégek számára az egy nehezebben elviselhető 
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folyamat lett volna. Viszont így, hogy a 80 és a 90 dolláros Brent-árakhoz viszonyítva 2 
százalékkal emelkedik, sokkal könnyebb mind a két fél számára, a kormány számára is azt a 
döntést meghozni, hogy további rezsicsökkentést lehessen végrehajtani, másrészt a kieső 
források kevésbé fogják az adott forgalmazó cégeket sújtani. Maximálisan egyetértek ezzel, 
hiszen a bizottsági ülés azon szakaszában, amikor ezt először vizsgáltuk, szóba kerültek ezek 
a kérdések. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását, véleményét. Figyelemmel 

arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, lezárom a módosító javaslat vitáját. A 
bizottság állásfoglalása következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy a bizottság ezt a 
tartalmú módosító indítványt benyújtsa. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és 
a főosztályvezető-helyettes asszonynak a segítséget. 

A 2. napirendi pontunk az egyebek. Kinek van képviselőtársaim közül esetleg 
közérdekű információja? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Kérdezem a hivatal munkatársát, 
hogy van-e esetleg bizottsági üléssel kapcsolatban valami. (Jelzésre.) Ha nincs, akkor ezen 
napirendi pontunkkal is végeztünk. A munkánkat befejeztük, a bizottsági ülést bezárom. A 
bizottság tisztelt tagjainak köszönöm szépen, hogy részt vettek a bizottsági ülésen, 
mindenkinek jó utazást kívánok hazafelé. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 
 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 15 perc.) 
 
 
 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


