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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Megkérem 
tisztelt képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Bizottságunk megkezdi 
munkáját. 

A napirend elfogadása és a határozatképesség megállapítása 

Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendet. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, véleményük. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, én két javaslatot tennék. Az egyik, hogy a 4. napirendi pontot 
javaslom a 2. napirendi pont elé hozni, miután Szatmáry Kristóf képviselő úr jelezte, 
hogy innen továbbmenne egy következő bizottsági ülésre, és nem szeretnénk 
megakadályozni abban, hogy képviselje az általuk benyújtott javaslatot. 

A másik pedig, hogy Hegedűs Lorántné és Volner János képviselőtársaink 
kérték, hogy az 5. napirendi pontként szereplő tárgysorozatba vétel iránti kérelmet 
ma vegyük le a napirendről, mert mindketten akadályoztatásuk miatt nem tudnak 
megjelenni az ülésen. Volner képviselő úrnak valamilyen sportbalesete van ráadásul, 
úgyhogy neki jobbulást kívánunk innen a bizottsági ülésről is. 

Kérdezem, hogy ezekkel a kiegészítésekkel ki az, aki elfogadja a mai ülés 
napirendjét, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú 
döntéssel a bizottság a napirendjét elfogadta. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdi. 

Dr. Erős János, a Magyar Fejlesztési Bank volt vezérigazgatójának 
meghallgatása az általa tulajdonolt offshore céggel kapcsolatban 

Elnöki tájékoztató 

Első napirendi pontként dr. Erős János, a Magyar Fejlesztési Bank volt 
vezérigazgatójának meghallgatására kerülne sor a bizottság ülésén. Bizottságunk a 
korábbi ülésén határozott arról, hogy Erős Jánost meghívja a bizottság ülésére, mert 
szerettük volna meghallgatni, szerettünk volna olyan kérdéseket tisztázni vele, ami a 
panamai offshore botrány kapcsán felszínre került. A meghívóban, amellyel 
meghívtam a bizottsági ülésre a volt vezérigazgatót, két kérdést konkrétan is 
feltettem neki. Egyik, miszerint a Magyar Fejlesztési Bankban betöltött 
vezérigazgatói pozíciója idején, 2002 és 2010 között milyen offshore cégekkel 
rendelkezett. A másik alapvető kérdés pedig az lett volna, hogy az offshore cégek 
milyen ügyleteket kötöttek, és ezáltal a magyar államnak okoztak-e kárt. 

Erős János lakcímeként a Budapest, Kelenhegyi út 81. szám alatti ingatlant 
találtuk, erre április 25-én én elküldtem a meghívót tértivevényes levél formájában. 
Az információink szerint ezt a levelet azóta sem vette át senki, és várjuk azt, hogy az 
illetékes postahivatalban esetleg május 10-éig még átvegyék a levelet. Amennyiben a 
levél átvételre kerül, és információt szerzünk arról, hogy Erős János egyáltalán 
Magyarországon tartózkodik-e, akkor újra napirendre tűzzük a meghallgatását. A 
mai napon sajnos, miután nem jelent meg a bizottsági ülésen, ezért a meghallgatást 
nem tudjuk megtartani, így bizottságunk az 1. napirendi pontját ezzel lezárja. 
(Jelzésre:) Alelnök úr kért szót, Tóth Csaba alelnök úr, öné a szó. 
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Hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Elnök úr említette, hogy a következő alkalommal sort kerítünk a meghallgatásra. 
Szeretném javasolni, hogy erre a meghallgatásra ne csak Erős Jánost hívja meg a 
bizottság, hanem minden olyan kormányzati, döntéshozó szerepben levő személyt, 
akinek valamilyen offshore vállalkozása van, országgyűlési képviselőket, állami cégek 
vezetőit és azoknak az offshore cégeknek a tulajdonosait, vezetőit, akik állami 
cégekkel, Magyar Nemzeti Bankkal, alapítványaival vagy akár a letelepedési 
kötvényekkel foglalkoznak. Ezzel a kiegészítéssel szeretném kérni, hogy a következő 
alkalommal, amikor meghallgatás lesz offshore ügyben, akkor őket is hívjuk meg. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Arra kérem alelnök urat, hogy akkor írásban tegye majd meg a 

javaslatát konkrét nevekkel megjelölve, hogy kikre gondol ebben az ügyben, és akkor 
természetesen foglalkozunk majd a következő ülésen a felvetésével. (Jelzésre:) Igen, 
szót kért Varju László képviselő úr, öné a szó. 

 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Akkor szeretném kérdezni, 

hogy más is tehet erre javaslatot, ugye, nemcsak az alelnök úr? 
 
ELNÖK: Természetesen. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Mert, ha már itt offshore-ozunk, akkor a Magyar 

Nemzeti Bank elnökét is örömmel látnánk, aki majd beszámol arról, hogy miért köt 
ilyenekkel szerződést, de akkor majd ennek megfelelően írásban teszek rá javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

Elnöki reagálás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Korábban is fölmerültek már különböző 
javaslatok meghallgatás tekintetében. Ugye, Erős János meghallgatására azért 
tettünk javaslatot, és a bizottság ezt azért támogatta, mert ő állami vezetőként 
rendelkezett olyan offshore cégekkel, amelyek olyan ügyleteket köthettek, amellyel a 
magyar államháztartást is megkárosíthatta. Tehát erről szerettünk volna konkrét 
információkat kapni. 

Van-e még az 1. napirendi pont kapcsán valakinek észrevétele, véleménye? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/10316. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, ami gyakorlatilag az eredeti meghívóban 
szereplő 4. napirendi pont: egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. Szatmáry Kristóf képviselő urat kérném, 
hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál, és kérném majd, hogy kérdések esetén 
segítse a bizottság munkáját. 

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor ennek 
megfelelően járunk el. 

Az első szakaszban megállapításra kell kerüljön, hogy az előterjesztés a 
házszabály rendelkezései 44. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelel. 
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Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés ennek a 
jogszabályhelynek megfelel, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 12 igen, 1 tartózkodással a bizottság megállapítja, hogy a 
házszabály rendelkezéseinek megfelel az előterjesztés. Ezzel az első szakaszát a 
részletes vitának lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, melyben képviselői módosító javaslatokról kell 
szavaznunk. Elsőként Gelencsér Attila képviselő úr módosító indítványáról 
kérdezném először az előterjesztő Szatmáry Kristóf urat, hogy támogatja-e. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 

kérdezem dr. Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy 
tárcaálláspontot tud-e mondani. 

 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Köszönöm szépen. Az előterjesztő és a minisztérium is 

támogatja. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja Gelencsér Attila 

módosító indítványát. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 
nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodással a 
bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 2. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem Szatmáry Kristóf urat. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes asszony? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 

A 3. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselők közül ki az, aki támogatja az 

indítványt? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 igen, 3 nem mellett a bizottság támogatja a 
módosító indítványt. 
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A 4. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr módosító 
indítványa szerepel. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A 
bizottság támogatja az indítványt. 

Az 5. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa 
szerepel. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság 
támogatta az indítványt. 

A 7. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja az 

indítványt? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A 
bizottság támogatja az indítványt. 

A 8. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa szerepel. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja az indítványt? 

(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság 
támogatta az indítványt. 
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A 9. ajánlási számon Farkas Gergely képviselő úr indítványa szerepel. Az 
előterjesztőt kérdezem. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja az indítványt? (Nincs 

jelzés.) Senki sem támogatja. 
A 10. ajánlási számon Gelencsér Attila képviselő úr indítványa szerepel. 

Előterjesztő? 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül kik azok, akik támogatják? (Szavazás.) 10 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatja az 
indítványt. 

A 11. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa 
szerepel. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 10 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta az 
indítványt. 

A 12. ajánlási számon szintén Gelencsér Attila képviselő úr indítványa 
szerepel. Előterjesztő? 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. 10 igen, 3 nem mellett a 
bizottság az indítványt támogatja. 

Ezzel a képviselői javaslatok végére értünk. Képviselőtársaim előtt szerepel 
egy bizottsági módosító indítvány, erről kérdezem az előterjesztőt. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz) előterjesztő: Támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
DR. MOSKÓ MÓNIKA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítvány benyújtását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 
nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító indítványt benyújtja. Ezzel a 
módosító indítványokról történő szavazás végére értünk. 

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt az indítványt támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 10 igen, 1 nem, 
2 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy lezárjuk a részletes vitát. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását javaslom képviselőtársaimnak. Ki 
az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Főosztályvezető-helyettes asszonynak, 
képviselő úrnak köszönöm, hogy részt vettek a vitában és segítették a bizottság 
munkáját. 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10309. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A következő napirendi pont az eredetileg a 2. napirendi pontként szereplő, a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, mely T/10309. számon került a Ház elé. Itt a részletes vita 
lefolytatására kell sort kerítenünk. 

Köszöntöm a bizottság előtt dr. Zsolnai Aliz főosztályvezető asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból és kérem, majd segítse a bizottság munkáját. 

Javaslom, hogy itt is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Kérdezem, 
hogy van-e kifogás ez ellen. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Az első szakaszban megállapításra kell kerüljön, hogy az indítvány a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Ki az, aki ezt 
támogatja, illetve elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm. 12 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság megállapítja, hogy a házszabály 
vonatkozó rendelkezéseinek az indítvány megfelel. 

Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk. Áttérünk a második szakaszra, 
ahol képviselői módosító indítványokról kell döntenünk. 

Elsőként és utolsóként is, merthogy egy indítvány van, Z. Kárpát Dániel 
képviselő úr indítványáról kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Nincs jelzés.) Senki sem támogatja az indítványt. 
Önök előtt fekszik, képviselőtársaim, egy bizottsági módosító indítvány. 

Kérem, hogy erről szavazzunk! Kérdezem a főosztályvezető asszonyt, hogy mi a tárca 
álláspontja. 

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem: ki az, aki az 

indítvány benyújtását támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság úgy 
döntött, hogy ezt a módosító indítványt benyújtja. 

Köszönöm szépen, ezzel a módosító indítványok szavazásának a végére 
értünk. Javaslatot teszek a részletes vitára lezárására. Ki az, aki támogatja ezt az 
indítványt? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy a részletes vitát lezárja. 

A részletes vita jelentésének elfogadásáról kérem, hogy szavazzunk! Ki az, aki 
támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy elfogadja a részletes vitáról szóló jelentést. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk, köszönöm szépen főosztályvezető 
asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
módosításáról szóló T/10297. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra, melyben a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerül sor. A benyújtókat Répássy Róbert képviselőtársam képviseli, 
akit köszöntök az előterjesztői asztalnál, illetve Dér Ádám főosztályvezetőt szintén 
köszöntöm, és kérem, hogy segítsen majd a vitában. 

Javaslom itt is, hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek ellenvetése? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Az első szakaszban javaslom, állapítsuk meg, hogy az indítvány a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel. Aki ezt elfogadja vagy 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. (Jelzésre:) 12 igen, 1 
tartózkodás mellett a bizottság megállapítja, hogy a házszabály vonatkozó 
rendelkezéseinek az előterjesztés megfelel. Így az első szakaszát a vitának lezárom. 

Áttérünk a vita második szakaszára, amelyben egy képviselői indítványról kell 
döntenünk, melyet Sallai R. Benedek képviselő úr nyújtott be. Répássy Róbert 
képviselőtársamat mint előterjesztőt kérdezem. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, ebben a formában 

nem értenek vele egyet az előterjesztők, tehát nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Köszönöm szépen. Tárcaálláspont van-e? 
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DR. DÉR ÁDÁM főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

nem támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja az indítványt? (Szavazás.) 
10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Tehát 1 igen, 10 nem, 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy nem támogatja Sallai R. Benedek 
képviselő úr indítványát. 

Itt nem készítettünk elő bizottsági módosító indítványt, így a módosító 
indítványok szavazásának végére értünk. Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás mellett a részletes vita lezárásáról döntött a 
bizottság. 

Ki az, aki a részletes vitáról szóló jelentést elfogadni javasolja? (Szavazás.) 10 
igen. Ki az, aki nem támogatja a javaslatom? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a részletes vitáról 
szóló jelentést. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Képviselő úrnak, 
főosztályvezető úrnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltak. 

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/10246. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a 6. napirendi pontra: az alapvető 
élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
szavazunk. Heringes Anita képviselő asszony képviseli az előterjesztőket. Meg is 
adom önnek a szót, képviselő asszony. 

Heringes Anita ismertetője 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Ugye, 
2010 óta az MSZP most tizedik alkalommal nyújtja be az alapvető élelmiszerek 
áfájának csökkentését. Nagy örömmel olvastuk, hogy ezzel most már a kormány és 
valószínűleg akkor a Fidesz-KDNP-többség is egyetért, hiszen Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2017. január 1-jétől csökkenteni 
kívánják ezen termékek áfatartalmát. Viszont azt gondoljuk, hogy biztosíték kell az 
embereknek, ezért mi a lehetőséget biztosítjuk most a többségnek ahhoz, hogy mi 
benyújtottuk a módosító indítványt, miután egyetértenek önök is ezzel az 
indítvánnyal, így akkor el tudják fogadni, és el tud indulni, ami az emberek életét 
kicsit megkönnyíti, a mindennapokban több húst, csirkehúst, tejterméket, sajtot vagy 
kenyérfélét vagy édesvízi halakat tudnak fogyasztani, ami azt gondolom, hogy az 
egészségük szempontjából sem mindegy. 

Éppen ezért kérjük a többséget, hogy támogassa az indítványt, ne csak a 
sajtóban, hanem itt, a bizottsági ülésen is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e a javaslattal 

kapcsolatban észrevétel, vélemény a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Riz Gábor 
képviselő úr, öné a szó. 
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Hozzászólás 

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Képviselő asszony, úgy gondolom, 
hogy a kormány eddig is nagyon sokat tett a családok és azon belül az egészséges 
étkezés szokásainak átalakítása érdekében. Amit ön érint, az egy nagyon fontos 
terület, az áfacsökkentés. Sosem zárkózott el a gazdasági tárca az elől, hogy a 
gazdaság teljesítőképessége ismeretében ehhez az eszközhöz hozzá tudjon nyúlni. 
Tette és teszi jelen pillanatban is, hiszen ön is részese annak, hogy a következő évi 
költségvetés tételesen nevesíti, hogy mely termékek köre lesz áfacsökkentve. 

Úgy gondolom, hogy nyitott ajtót dönget, és nyilván a gazdaság 
teljesítőképessége ismeretében további olyan tételek is bekerülhetnek majd a 
költségvetésbe akár év közben is, amelyek segítik ezt, de annak függvényében, hogy 
mit bír el a gazdaság. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás van-e a bizottság tagjai 

részéről? (Nincs jelzés.) Előterjesztőként Heringes Anita képviselő asszony kíván-e 
reagálni az elhangzottakra? 

Heringes Anita reagálása 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Azt 
gondolom, hogy egy előremutató együttműködés lenne, ha most támogatnák és 
tárgysorozatba vennék, hiszen most csak arról kell dönteniük önöknek, hogy a 
parlament tárgyalja-e, vitassa-e meg ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy előremutató, 
az ország számára is fontos kérdés lenne, hogy egy demokráciában, ha önök is 
támogatják ezt a javaslatot, akkor tudjuk a parlament előtt tárgyalni és megvitatni ezt 
a kérdést. 

Döntés a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja, 
hogy az előttünk fekvő önálló indítvány tárgysorozatba vételre kerüljön. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 3 igen. Ki az, nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen, 10 tartózkodás mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot. 

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és 
segítette munkánkat. 

A 24 órás autópálya-matrica bevezetéséről szóló H/10182. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pontként a 24 órás autópálya-matrica bevezetéséről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, mely Z. Kárpát Dániel és 
képviselőtársainak indítványa. Nem látom, hogy bármelyik képviselő úr, aki az önálló 
indítványt benyújtotta, a teremben tartózkodna, tehát sem Z. Kárpát Dániel alelnök 
úr, sem Szilágyi György, sem Farkas Gergely képviselő urakat nem látom. 
Távollétükben is nyilvánvalóan tárgyalhatunk a javaslatról. Kérdezem, hogy van-e 
ezzel kapcsolatban észrevétel, vélemény. (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy nem veszi tárgysorozatba az önálló indítványt. 
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Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló T/10377. 
számú törvényjavaslat  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Áttérünk a 8. napirendi pontunkra, amely során a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységeiről kell döntenünk. Azt javaslom a bizottság tagjainak, hogy a 
törvényjavaslat egészéről folytassuk le itt, a Gazdasági bizottság előtt a vitát. Van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Aki ezzel a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 12 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 12 igen, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy a törvényjavaslat egészét fogja megvitatni majd a 
részletes vita során itt, a bizottság előtt. A 8. napirendi pontunknak is a végére 
értünk. 

Egyebek 

A 9. napirendi pont, az egyebek keretében van-e valakinek észrevétele, 
javaslata? (Nincs jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a bizottság tagjainak, hogy részt 
vettek az ülésen, biztosították a határozatképességet. Eredményes és szép napot 
kívánok mindannyiuknak! A bizottsági ülést bezárom. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 55 perc)  

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Baloghné Hegedűs Éva 


