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Napirendi javaslat  

 
1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/3782. szám)  
(Balla György, dr. Mengyi Roland, Németh Szilárd István, Gyopáros Alpár 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3114. szám)  
(Dr. Lukács László György (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló törvényjavaslat (T/3355. 
szám)  
(Lukács Zoltán, Korózs Lajos, Gúr Nándor, Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
  
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Varju László (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott  
  Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 

 
Meghívottak részéről  

Balla György (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Dr. Lukács László György (Jobbik) országgyűlési képviselő, 
előterjesztő 
Korózs Lajos (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén, a képviselőtársaimat, illetve a 
bizottsági ülés iránt érdeklődőket.  

Mindenki megkapta írásban a mai ülésre szóló meghívót, amelyben három 
napirendi pont szerepel, illetve az egyebek napirendi pont negyedikként. Kérdezem 
képviselőtársaimtól, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezzel a 
tartalommal a mai ülésünk napirendjét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta. 

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

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/3782. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Első napirendi pontként a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell szavaznunk, 
melynek Balla György képviselő úr a benyújtója. Meg is adom a szót a képviselő 
úrnak.  

Balla György (Fidesz) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BALLA GYÖRGY (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid 
leszek, szerintem a törvényjavaslat is meglehetősen egyszerű. A törvényjavaslat nem 
más célt szolgál, minthogy azoknak az egyetemes szolgáltatóknak, akik nem kívánják 
a későbbiekben ezt a tevékenységet folytatni, legyen módjuk és lehetőségük arra, hogy 
lemondjanak e jogukról, visszaadják ezt a lehetőséget, a Magyar Energia és Közmű-
szabályozási Hivatalnak pedig legyen módja arra, hogy a legkedvezőbb, tehát a 
legolcsóbb szolgáltatót kijelölje.  

Semmilyen kötelezettsége nincs jelenleg az egyetemes szolgáltatóknak ez 
ügyben, ez egy lehetőséget ad számukra. Nem akarok zsákbamacskát árulni, tehát 
bevallom, hogy erre a módosításra azért került most sor, hiszen február 18-án 
megalakult az első nemzeti közmű-szolgáltatási cégünk, amely bevallottan egyébként 
szeretné induláskor a gázpiacot megszerezni szabályozott, normális piaci versenyben 
és az embereknek a legolcsóbban szolgáltatni a gázt. Ez a törvénymódosítási javaslat 
ehhez szükséges. De még egyszer mondom: lehetőséget teremt és nem kötelezettséget 
ír elő, valamint arra is érdemes talán két szót vesztegetni, hogy a gáztörvényben 
szerepel, hogy meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az egyetemes 
szolgáltatók visszaadhassák ezt a lehetőséget. Ez a gáztörvény elfogadása óta 
egyébként hiátus, most ezt a hiányt is pótolja ez a módosító javaslat.  

Az összes többi eleme a törvényjavaslatnak semmi mást nem mond, mint 
pontosan, világosan és egyértelműen szabályozza a visszaadás és az újraosztás 
lehetőségét annak érdekében, hogy a fogyasztók energiabiztonsága maradéktalanul 
érvényesüljön. Magyarul: semmilyen módon ne fordulhasson elő, hogy egy rövid 
időre is akár szolgáltató nélkül maradnak. Meggyőződésem szerint ezt ez a 
törvénymódosítási javaslat garantálja. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e 
észrevételük, véleményük a javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki támogatja a Balla György képviselő úr által benyújtott indítvány 
tárgysorozatba vételét. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy szavazat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás. Megállapítom, hogy tárgysorozatba 
vettük.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére. Ezzel az 
első napirendi pontot lezárjuk.  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
módosításáról szóló T/3114. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra, melynek témája a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
melynek benyújtója dr. Lukács László György képviselő úr. Meg is adom a szót a 
képviselő úrnak, mint a törvényjavaslat benyújtójának. Öné a szó! 

Dr. Lukács László György (Jobbik) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő törvényjavaslat kristálytisztán mutatja 
az indoklásában, hogy mi is a célja. A személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az 
akként való módosítása, hogy egy olyan joghézagot szüntessünk meg, illetve töltsünk 
ki, amely ebben az esetben az ügyvédi irodákra vonatkozik. A béren kívüli juttatások 
témakörében kíván módosítani, méghozzá úgy, hogy az egyébként akár méltatlanul, 
vagy akár hibából kimaradt ügyvédi irodáknak is legyen lehetőségük hasonló adójogi 
minőséget élvezni, mint a társas vállalkozásoknak. Tehát meglehetősen célratörően 
egyébként az indoklás tartalmazza. A törvényjavaslattal kapcsolatosan semmi egyéb 
akadály nincs.  

Talán még érdekes lehet, hogy ugyanilyen analógia alapján akár a 
közjegyzőket, vagy a mostanában nagyon sokat és negatív viszonyban emlegetett 
végrehajtókat is lehet ez alá a kalap alá venni majd. Természetesen ehhez egy 
módosító javaslatra lenne szükség, ha valaki úgy érzi, hogy a végrehajtók mellett 
szeretne kiállni és ilyen plusz státust adni nekik, akkor természetesen erre lehetőség 
van. Ez jelenleg az ügyvédi irodákra vonatkozik és az ő adójogi státusukat tisztázná.  

Így mindezekre és az indoklásban foglaltakra tekintettel kérem tehát a tisztelt 
bizottságot, hogy a tárgysorozatba vételt támogatni szíveskedjék. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e észrevételük, véleményük a javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja Lukács László György 
indítványának tárgysorozatba vételét? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság javasolja a tárgysorozatba vételét. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére.  
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Az összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló T/3355. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra. Összefogás a Fűtött Otthonokért 
Alapról szóló törvényjavaslat, mely T/3355. sorszámon került benyújtásra. A 
benyújtók közül Korózs Lajos képviselő úr van jelen. Meg is adom a szót önnek. 

Korózs Lajos (MSZP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

KORÓZS LAJOS (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm és igyekszem 
röviden fogalmazni.  

Tisztelt Bizottság! Arra teszünk javaslatot, hogy jöjjön létre a Fűtött 
Otthonokért Alap. Hivatkozunk a gázellátásról és a villamos energiáról szóló 
törvényre, amely szerint az ilyen engedéllyel rendelkező, legalább többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok a számvitelről szóló törvény szerinti éves 
beszámolójukban kimutatott pozitív adózott eredményük 50 százalékát tegyék be 
ebbe az alapba és jöjjön létre ez az alap. Javaslatot teszünk arra, hogy az alap élén egy 
testület álljon, a testület elnökét az államháztartásért felelős miniszter, egy-egy tagját 
az energiapolitikáért felelős miniszter, a szociálpolitikáért felelős miniszter, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős miniszter töltse be vagy jelölje ki. 

Arról van szó, hogy mi úgy látjuk, szükség van egy olyan intézkedést hozni, 
amellyel tudunk segítséget nyújtani az igazán rászoruló embereknek. 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar háztartások tartozásállománya, 
közüzemidíj-tartozása továbbra is, évről évre növekszik annak ellenére, hogy volt egy 
rezsicsökkentés. Az emberek jelentős részét azonban nem érik el ezek a kormányzati 
intézkedések, ezért ebből az alapból kívánnánk segíteni ezeknek a családoknak, 
háztartásoknak az anyagi helyzetét, illetve csökkenteni a kilakoltatások és az 
ingatlanok elárverezésének a jelenlegi trendjét.  

Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, hiszen az általános indoklásból 
minden elolvasható. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa az indítványunkat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e 

észrevételük. (Z. Kárpát Dániel jelentkezik.) Z. Kárpát Dániel alelnök úr. Öné a szó! 

Hozzászólás 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Nagyon köszönöm a szót, 
elnök úr. Nem árulok el meglepetést azzal, hogy a Jobbik minden hasonló 
kezdeményezés tárgysorozatba vételét és az arról szóló vitát támogatni fogja. 
Ugyanakkor láthatjuk, hogy az előttünk fekvő javaslat jó pár sebből vérzik, tehát 
kijelenthető, hogy a megfogalmazott cél nemes, abszolút pártján állok annak, hogy az 
úgynevezett rezsicsökkentés, amely világpiaci és árfolyamtrenddel való együttmozgás 
mentén tulajdonképpen könnyítést hozott nagyon sok család életében, legyen teljes, 
legyen kikerekítve. Ugyanakkor egy nagyon fontos hitvita tárgya is az, hogy milyen 
módon érjük el ezeket a könnyítéseket. Tehát dotáljuk a családokat, adott esetben 
egyéneket, hogy különféle juttatásokhoz jussanak, vagy - mondjuk, a hozzánk 
közelebb álló ez lenne - ne fordulhasson elő Magyarországon olyan, hogy teljes sorok, 
teljes utcák, teljes közösségek, akik lopják az áramot, tehessék ezt háborítatlanul vagy 
a hatóságok részleges asszisztálása mellett, az ebből fakadó kiesést pedig a 
tisztességesen számlát fizető polgárok állják. Hiszen sajnálatos módon ma 
Magyarországon nem tudunk olyan megyét mondani, ahol hasonló jelenség ne ütné 
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fel a fejét. Tehát ha a két folyamat párhuzamosan történhetne, egyfajta 
közteherviselés behozása ebbe a rendszerbe és mindemellett nyilvánvalóan a 
rászorulók megsegítése egy tisztességes és indokolható mértékben, akkor azonnal 
áldásomat és igen szavazatomat adnám egy ilyen törvényjavaslatra.  

Jelen pillanatban azonban nem teljesen erről beszélünk. Nem akarom felhozni 
azt, hogy a kilencvenes évek közepén teljes közműszektorokat ki tapsolt el egy-két hét 
alatt és ki játszott át külföldi kézre eszközarányos, garantált profitot biztosítva, hiszen 
olcsó érv lenne és nekünk most a jelenlegi előterjesztésről kell vitatkoznunk. Viszont a 
kilakoltatások számának leendő csökkentése egy nagyon-nagyon fontos szempont. 
Tehát ha tudjuk érinteni bármilyen parlamenti, társadalmi vitában a kilakoltatások 
kérdéskörét, akkor én azt a tárgysorozatba vételt támogatni és javasolni fogom. Erre 
kérek mindenki mást is, hiszen látható, hogy önmagában a kilakoltatási kvóta, amely 
elképesztő módon matematikai műveletek alapján enged utcára kerülni embereket és 
családokat, valamint a paktum, amit sajnálatos módon ez a kormányzat kötött a 
Bankszövetséggel, és amelynek része volt, hogy a kilakoltatás elé különösebb támaszt, 
akadályt most már nem gördítenek az eddigiekhez képest, ez a kettő együttesen 
valóban teremt egy olyan veszélyhelyzetet, amely azt engedi vizionálni, hogy itt éves 
szinten családok ezrei kerülhetnek az utcára. Ez egy multifaktoriális kérdés, nagyon 
sok eredője, tényezője van annak, hogy egy család odáig jut, hogy adott esetben 
eltávolítsák otthonából és való igaz, hogy a rezsi- és közműhátralékok egy nagyon 
komoly részét képezik az elmaradásnak, összekötődik amúgy ez a devizahitelekkel is, 
hiszen nagyon sokan egyik eladósodási faktor miatt esnek késedelembe a másiknál. 

Összességében, bár csak részben érinti az említett kérdést ez a felvetés és 
előterjesztés, mindenképpen azt ajánlom a bizottság tagjainak figyelmébe, hogy 
támogassák a tárgysorozatba vételt, legalább egy érdemi vita folyjon erről. Azt 
követően önök még mindig határozhatnak úgy, hogy a „nem” gombot nyomják meg 
szavazáskor. Az, ami előttünk fekszik, egyértelműen vitára alkalmas és méltó témák 
mentén került megfogalmazásra. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további hozzászólási igény a képviselő 
urak részéről? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Ki az, aki támogatja az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy 
igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz szavazat. Ellenvélemény nem 
volt, a bizottság így nem támogatta a javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm 
szépen Korózs Lajos képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és segítette a 
munkánkat. A harmadik napirendi pontot így lezárhatjuk. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek között van-e valakinek felvetése, észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, a mai bizottsági ülést bezárom, mindenkinek sikeres, 
eredményes napot kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc)  

  

Bánki Erik  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


