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Napirendi javaslat  

1. Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/168. szám) 
(Manninger Jenő és dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Részletes vita a HHSZ. 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. Az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/117. szám)  
(Mesterházy Attila, Tóbiás József, dr. Harangozó Tamás Attila, dr. Botka 
László, Kiss László, Burány Sándor, Velez Árpád, Demeter Márta, 
Hiszékeny Dezső, Harangozó Gábor István, Kunhalmi Ágnes, dr. Legény 
Zsolt, Heringes Anita, Lukács Zoltán, dr. Tóth Bertalan, dr. Józsa István, 
Tukacs István, Tóth Csaba, Szabó Sándor és Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 

3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/137. szám) 
(Z. Kárpát Dániel és Szilágyi György (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés tárgysorozatba-vételről) 

4. Az Állami Számvevőszék elnökének felkérése ellenőrzés lefolytatására:  
az országgyűlési képviseletet nem szerzett pártoknak folyósított 
költségvetési támogatások felhasználásáról 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke 
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP) 
Volner János (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Vantara Gyula (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Latorcai János (KDNP) Rogán Antalnak (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kérném a bizottság tagjait, hogyha lehet, akkor foglalják el a helyüket, én 
meg kérek egy jelenléti ívet, hogy azt láthassam pontosan, hogy ki, kit helyettesít. Azt 
lehet, hogy megkapjam? Egy pillanat türelmet kérek, amíg itt tisztázzuk. (Egyeztetés.) 

Tisztelt Bizottság! Bocsánat, csak tisztáztuk, hogy közben hányan vagyunk, és 
ki kit helyettesít így, ebben a formában. Csak jelezném, hogy egyelőre a 
helyettesítésekkel együtt 8-an vannak a kormánypárti képviselők. Helyettesítési 
megbízást nem láttam az ellenzéki oldalon, tehát ennek megfelelően 3-an vannak az 
ellenzéki oldalon, és ha esetleg Tiffán képviselő úr ideér, akkor leszünk majd 12-en, 
összesen 12-en a bizottságból.  

A napirendi javaslat kiküldésre került. Én itt egyetlenegy valamit módosítanék, 
tisztelt képviselőtársaim, a két tárgysorozatba-vételre még van időnk, én azt 
javasolnám, hogy a tárgysorozatba-vételekről később döntsön a bizottság, tehát itt azt 
javasolnám, hogy ezeket vegyük le a napirendről. Van-e így a napirenddel 
kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Erről persze még külön döntenünk kell, mert ez 
egy kiküldött napirend volt. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném, 
hogy van-e kifogás az ellen, hogy a két tárgysorozatba-vétel levételéről együtt 
szavazzunk. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérdezném, ki az, aki támogatja, hogy a 
tárgysorozatba-vételeket később tárgyaljuk. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez 8 igen. Ki 
az, aki nem. (Szavazás.) Gondolom akkor, hogy 3 nem. 

8 igennel, 3 nem ellenében a bizottság ezt támogatta. 
Ma két érdemi napirendi pontunk van, az egyik az egyes adótörvények és 

azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, illetve az 
Állami Számvevőszék elnökének a felkérése ellenőrzés lefolytatására. 

Egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények 
módosításáról szóló T/168. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ. 44-45. §-a alapján, vitához kapcsolódó 
bizottságként)  

Belevágunk az 1. napirendi pontba. Tisztelettel üdvözlöm Pankucsi helyettes 
államtitkár urat.  

Itt a bizottság egy sajátos helyzetben van, mert az új házszabály értelmében, 
mivel kapcsolódó bizottság vagyunk, ezért nem tárgyaljuk meg a módosító 
indítványokat úgy, hogy döntünk azokról, hanem gyakorlatilag egyfajta részletes vitát 
tudunk tartani, illetve lefolytatni, ha van a módosító indítványokkal kapcsolatban 
hozzászólás egyáltalán, és aztán azt követően mi arról döntünk, hogy megfelel-e a 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti részletes vitára való alkalmasságnak a 
benyújtott módosító indítványok köre. Ez az új házszabályból eredő feladat. 

Kérdezném tehát, hogy a módosító indítványokkal kapcsolatban van-e kérdés 
vagy észrevétel. Először azt kérdezném, hogy mindannyian kézhez kaptuk a módosító 
indítványokat… (Jelzésre:) Csak a jelentést? (Jelzésre:) Hiába nem dönthetünk, de 
valamiről tárgyalnunk kell, nem? Akkor minek kérjük föl? (Egyeztetés.) Akkor azt 
javaslom, legközelebb ne kérjük föl. Mindegy, ezt majd én elrendezem a bizottsági 
elnöki értekezleten. Ez így nem működőképes, mert a Gazdasági bizottság 
feladatköreibe egyébként benne van az adóügyekkel kapcsolatos kérdés, tehát akkor 
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azt le kell rendezzük, hogy mi és hogy van így, ebben a formában. Most egyelőre ettől 
nem tudok eltérni, mert ez volt a Ház kijelölése, de ezt majd a későbbiekben kell 
lerendeznünk. 

Kérdezném a helyettes államtitkár urat, hogy van-e a módosító indítványok 
között olyan, amit egyébként a kormány nem támogat, vagy van-e olyan, amit 
egyáltalán támogat. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket! 
Mi kettőt tudunk, a 4. és az 5. számú módosító indítványt. A 4-esben nem 

tudok kormányzati álláspontot képviselni, az nem is adóügyekkel foglalkozik 
ráadásul. Az 5-össel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az 8 darab módosítást 
tartalmaz, ebből a 8-ból mi az első 6-ot, illetve a 8.-at támogatjuk, erről van 
kormányzati álláspont, és támogatjuk, a 7. pontját viszont nem tudjuk jogtechnikai 
okból támogatni. Ezzel kapcsolatban körvonalazódik már egy másik módosító 
indítvány, amelyik ezt a 7. pontban foglalt hatályba léptetési pontot jogtechnikailag 
jól fogja kezelni, és akkor azzal kerül helyre gyakorlatilag minden ebben a 
törvényjavaslatban. Tehát a 7. pontját kivéve, a 168/5. módosító indítványt tudjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Rendben. Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e a módosító 

indítványokkal kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor itt most döntenünk kell a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
való megfelelőségről. Kérdezném, hogy az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot 
kiosztottuk-e. (Jelzésre:) Akkor kérdezném, hogy magát a jelentést a bizottság tagjai 
közül ki az, aki támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
a bizottság 9 igennel támogatta. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A bizottság 9 igennel, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  
Tanuljuk még az új házszabályt, döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. 

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a részletes vita lezárását támogatja, azt 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez 10 igen. Ki az, aki 
nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság ezt támogatta. Köszönöm 
szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet. 

Az Állami Számvevőszék elnökének felkérése ellenőrzés 
lefolytatására: 
az országgyűlési képviseletet nem szerzett pártoknak folyósított 
költségvetési támogatások felhasználásáról 

A következő napirendi pontunk az Állami Számvevőszék elnökének felkérése 
ellenőrzés lefolytatására. Itt több alkalommal is felmerült az a kérdés, hogy milyen 
mélységben és részletességgel fogja lefolytatni az Állami Számvevőszék az 
országgyűlési választásokon indult, ezáltal költségvetési támogatást kapott jelölő 
szervezetek ellenőrzését, azokét, amelyek nem jutottak be a parlamentbe, tehát nem 
szereztek mandátumot.  

Itt a különféle nyilatkozatokból az derült ki, hogy az Állami Számvevőszéknek a 
törvény szerinti kötelezettsége arra terjed ki, hogy egyébként a parlamenti pártok 
ellenőrzését folytassa le, így külön fel is kell kérni arra, hogy ezen túlmenő vizsgálatot 
kell lefolytatnia. Itt egyeztetést folytattunk az Állami Számvevőszékkel, hogy milyen 
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típusú felkérést kell megfogalmazni, tekintettel arra, hogy most a Gazdasági bizottság 
feladatkörébe tartoznak a számvevőszéki ügyek.  

Így egy előterjesztést készítettem az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 
számára. Ennek az előterjesztésnek az elfogadása gyakorlatilag egy formális levél, 
amelyben a bizottság felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy egyébként annál a 
tizennégy pártnál, amelyek nem jutottak országgyűlési képviselethez, ellenben 
részesültek állami támogatásban, kampánytámogatásban, ott a megfelelő ellenőrzést, 
gyakorlatilag ugyanazt, amit a parlamentbe már bejutott pártoknál elvégzett, az 
Állami Számvevőszék folytassa le. Ez a felkérés elegendő ahhoz, hogy ennek a 
vizsgálatnak a lefolytatása megtörténjen, tehát országgyűlési határozat nem szükséges 
hozzá, hiszen ebben az értelemben az Országgyűlés számvevőszéki ügyekért felelős 
bizottsága a felkérés tekintetében helyettesítheti a parlament formális felkérését.  

Azt gondolom, erre szükség van, tehát a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 
jegyében minden olyan jelölő szervezetnél a tételes formai ellenőrzést el kell végezni, 
amelyik egyébként elindult a választáson, igénybe vette a kampánytámogatást, és 
akkor is el kell végezni, ha egyébként nem jutott parlamenti képviselethez. Azt 
gondolom, ebben volt egyfajta politikai egyetértés a választások előtt, így értelmes 
lenne, ha ezt most a választások után a Gazdasági bizottság ennek a felkérésnek az 
elfogadásával is kifejezné. (Z. Kárpát Dániel megérkezik az ülésre.) Ezért készítettem 
ezt el. 

Kérdezem, hogy az Állami Számvevőszéktől van-e itt valaki. (Jelzés nem 
érkezik.) Mindegy, a bizottság ezt a döntést meghozza. Én a Számvevőszék elnökének 
jeleztem, hogy egy ilyen felkérést meg fogunk fogalmazni, ezzel kapcsolatban 
tartalmilag is egyeztettem vele, hogy melyek azok a formai kritériumok, amelyeknek a 
felkérésben benne kell lenniük, tehát ez a Számvevőszéket meglepetésként nem fogja 
érni. Legfeljebb vitát abban lehet lefolytatni, hogy ez plusz feladat-e, amit az Állami 
Számvevőszék kap vagy sem, de tekintettel arra, hogy az ellenőrzési tervükben 
szerepel a jelölő szervezetek ellenőrzése, ezért azt gondolom, ez talán nem tekinthető 
plusz feladatnak, így az országgyűlési képviseletet nem szerző pártok ellenőrzésére 
sor kerülhet, ha a bizottság ezt a határozatot elfogadja. 

Kérdezném, hogy a témával kapcsolatban, illetve az előterjesztéssel, a 
felkéréssel kapcsolatban van-e kérdés vagy vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor gyakorlatilag csak az elfogadásáról kell voksolnunk.  

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja, hogy az országgyűlési 
képviseletet nem szerző pártok ellenőrzésére sor kerüljön. Aki támogatja, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Gyakorlatilag ez a felkérés 
egyhangú.  

Ez a felkérés akkor a mai napon útnak is indul formálisan az Állami 
Számvevőszék felé.  

Egyebek 

Akkor most eljutottunk az egyebekhez. Kérdezném, hogy az egyebekben van-e 
bárkinek valamilyen felvetése. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor a 
bizottság ülését lezárnám, és akkor meglátjuk, hogy jövő héten a parlamenti 
munkából eredő kötelezettségeknél milyen feladataink lesznek, de biztos, hogy 
legalább egy bizottsági ülést tartani kell.  

Itt mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy nem lehet tartani bizottsági ülést 
a plenáris ülés napján, így ennek megfelelően biztos, hogy vagy kedden, vagy szerdán 
fog erre sor kerülni. (Jelzésre:) Akkor szerdán, tehát valószínűleg a szerdai napra 
fogjuk összehívni a bizottság ülését. 
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Köszönöm szépen mindenkinek a türelmét. A bizottság ülését bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 44 perc)  
  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Szűcs Dóra  

 
 


