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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

A képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülés meghívójával egyetemben a 
tervezett napirendi pontokat is. Kérdezem, hogy ehhez van-e valakinek észrevétele, 
kiegészítése azon túl, amit írásban megkaptunk Tóth Csaba alelnök úrtól, aki a 
H/1241. számú határozati javaslat tárgyalásával kívánja kiegészíteni a mai ülés 
napirendjét. Ezen felül van-e további kiegészítési igény? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, először a kiegészítésről szavazunk. Ki az, aki támogatja, hogy Tóth 
Csaba alelnök úr H/1241. számú határozati javaslatának tárgyalásával kiegészítésre 
kerüljön a mai ülés napirendje? Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Három 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Nincs olyan. Tehát a mai ülés napirendjének kiegészítése nem kapott 
támogatást.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az eredeti napirendi pontokkal a bizottság 
napirendjét elfogadja. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen 
szavazat. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Tehát 11 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. 
Megkezdjük a munkánkat. (Volner János megérkezik.) 

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a 
pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával 
összefüggő módosításáról szóló T/1271. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pont az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, 
valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet a kormány nyújtott be. 
Kérdezem Vitályos Eszter államtitkár asszonyt, hogy kíván-e az előterjesztéshez 
kiegészítést tenni. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Nem kívánok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Az első 

szakasz során megállapítom, hogy a házszabálynak megfelelő a törvényjavaslat, 
annak benyújtása mindenképpen. Kérdezem, hogy van-e észrevétel a bizottság tagjai 
részéről a vita első szakaszához kapcsolódóan. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor 
ezt lezárom. 

A vita második szakaszára térünk át, a képviselők által benyújtott módosító 
indítványokról tárgyalunk. A képviselőtársaim megkapták a kiegészítő anyagban a 
módosító indítványokat, ezen most sorrendben végigmennénk. Az 1. pontban Tukacs 
István, Burány Sándor, Tóth Bertalan, valamint Volner János és Staudt Gábor 
képviselő urak módosító indítványa szerepel. Kérdezem, hogy az előterjesztők 
kívánnak-e kiegészítést tenni hozzá. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, 
kérdezem, hogy a kormánynak mi az álláspontja. 
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ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): 
Tárcaálláspontot szeretnék mondani. A tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a Miniszterelnökség nem támogatja. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító indítvány 
elfogadását. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenegy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs olyan. Akkor ezt 
nem támogatta a bizottság. 

A 2. pontban jelzett módosító indítványt Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony 
visszavonta, így arról nem kell szavaznunk. 

A 3. pontban Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony módosító indítványa 
szerepel. Kérdezem a tárca álláspontját az államtitkár asszonytól. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A 

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a 

módosító indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. 
A 4. pontban Tukacs István, Burány Sándor és Tóth Bertalan képviselők 

módosító indítványa szerepel, amely összefügg az 5. és 6. ajánlási számon található 
módosító indítványokkal. Ilyen módon ezekről együtt tárgyalunk. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A 

tárca nem támogatja a javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító indítványokat. (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs tartózkodás. Tehát 3 igen, 9 ellenszavazat 
mellett a bizottság nem támogatja a 4., 5. és 6. ajánlási pontban szereplő módosító 
indítványokat.  

A 7. ajánlási pontban Volner János és Staudt Gábor képviselő urak indítványa 
szerepel. Kérdezem a jelen lévő előterjesztőt, hogy kívánja-e indokolni. (Volner 
János: Nem.) Nem, köszönöm. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A 

tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, 

aki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három tartózkodás. A bizottság nem támogatja. 

Ezzel véget is ért az előzetesen benyújtott módosító indítványok sora. 
Önök előtt fekszik a Gazdasági bizottság módosítóindítvány-csomagjának 

tervezete. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e a képviselőtársaimnak 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tárca álláspontját 
erről az indítványról. 

 
ZSIGMONDNÉ DR. VITÁLYOS ESZTER államtitkár (Miniszterelnökség): A 

tárca támogatja a javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja ennek a módosító indítványnak a benyújtását. (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat. Kérdezem, hogy ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? Kilenc igen szavazat, 4 tartózkodás mellett a bizottság arról döntött, 
hogy ezt a módosító indítványt benyújtja.  

Ezzel a második szakasszal is végeztünk. Így most a részletes vita lezárásáról 
kell döntenie a bizottságnak. Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk ezzel a részletes vitát? 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 9 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen 
szavazat, 4 tartózkodás mellett döntött a bizottság a vita lezárásáról.  

Illetve döntenünk kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, 
hogy a döntés egyben a házszabály 44.§-ának (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről való döntés is, és ezt benyújtjuk az Országgyűlés elnökének. Kérdezem, 
hogy ki az, aki támogatja a vita lezárásról szóló jelentés elfogadását és annak 
továbbítását. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 9 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta.  

Köszönöm szépen a tárca képviseletét.  

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amelyben részletes vitára kerül sor, 
az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/466. sorszámot 
viselő törvényjavaslatra, mely Németh Szilárd önálló képviselői indítványa. (A 
kormány képviselői elhagyják a termet.) Viszontlátásra! Németh Szilárdot betegsége 
miatt Bencsik János képviselő úr képviseli, ezért meg is kérdezem a képviselő urat, 
hogy van-e a törvényjavaslattal kapcsolatos kiegészítése. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Pontonként! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Üdvözlöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

képviseletében Aradszki András államtitkár urat. Kérem, hogy működjön együtt a 
bizottsággal ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalásában. Javaslom, hogy ezt a vitát is 
két szakaszban tárgyaljuk. A részletes vita első szakaszát megnyitom. Kérdezem a 
képviselőtársaimat, hogy van-e észrevételük a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a vita első szakaszát le is zárom. 

Áttérünk a második vitaszakaszra, amelyben az írásban benyújtott módosító 
indítványokról tárgyalunk. Elsőként az 1. ajánláspontban Ágh Péter képviselő úr 
módosító indítványáról kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány képviseletében 

Aradszki András államtitkár urat, hogy mi az álláspontja. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja ennek a módosító indítványnak az elfogadását. (Bencsik János: Ez Kiss 
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László javaslata?) Nem, nem, még Ágh Péternél tartunk, az 1. ajánlási számon 
szereplő indítványnál. (Dr. Völner Pál megérkezik. - Rövid szünet. - Bencsik János: 
Elnézést, csak tisztázni kellett, hogy melyikről szavazunk. Tehát ezt az előterjesztő 
nem támogatja.) Akkor az előterjesztő módosítja az álláspontját. Nem támogatja. A 
kormány sem támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 

A 2. ajánlási számon… (Dr. Aradszki András: A kormány támogatta!) 
Bocsánat, a kormány támogatta. Elnézést! A jegyzőkönyv számára tehát pontosítás: 
az előterjesztő nem támogatta, a kormány támogatta, a bizottság tagjai nem 
támogatták ezt a módosító indítványt. 

A 2. pontban Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem. 
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy ki az, aki támogatja ezt a 

módosító indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 3. ajánlási számon Dankó Béla képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja ezt a 

módosító indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 4. ajánlási számon Kiss László képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. 
Tehát a bizottság 2 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja. 

Az 5. ajánlási számon Józsa István, Tóth Bertalan, Kiss László képviselő urak 
indítványa, amelyhez kapcsolódik a 8., 10., 14., 16., 21., 22. és 34. ajánlási számon 
szereplő módosító indítvány. Kérdezem az előterjesztőt. 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Ebben tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja ezt az indítványt. Kérdezem, képviselőtársaim, 

hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Négy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Tehát 4 igen, 
8 nem, 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja az indítványt. 

A 6. ajánlási számon Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 
előterjesztőt, hogy támogatja-e. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnök úr, indítványozom, mert egybe van vonva a 6. és a 7. pont, hogy a 7. pontot 
külön tárgyaljuk és külön szavazzunk róla. 

 
ELNÖK: Rendben, bár összefüggő a két javaslat, de külön kérdezem a bizottság 

véleményét. Tehát most csak a 6. ajánlási számon szereplő indítványról tárgyalunk.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a 

képviselőtársaim közül? (Szavazás.) Egy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
11 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nincs tartózkodás. Tehát 1 
igen és 11 nem szavazat mellett nem támogatja a bizottság. 

Nézzük most a 7. ajánlási számon szintén Ágh Péter képviselő úr indítványát. 
Az előterjesztőt kérdezem. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kormány képviselőjét kérdezem. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem! Ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatja.  
A 8. pontról már szavaztunk. 
A 9. ajánlási számon szintén Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. A kormány? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt 

a javaslatot. (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. Köszönöm szépen. Tehát 9 igen szavazattal, 
5 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

A 11. ajánlási számon Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel, mely 
összefügg a 12. és a 13. ajánlási számon benyújtott indítványokkal. Tehát így erről a 
három indítványról fogunk szavazni. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja ezt a három módosító indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem 
támogatja. Köszönöm szépen.  

A 15. ajánlási számon Latorcai János képviselő úr módosító indítványa 
szerepel. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e Latorcai képviselő úr 
indítványát.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a kormányt, támogatja-e az indítványt.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz. Tehát 5 igen szavazattal, 10 
tartózkodás mellett nem támogatja a bizottság.  

Következik a 17. ajánlási számon Ágh Péter képviselő úr indítványa, amely 
összefügg a 18. és a 19. ajánlási számon szereplő további két indítvánnyal, amelyet 
szintén Ágh Péter képviselő úr nyújtott be. Kérdezem az előterjesztő álláspontját e 
három indítványról. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 
támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tizennégy. Tehát 1 igen 
szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem támogatja a bizottság ezt az indítványt.  

Ugrunk a 23. ajánlási számra, ahol Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját erről a módosító indítványról.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány álláspontját vagy 

tárcaálláspontot. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tizennégy. Tehát 1 igen szavazattal, 14 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatja ezt az indítványt.  

A 24. ajánlási számon Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa szerepel, mely 
összefügg a 28. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal, amelyet szintén ő jegyez.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány?  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

ezt az indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja.  
A 25. ajánlási számon Dankó Béla képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 

az előterjesztőt.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja ezt az 

indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 26. ajánlási számon szintén Dankó Béla képviselő úr módosító indítványa 

szerepel. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormányt képviselője? 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány nem támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottsági tagokat, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja.  
A 27. ajánlási számon Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 

előterjesztőt.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány is támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Tehát 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a bizottság támogatja ezt az indítványt.  

A 29. ajánlási számon Dankó Béla képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 
az előterjesztőt.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. 
A 30. ajánlási szám Ágh Péter képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem az 

előterjesztőt, mi az álláspontja.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. A kormány képviselője? 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás. Tehát 9 igen szavazattal, 5 
tartózkodás mellett a bizottság támogatja a módosító indítványt. 

A 31. ajánlási számon Latorcai János képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormányt. 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel, 14 igen szavazattal a bizottság 
támogatja miniszter úr indítványát. 

A 32. ajánlási számon szintén Latorcai János képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány?  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Tizennégy igen szavazattal a 
bizottság tagjai támogatták az indítványt.  

A 33. ajánlási számon szintén Latorcai János képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány?  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. 

(Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Tizennégy igen szavazattal mindenki 
támogatja. 

Végül a 35. ajánlási számon Sallai Róbert Benedek és Dankó Béla képviselő 
urak indítványa szerepel. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány sem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítványt. (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja az indítványt. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnök úr, egy kis technikai malőr történt.  
 
ELNÖK: Igen?  
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DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
15-ösnél, amely Latorcai János indítványa volt, helytelenül mondtam a kormány 
álláspontját. Nem támogatja a kormány, elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Akkor visszatérve erre, a jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy 

Latorcai képviselő úr ajánlását, a 15. ajánlási számon benyújtott módosító 
indítványát, amely kapcsolódik a 20. ajánlási számon szereplő indítványhoz, a 
kormány nem támogatja. Köszönöm szépen.  

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, van-e olyan közöttük, akit befolyásol a 
kormánynak ez az álláspontváltozása, tehát kér-e valaki új szavazást erről a két 
ajánlásról. (Nincs jelzés.) Nem. Tehát marad az eredeti szavazás, és a jegyzőkönyv 
számára egy pontosítást kérek majd átvezetni. 

Miután a bizottságnak saját módosítási szándéka nincs ehhez a 
törvényjavaslathoz, ezzel a vita második szakaszát is lezárjuk. Indítványozom, hogy a 
részletes vitát lezáró döntésről szavazzon a bizottság. Ki az, aki támogatja, hogy 
lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez tíz szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Öt szavazat. 
Tehát 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vita 
lezárásáról.  

Most azt javasolom, hogy a bizottság döntsön a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez tíz igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Öt tartózkodás. Tehát 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta 
a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést.  

Ezzel a 2. napirendi pontot is lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a 
vitában való aktív részvételét. 

Az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/117. számú 
törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba-vételről) 

De megkérem államtitkár urat, hogy maradjon, mert a következő napirendi 
pont az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 
törvény és a földgázellátásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Az 
előterjesztők nevében Bangóné Borbély Ildikó van jelen. Parancsoljon, képviselő 
asszony, foglaljon helyet, és egyben meg is adom önnek a szót. 

Bangóné Borbély Ildikó kiegészítése 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Köszöntöm a bizottság tagjait. Szeretném megindokolni, hogy miért is szeretnénk, 
ha tárgysorozatba venné ezt a törvénymódosítást a bizottság. Néhány adatot 
szeretnék felolvasni, amit a közműcégek a fogyasztókról nyáron tettek közzé.  

A magyar fogyasztók 20-25 százalékának van ma Magyarországon valamilyen 
közműcégnél elmaradása. A Tigáz Zrt. lakossági ügyfeleinek 19 százaléka fizet ma 
Magyarországon késedelmesen; 239 ezer fogyasztóról beszélünk. A lakossági ügyfelek 
8 százalékának, százezer háztartásban 60 napon túli elmaradásuk van a 
fogyasztóknak. A lakosság 2 százalékának pedig több mint egyéves tartozása van. Ez 
25 ezer családot érint. A tartozások 31 ezer forinttól 60 ezer forintig terjednek. Az 
E.ON mint közműcég milyen tartozásokat, milyen adatokat tett közé? Ügyfelei száma 
2,3 millió, ezek 20 százaléka, 460 ezer fogyasztó tartozik ma az E.ON-nak; a 
gázfogyasztók 16 százaléka, ez 575 ezer felhasználóból 92 ezer. A fogyasztók 10 
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százaléka, 230 ezer fogyasztó 60 napon túli tartozással rendelkezik. Mindkét esetben 
nőtt a 60 napon túli tartozások száma, hiába vezette be a kormány a rezsicsökkentést.  

Még egy szolgáltatót, a Főgázt említeném. A fogyasztók 18 százaléka tartozik. A 
lakosság 8 százaléka rendelkezik 60 napon túli tartozással és itt már az átlagtartozás a 
100 ezer forintot haladja meg. A magyar családok 74 százaléka nem képes ma egy 
váratlan kiadást fedezni. Ez a váratlan kiadás 50 ezer forintról szól. Ha figyeltek a 
képviselőtársaim, elmondtam, hogy átlagban 60 ezer forintos tartozással 
rendelkeznek a mai családok. Jócskán túllépik, 10 ezer forinttal ezt a váratlan kiadást. 

Még egy másik adatra hívnám fel a figyelmet, amit a napokban tett közzé a 
NAV. Nőtt azoknak a száma Magyarországon, akik minimálbéren vannak bejelentve. 
2012-ben 1 millió 263 ezer ember volt minimálbéren, minimálbérből adózott, 2013-
ban már 1 millió 345 ezer ember. Ez azt jelenti, hogy havonta 66 ezer forintot vagy 
ettől kevesebbet vitt haza. Az emberek átlagtartozása 60 ezer forint körül van és a 
Főgáznál 100 ezer forintról beszélünk. Tehát jól látszik, hogy a rezsicsökkentés 
pontosan azoknál az embereknél nem realizálódik, ahol a legjobban kellene a 
segítség. Az egységes rezsicsökkentés azoknál a családoknál realizálódott 
háromnegyedében, akik a legjobban keresők Magyarországon és ez a legbrutálisabb, 
hogy nem azokon segít a rezsicsökkentés, akiken kellene, hanem pontosan a tehetős, 
módosabb családoknál.  

Ezért nyújtotta be az MSZP a törvénymódosítást, és kérnénk, hogy a bizottság 
támogassa ezt, mert körülbelül százezer forinttal nőtt a családok terhe az elmúlt 
időszakban évente. Ha kiszámolják, 4 év alatt 400 ezer forintról beszélünk. Itt a 
különadók bevezetésére, az áfa növelésére gondolok, miközben azzal, amit a családok 
a rezsicsökkentéssel nyertek: átlagban 20-30 ezer forint. Itt még kiemelném a 
gyermekszegénységet. Ma a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha egy családban 
gyermeket vállalnak. Ma Magyarországon a gyermekek szegénységi rátája eléri a 42 
százalékot. Úgy gondolom, hogy szükséges lenne az igazságos rezsicsökkentés, ami 
azt jelenti, hogy a fogyasztást venné alapul a kormány és nem azt, hogy mindenkinek 
egységesen 10 százalékot realizálna. 

Mondanék még három adatot, hogy meggyőzzem a képviselőket. Ma 
Magyarországon 170 ezer gyerek él olyan lakásban, ahol nincs WC, 136 ezer, ahol 
nincs kád vagy zuhanyzó, 192 ezer gyermek otthonában nincs áram, 620 ezer lakás 
penészes vagy beázott ma Magyarországon. Ilyen körülmények között élnek ma 
Magyarországon a gyermekek. Úgy gondolom, hogy elég adatot soroltam fel ahhoz, 
hogy igennel szavazzanak a törvénymódosításról és segítsék azokat a családokat, akik 
a legjobban rászorulók és ne azoknak adjunk, akiknek ma Magyarországon nincs erre 
szükségük. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony érvelését 

a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban. Kérdezem a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkárát, Aradszki András urat, hogy mi a tárca álláspontja. 

A tárcaálláspont ismertetése 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
tárca álláspontja az, hogy nem támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását, ugyanis a törvényjavaslat lényegében nyitott kapukat dönget. Jelenleg is 
van különbségtétel a díjszabásban a tekintetben, hogy ki mennyit fogyaszt, azt 
feltételezve, hogy az alacsonyabb fogyasztási mérték a szegényebbeket támogatja. 
Emellett az, amit elmondott a javaslattevő képviselő asszony, a szociális rendszer által 
kellő módon kezelt és oly módon kezelt, hogy külön lakásfenntartási támogatás is 
kiterjed ezeknek a költségeknek a kezelésére, de maga a szolgáltatói szektorokról 
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szóló törvénytervezetek is ismerik a védett fogyasztó intézményét, amelyek az 
alapvető szolgáltatást a szegényebb sorsú polgártársaink részére is biztosítani tudják. 
Hozzá kell tenni azt is, mint ahogy említettem, hogy ez a fajta differenciálási rendszer 
most is benne van a díjszabási metodikában. Ezen kívül azt kell mondanom, hogy az 
5, illetve 3 különböző díjszabási kategóriát felállító javaslat bonyolultsága okán sem 
indokolt. Hozzá kell tennem, hogy 2003-tól kezdődően az akkori kormányok 
megpróbálták ezt a rendszert úgymond igazságosabbá tenni. Ez ahhoz vezetett, hogy 
rendkívül bonyolult lett, rendkívül költséges volt ennek a fenntartása és ez a 
bonyolultsága és költségessége vezetett el odáig, hogy jelentősen növekedett az 
államadósság. Egyébként sem oldotta meg az akkori szociális feszültségeket, amit 
ismerünk a 2002 és 2010 közötti időszakban. 

Hozzá kell tennem még azt is, hogy a rendszer ilyenfajta átalakítása szerintünk 
nem oldja meg az alapvető problémát. Az alapvető problémát a rezsicsökkentés 
alkalmazása kezeli, illetve indítja el azokat a folyamatokat, hogy ez jobb kondíciókat 
nyerjen. Ennek az is az eredménye, hogy a társaságok kintlévősége lassan, de 
folyamatosan elindult a csökkenés irányába, amit elsősorban annak lehet köszönni, 
hogy a rezsicsökkentés jelenlegi módszere, iránya és a polgárokat érintő közvetlen 
hatása sikeres. Így ennek a megbolygatása és új alapokra helyezése sem gazdaságilag, 
sem politikailag nem indokolt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

kívánnak-e véleményt mondani. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő 
úr. Öné a szó!  

Hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. A képviselőtársaim figyelmébe 
szeretném ajánlani az Állami Számvevőszék által elkészített szakvéleményt, amelyet 
mellékeltek a 2013-as költségvetés zárszámadásához. Értelemszerűen 
gazdaságpolitikával foglalkozó ellenzéki képviselőként rendkívül kíváncsian vártam 
az abban számszerűsített adatokat. Itt szerepel például egy megállapítás, amely szó 
szerint azt mondja, hogy „a háztartások lakásfenntartási és háztartási energiára 
fordított kiadásai 2013-ban folyó áron 3,8 százalékkal csökkentek”. Tehát azok a 
rendkívül nagy mértékek, amiket a kormányzati kommunikációban rendszeresen 
viszontlátunk, viszonthallunk, a valóságban sajnos 3,8 százalékos mértékű 
rezsicsökkentésben öltöttek testet. Ezt szeretném leszögezni. Még egyszer arra 
emlékeztetnék, hogy az Állami Számvevőszék elnöki tisztségét az a Domokos László 
foglalja el, akivel 2010-ben együtt tettünk országgyűlési képviselői esküt, tehát aligha 
vádolható azzal, hogy negatív irányba befolyásolta ezen a téren az Állami 
Számvevőszék véleményalkotását. 

Nagyon fontos azt is rögzíteni, hogy a rezsicsökkentési folyamat hogy is ment 
végbe. Ha a képviselőtársaim megnézik, az önkormányzati tulajdonban levő 
távhőcégeknek éves szinten 50-60 milliárd forint visszatérítést adunk az elszenvedett 
veszteségért az adófizetők pénzéből. Magyarul: az egyik oldalon valóban csökken a 
számla, rá is írjuk ezeket az összegeket nagyon diszkréten, törvény által kötelezve a 
szolgáltatókat, hogy mennyivel sikerült csökkenteni az Orbán-kormánynak a számla 
összegét, a gyakorlatban azonban az adófizetők pénzéből kompenzáljuk a kieső 
veszteségek miatt az érintett gazdálkodó szervezeteket. Finoman szólva sem az 
egyértelmű és átlátható, valamit felelős gazdálkodás felé mozdul ez a dolog 
meglátásom szerint. 

Ki szeretném azzal is egészíteni ezeket az észrevételeket, hogy az import áram 
részaránya folyamatosan nőtt az Orbán-kormány hivatalba lépése óta. A nyári 
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csúcsidőszaki terhelések alatt hazánk áramfelhasználásának közel 80 százalékát 
szereztük be külföldi áramforrásokból, külföldi áramtermelőktől. Értelemszerű, hogy 
miért következik ez be. Magyarországon kiszámíthatatlan a gazdasági környezet. A 
kormány nem definiálta, hogy milyen szektorokba kíván beavatkozni, milyen 
eszközrendszert kíván alkalmazni. Senki nem tudja, hogy mi lesz a következő szektor, 
most éppen a médián van a sor, és alapvetően elmaradtak azok az energetikai 
beruházások, amelyeknek létre kellett volna jönni pótlandó az amortizációs 
veszteségeket. 

Arra hívom fel a képviselőtársaim figyelmét, elsősorban a kormányoldalét, 
hogy ha ilyen módon szeretnék ezt a politikát folytatni, gondoskodjanak a kieső 
kapacitások megfelelő pótlásáról és akkor valóban fenntartható és igazságos tud lenni 
a rezsicsökkentés. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait, hogy döntsünk, mégpedig a 
tárgysorozatba-vételről, arról, hogy az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, illetve a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba vesszük-
e. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) Öt szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc szavazat. Tehát 
így a tárgysorozatba-vételt a bizottság nem támogatja.  

Köszönöm szépen az államtitkár úr segítségét és közreműködést. Köszönöm 
szépen a képviselő asszonynak is, hogy előterjesztőként részt vett a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételéről szóló vitában. (Bangóné Borbély Ildikó elhagyja a termet.) 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény módosításáról szóló T/137. számú 
törvényjavaslat (Döntés tárgysorozatba-vételről) 

Következik a negyedik napirendi pontunk a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek 
benyújtói közül Z. Kárpát Dániel alelnök úr jelen van. (Z. Kárpát Dániel: Elnök úr, 
szívesen átfáradok oda, ha szükséges!) Szerintem teljesen jó helyen van itt, alelnök 
úr. Meg is adom előterjesztőként önnek a szót. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése előterjesztőként 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottsági Képviselőtársaim! Egy látszólag technikai típusú előterjesztéssel 
éltünk, amely jól illeszkedhetne egy banki elszámolási, elszámoltatási sorba. A 
költségvetést, a bankok kasszáját sem terhelné, ugyanakkor gesztusértékű lenne egy 
folytatólagos visszaélési sorozat megszakítása, egyben üzenet küldése a piacnak 
azáltal, hogy különféle dokumentumok, másolatok, akár a földhivatalnál is elérhető 
dokumentumok tekintetében ne fordulhassanak elő olyan kirívó esetek, hogy 
miközben az állami rendszer iksz egységáron képes egy másolati példányt biztosítani, 
addig egy pénzintézet, egy hitelintézet nyolc-ikszet is elkérhet ugyanezért. Tehát egy 
olyan folytatólagos visszaélés-sorozatra szeretném felhívni a figyelmet, amely által a 
banki ágazati különadót, a tranzakciós illetéket és egyéb költségtípusokat beárazza a 
bankrendszer, beépíti az egyéb termékei, szolgáltatásai árába. Ne legyünk naivak, 
létezik algoritmus arra nézve, hogy akár egy másolati példány kiadása, akár egy 
kártyadíj minimális, pár ezrelékes emelkedése hány milliárdos pótlólagos bevételhez 
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tudja juttatni ezeket a közületeket, amely által bizony kioldható a jogalkotó azon 
szándéka, hogy a közteherviselés felé mozdítsa el a banki és pénzügyi szektort. 

Jelen esetben csak arról van szó, hogy az ügyfelek védelme fogyasztóvédelmi 
szempontból megköveteli azt, hogy ne alakulhasson ki másodlagos piacnak látszó 
szerkezet a magyar gazdaságon belül a tekintetben, hogy bizony iksz áron 
hozzáférhető dokumentumokat árdrágítást követően ne tudja biztosítani és 
produkálni ily módon az a bank vagy az a hitelintézet, amelynek semmiféle jogalapja 
nem lenne hasonló, már a rendszerében megtalálható, már dokumentált, már 
irattárból kiemelhető másolati példány hasonló emelkedett költségszinten történő 
kiadására. Ily módon a fogyasztók védelme érdekében, nem beavatkozva önálló 
közületek gazdálkodási szerkezetébe, de mégis tisztességes határokat húzva a Jobbik 
kívánsága és nyilván feltett szándéka egyértelműen az, hogy a hasonló elképesztő, 
arcátlan visszaélési formákat ki tudjuk ölni a banki pénzintézeti gyakorlatból, hiszen 
tisztességes bankokra, pénzintézetekre óriási szüksége van a magyar gazdaságnak, de 
azt a bizalmi szakadékot, ami kialakult ügyfelek és bankok között, bizony a hasonló 
jelenségek nagyon komolyan tudják tovább mélyíteni. Ezen árkok betemetése nem 
képzelhető el anélkül, hogy a hasonló formákat ne számoljuk fel valamilyen szinten.  

Nyilvánvaló, hogy a jogalkotó egyrészt gesztusértékkel, szándéknyilatkozatok 
tekintetében tud elmozdulni afelé, hogy ez megtörténjen, másrészt a jogszabályi 
környezet tisztességes alakításával; legalább egy vitát álláspontom szerint érdemes 
lenne folytatni a kérdéskörről. Egyben hangsúlyozom, pozitív döntésünk legfontosabb 
üzenetértéke az lenne, hogy a piac számára egyértelmű jelzést küldene a tekintetben, 
hogy a jogalkotó tisztában van a hasonló jelenségek meglétével, tisztában van a 
hasonló problémák súlyával, és ha nem is most azonnal, de a jövőben szép 
fokozatosan beavatkozik és felszámolja a hasonló visszaélési formákat. Köszönöm a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a kormány részéről, illetve a 

Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyetteseként jelen lévő Zsolnai 
Alízt, hogy mi a tárca, illetve a kormány álláspontja ezzel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontjának ismertetése 

ZSOLNAI ALÍZ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, alelnök úr. A tárca álláspontját tudom tájékoztatásul elmondani. 
Nem támogatja a tárca. 

Rövid indoklásként annyit hozzátennék, hogy egyrészt maga a jogszabály 
kötelezővé teszi az ingyenes fénymásolat átadását mind az általános szerződési 
feltételek, mind a szerződés egy példánya, mind az éves tájékoztatás, a díjtételek és a 
törlesztőrészletek alakulása vonatkozásában, tehát ez a része - évi egy darabszámban - 
ingyenesként van megjelölve. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy ami a 
képviselő úr háttérindoklásában szereplő földhivatalra vonatkozó iratokat jelenti, az 
nem a szerződés irata, tehát ennyiben az indoklás és a javasolt norma koherenciája 
nem áll fenn. Felhívnám arra a figyelmet, hogy a földhivatali rendszert alapvetően a 
bankrendszer is díjtétel ellenében veszi igénybe. Tehát az, ami a földhivatali 
szabályozás mentén az ügyfélnek ingyenesen a földhivatal közvetlen szolgáltatása 
mentén jár, arra, ha a banknál kívánja igénybe venni, más típusú szabályozások 
vonatkoznak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető-helyettes asszony, illetve a 
Nemzetgazdasági Minisztérium véleményét. Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy 
van-e hozzászólás. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő úr, öné a szó! 

Hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Ki szeretném egészíteni Z. Kárpát Dániel kollégám 
indoklását azzal, hogy a rendkívül változékony jogszabályi környezetben, ami a 
bankok működését jellemzi, többször előfordul, hogy a jogszabályváltozások 
következtében kell, hogy ügyfélkapcsolatba lépjen levelezésen keresztül a bank és az 
ügyfél. Ezekben az esetekben is a bankok élnek ezzel az áthárítással, azzal, hogy 
gyakorlatilag erősen felülárazzák a levelezés költségeit az állammal folytatott levelezés 
költségeihez képest. Több száz forintot elkérnek az ügyféltől egy-egy különböző 
levélváltás során különböző ürügyekkel és ezzel gyakorlatilag megint csak az 
ügyfeleket terhelik oly módon, hogy a fogyasztóvédelmi jogaik, ha az európai uniós 
országok gyakorlatát és a jogszabályokat nézzük, gyakorlatilag ezzel sérülnek. Tehát 
ezért is kérjük a támogatást. 

A másik indok pedig az, hogy a bankok manapság már elterjedten veszik 
igénybe, kivétel nélkül gyakorlatilag, a különböző felhőszolgáltatásokat. Tehát a 
hasonló levelezések lefolytatása, az általuk nyilvántartott adatok lekérése akár ingyen 
is megoldható lenne egy online felületen keresztül az ügyfél részére a legtöbb esetben, 
természetesen nem mindig, de a legtöbb esetben igen. Indokolatlannak tartjuk tehát, 
hogy a bankok továbbra is egy meglehetősen elavultnak tűnő módszert működtetnek 
a 21. század elején, azt, hogy postán keresztül leveleznek az ügyfelekkel és ezért több 
száz forintot számítanak fel. Érdemes volna egyébként elgondolkodni azon, hogy az e-
közigazgatás térnyerésével esetleg az egyébként sokkal hatékonyabban működő 
bankszektort is törvényi erővel kellene rákényszeríteni a hasonló szolgáltatások 
igénybevételére, illetve nyújtására. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést a képviselő úrnak, aki egyben szintén 
benyújtója ennek a törvényjavaslatnak. Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy van-e 
még észrevétel, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérem a 
bizottság tagjait, hogy szavazzanak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételéről. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Négy. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz. 
Köszönöm szépen. Tehát 4 igen és 10 tartózkodás mellett nem támogatta a bizottság a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.  

Ezzel a negyedik napirendi pontot befejeztük. Köszönöm szépen a 
Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak, hogy részt vettek a bizottság ülésén 
és segítették a bizottság munkáját. 

Albizottságok létrehozása 

Ötödik napirendi pontunk az albizottságok létrehozása. Az elnök úr még nyár 
előtt kérte a bizottság tagjait, hogy amennyiben albizottság felállítására vonatkozó 
igényük van, azt jelezzék. Két ilyen jelzés érkezett a bizottság titkárságára.  

Az egyik az Energetikai albizottság, elnökének Bencsik Jánost jelölnénk, tagjai 
pedig az előzetes jelentkezések alapján Riz Gábor és Volner János lennének. 
Kérdezem a részt vevő bizottsági tagokat, hogy van-e még valaki, aki szeretne az 
Energetikai albizottság tagjaként dolgozni ebben az albizottságban. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja az 



20 

Energetikai albizottság létrehozását? Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez egyhangú döntés.  

Ki az, aki támogatja, hogy Bencsik János legyen az albizottság elnöke? Kérem, 
az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, szintén egyhangú döntés. 
Illetve volt tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Akkor 13 igen szavazat és 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Ki az, aki a bizottság tagjaként Riz Gábor és Volner János képviselő urakat 
támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 
tizennégy igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát 14 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Az Energetikai albizottság ezzel 
megkezdte a munkáját. Sok sikert kívánunk a bizottság elnökének és tagjainak. 

Érkezett még egy javaslat Bor- és gasztronómiai albizottság létrehozására. 
Előzetesen Tiffán Zsolt, Bencsik János, Mengyi Roland és Volner János képviselő 
urak jelezték, hogy szeretnének részt venni ebben a bizottságban. Kérdezem, hogy 
van-e még valaki a jelen lévő bizottsági tagok közül, aki szívesen részt venne ebben az 
albizottságban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor javasolom, hogy a bizottság 
döntsön a Bor- és gasztronómiai albizottság létrehozásáról. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság 14 igen szavazattal létrehozta az 
albizottságot. 

Az albizottság elnökének javasolom Tiffán Zsoltot megválasztani. Ki az, aki 
támogatja Tiffán Zsoltot az elnökségben? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három. Tehát 11 
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett Tiffán Zsoltot elnöknek megválasztotta a 
bizottság.  

Ki az, aki Bencsik János, Mengyi Roland és Volner János képviselő urakat az 
albizottság tagjának megválasztja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, tíz igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Ellenvélemény? 
(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Tehát 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadtuk tagoknak az urakat, így a Bor- és gasztronómiai albizottság is létrejött 
Tiffán Zsolt elnökletével, Bencsik János, Mengyi Roland és Volner János képviselő 
urak tagságával. Mindenkinek gratulálok és jó munkát kívánok az albizottságban 
elvégzendő tevékenységéhez.  

Egyúttal szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy az 
Országgyűlésről szóló törvény értelmében minden állandó bizottságnak kötelezően 
létre kell hoznia egy albizottságot, melynek feladatkörébe a törvények végrehajtását, 
társadalmi-gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat ellenőrző 
tevékenységet kell felvennie. Egyelőre nem érkezett a bizottság titkárságára 
jelentkező ebbe az Ellenőrző albizottságba, tehát továbbra is buzdítom 
képviselőtársaimat. (Jelzésre:) Jó, itt már jelzik képviselőtársaim, hogy részt 
vennének ebben: Tóth Csaba, Z. Kárpát Dániel alelnök urak, illetve Volner János 
képviselő úr. Kérném a bizottság többi tagját is, hogy aki ebben az Ellenőrző 
albizottságban szívesen dolgozna, jelezze részvételi szándékát, és akkor a következő 
bizottsági ülésen dönthetünk az albizottság felállításáról. 

Az 5. napirendi pontot ezzel lezárjuk. Az egyebek között van-e valakinek 
észrevétele? (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő úr, öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Némileg korrigálni 

szeretném: az Ellenőrző albizottságba csak Z. Kárpát kollégám szeretne menni, én egy 
másik bizottságra tartogatnám magam, és egyben kérem a képviselőtársakat, hogy a 
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Közlekedési albizottságot is alakítsuk meg, ez egy nagyon fontos ágazata a magyar 
gazdaságnak, szeretném, ha ezzel részletesebben is foglalkoznánk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvetését, képviselő úr. Akkor egyrészt 

pontosítani javasolom a jegyzőkönyvet, tehát egyelőre az Ellenőrző albizottságba Tóth 
Csaba és Z. Kárpát Dániel alelnök urak jelentkeztek, és Volner János képviselő úr 
jelezte igényét egy Közlekedési albizottság felállítására, és gondolom, egyben a 
részvételi szándékát is kifejezte ebben az albizottságban (Volner János bólint.), ezt 
szintén rögzítettük. 

Az ülés berekesztése 

Van-e egyéb észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, minden 
képviselőtársamnak és a bizottság munkatársainak megköszönöm a részvételt. A 
bizottsági ülést ezzel berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc)  

 
  

Bánki Erik 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Nánásiné Czapári Judit 

 


