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OKB-23/2013. sz. ülés 
(OKB-131/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. június 10-én, hétfőn, 11 óra 13 perckor kezdődően, 

az Országház földszint 93. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
 

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11473. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Rétvári Bence (KDNP) és 

Kovács Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Általános vita) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc.) 

Elnöki bevezető 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Megkezdenénk a mai ülést. 

Mielőtt a napirendi pontról szavaznánk, szeretném jegyzőkönyvben kérni az 
önkormányzati bizottság titkárságát, hogy szülessen meg egy levél a minisztériumok 
parlamenti államtitkárai felé, amelyben azt kérjük, hogy az Önkormányzati és 
területfejlesztési bizottságot a minisztériumok vegyék komolyan, és ne forduljon az elő, hogy 
most már nem első esetben egyébként a parlamenti képviselők hosszú tíz perceket, húsz 
perceket várnak, hogy bárki megérkezzen a minisztériumból az előterjesztésekhez. Azt 
gondolom, hogy ez a képviselői munkának egy elég erős erodálása. Úgyhogy nagyon szépen 
kérem, hogy ez a levél szülessen meg az összes politikai államtitkárnak. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tizenheten személyesen, 6-an helyettesítéssel jelen 
vannak. Határozatképesek vagyunk.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11473. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Rétvári Bence (KDNP) és 
Kovács Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Általános vita)  

Egy napirendi pontunk van, a kereskedelemről szóló 2005. évi törvény módosítása, 
T/11473. számon, Rogán Antal és Rétvári Bence önálló indítványa. 

Az előterjesztők nem jelentek meg a bizottságban. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviselői megérkeztek, mindjárt majd bemutatkoznak a mikrofonba. Szeretném tőlük 
megkérdezni, hogy kívánnak-e a törvényjavaslathoz bármit hozzáfűzni szóban, vagy pedig 
csak azt mondják el, hogy a minisztérium vagy a kormány részéről mi az álláspont.  

Parancsoljon! 

A napirend elfogadása 

Bocsánat! Aki megszavazza a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Parancsoljon! 

Dr. Weingartner Lilla szóbeli kiegészítése 

DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! 
Üdvözlöm a tisztelt elnök urat, illetve a tisztelt bizottságot. Én Weingartner Lilla vagyok az 
NGM Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztályának vezetője. Kolléganőm Mátyók Éva 
referens. 

Először is elnézést kérek a késésért, kettő bizottságon vagyunk túl az irodaházban, és 
itt volt egy kis keveredés. Legközelebb hozok magammal fonalat. Tényleg elnézést, hogy 
megvárakoztattam a képviselő urakat, asszonyokat! 

A törvényjavaslattal a tárca ebben a formában nem ért egyet. A céllal, illetve az 
intézménnyel egyetértünk, de további egyeztetéseket szeretnénk. 

 
ELNÖK: Értem. Konzultáltak az előterjesztőkkel?  
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sajnos még nem. 

Most fogunk, miután mi is most, pénteken tudtuk meg ennek a törvényjavaslatnak a tartalmát. 
Előzetesen ugye nem került velünk egyeztetésre.  
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ELNÖK: Értem. Hát ez rendkívül színes. (Dr. Apáti István: Ez egy rasszista 
kijelentés.) Végül is én azt gondolom, biztos jól érzik magukat a túloldalon az ellenzéki 
képviselők, hiszen ebből látszik, hogy rendkívül demokratikus a mi oldalunk. A frakcióvezető 
és egy államtitkár előterjesztését nem támogatja a szaktárca. Ebből látszik, hogy komoly viták 
vannak.  

Én most tanácstalan vagyok ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy 
az általános vitát kezdjük meg, maximum majd akkor, ha úgy dönt a kormány, illetve a 
szaktárca, illetve az előterjesztők, akkor majd vagy levesszük, vagy arrébb toljuk, vagy 
valamifajta kompromisszumos megoldás fog születni.  

Úgyhogy én szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot ezek után, hogy aki 
egyébként általános vitára alkalmasnak tartja… (Pál Tibor jelentkezik.) Van vita? Akarsz 
vitatkozni, Tibor? Mert nem tudsz kivel, de parancsolj! 

 
PÁL TIBOR (MSZP): Azt kérdezem az elnök úrtól, hogy véleményt lehet-e még 

mondani, vagy már azt se. 
 
ELNÖK: Persze! Jaj, mert olyan terror van ebben a bizottságban… Istenem! 

(Derültség. - Dr. Szűcs Lajos: Ezt az angyalarcot, Tibor, már nem hisszük el! - Dr. Apáti 
István: Évtizedek rutinja!) 

Kérdések és reflexió 

PÁL TIBOR (MSZP): Még azt is hozzáteszem, hogy egyébként nekem ebből az egész 
mechanizmusból nem a demokratikus működési mód jutott az eszembe, hanem, ha valaki 
visszanézi, akkor két hónappal ezelőtt módosítottuk ugyanezt a törvényt egy képviselői 
kezdeményezésre, most megint. Tehát szeretném jelezni, hogy ebből a működési 
mechanizmusból inkább a törvényalkotás problémái jutnak az eszembe, és nem az, hogy 
demokratikusan működik. 

De én azért megkérdezném a tárcát - mert magát a szándékot, azt világosan látjuk -, 
hogy miért nem támogatja ezt a javaslatot, és hogy a további egyeztetésben milyen irányba 
szeretné változtatni. Mert azt azért látjuk itt, a fővárosban nagyon sok helyen, én magam a 
saját kerületemben, hogy a korábban elfogadott törvényekben, mondjuk, épp a dohányzás 
elleni törvényben rengeteg probléma van a lakók, a lakókörnyezet, az utca, az üzlethelyiségek 
tekintetében. Jelzem, hogy a fővárosban volt is egy olyan kezdeményezés, hogy tiltsuk meg 
azt, hogy a vendéglátó-ipari egységek előtt lehessen dohányozni, mert miután elfogadtuk a 
törvényt, mindenki kimegy, de ott a lakók most problémáznak.  

Az a kérdésem, hogy milyen irányban kívánják esetleg változtatni. 
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Ismételten jelezzük, hogy magával a felügyeleti díjjal egyetértünk, de vannak ellentmondások 
a törvényjavaslatban, ilyen például az iparűzési adó kontra felügyeleti díj. A felügyeleti díjat 
ugye üzletenként kellene befizetni, az iparűzési adóalapot cégenként számítják. Tehát ott van 
egy ellentmondás. 

Ellentmondás van az üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes 
cselekménnyel. Véleményünk szerint ez nem a kereskedelmi szabályozásban kezelendő. 
Tehát apróbb pontosításokat szeretnénk.  

 
ELNÖK: További vita? Vélemény? (Pál Tibor felé:) Képviselő úr? (Pál Tibor nemet 

int.) Nehogy a demokratikus alapjogai sérüljenek. (Derültség.)  
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Határozathozatal 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás.  

A mostani kis összefoglalót Vigh László képviselő úr fogja elmondani. Kíván-e az 
ellenzék…? (Jelzésre:) Pál Tibor mondja el a kisebbségi véleményt. Köszönöm szépen.  

Egyebek  

Azt szeretném jelezni, hogy holnap várhatóan lesz bizottsági ülés; ha ehhez a 
törvényjavaslathoz a mai általános vita alatt módosító javaslatok érkeznek, akkor azokat 
holnap tárgyaljuk, és ez a főemelet 55-ben lesz. Várhatóan pénteken is fél tízkor lesz 
bizottsági ülés, az is a főemelet 55-ben. Tehát kérem képviselőtársaimat, hogy ezeket 
maguknak írják fel. 

Köszönöm szépen, a mai ülésnek vége. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


