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Napirendi javaslat  

 
1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival 
összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4644. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő 
foglalkoztatásának elősegítéséről szóló törvényjavaslat (T/4288. szám) 
(Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. a) Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés (B/45. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85.§ (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
  
b) Az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés (B/4349. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség 
szerint a határozathozatal)  
(Beszámolót tárgyaló bizottság)  
 

4. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4360. szám)  
(Tóbiás József és Harangozó Gábor István (MSZP) képviselő önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

5. A gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó átláthatóság növeléséről szóló 
törvényjavaslat (T/4377. szám)  
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

6. Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4394. szám)  
(Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor István (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

7. A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 
létrehozásáról szóló, kihirdetés előtt álló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4428. szám)  
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(Dr. Lukács László György (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4461. szám)  
(Z. Kárpát Dániel, Magyar Zoltán, Novák Előd, dr. Apáti István, Mirkóczki 
Ádám és Sneider Tamás (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

9. Az útdíjfizetési rendszer működésére vonatkozó igazságtalan és 
méltánytalan szabályok haladéktalan felülvizsgálatának szükségességéről 
szóló határozati javaslat (H/4427. szám)  
(Heringes Anita (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

10. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4730. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdés alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

11. 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)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Varju László (független) 

 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

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

 
 

Meghívottak részéről  

Schmuck Erzsébet (LMP) országgyűlési képviselő   
Dr. Lukács László György (Jobbik) országgyűlési képviselő, 
előterjesztő 
Harangozó Gábor István (MSZP) országgyűlési képviselő, 
előterjesztő 
Heringes Anita (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Gőgös Zoltán (MSZP) országgyűlési képviselő, előterjesztő  
Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
Fichtinger Gyula főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal) 
Dr. Berke Barna államtitkár (Igazságügyi Minisztérium) 
Szatmári László főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 42 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

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

A képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Ezzel 
kapcsolatban Tóth Csaba és Velez Árpád képviselő urak jelezték, hogy napirend-
kiegészítést javasolnak. Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még más módosítási 
indítvány a képviselőtársaim részéről. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
javaslom, hogy Tóth Csaba és Velez Árpád képviselő urak indítványára, mely a 
dohánytermék-kereskedelem állami monopóliumának megszüntetéséről szóló 
T/4631. számú törvényjavaslat megtárgyalására vonatkozik, a következő ülésünkön 
kerüljön sor. Nem tudom, a képviselő urak kérnek-e külön szavazást róla, vagy 
elfogadják, hogy a következő ülésünkön vegyük napirendre. (Tóth Csaba: Szavazzunk 
róla!) Szavazzunk róla. Ki az, aki támogatja, hogy a mai ülésen tárgyaljuk a képviselő 
urak javaslatát? Kérem, az jelezze! (Szavazás. - Z. Kárpát Dániel: Lehet tárgyalni 
róla!) Négy igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz tartózkodás. A 
bizottság ma nem veszi napirendre, viszont a következő bizottsági ülésünkön 
természetesen napirendre tűzzük az indítványt. Köszönöm szépen a szíves 
megértésüket. 

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

Kérdezem, hogy ki az, aki az eredeti tartalmával elfogadja a mai ülés 
napirendjét. Kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal 
eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló T/4644. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-
45. §-a alapján) 

Első napirendi pontként a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági 
Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról 
szóló törvényjavaslat vitájára kerül sor. Köszöntöm az Igazságügyi Minisztérium 
részéről Berki Barna államtitkár urat és kollégáit.  

Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban 
ellenvetés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Az első szakaszban meg kell állapítanunk, hogy a házszabály 44. § (1) 
bekezdésének megfelelő-e a törvényjavaslat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-
e észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Aki szerint megfelel a 44. § (1) bekezdésnek, az, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodással és 13 igen szavazattal a 
bizottság megállapítja, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály vonatkozó 
rendelkezésének. Ezzel a vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára, amelyben képviselői módosító 
indítványokról kell szavaznunk. Megkérem majd az államtitkár urat, hogy Z. Kárpát 
Dániel alelnök úr indítványával kapcsolatban jelezze, mi a tárca álláspontja. 
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DR. BERKI BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A tárca a módosító indítványt nem támogatja.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Elnézést, indoklást 

szeretnék kérni! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök úr indoklást kér. Megkérem, 

államtitkár úr, hogy egy rövid indoklást tegyen meg. 
 
DR. BERKI BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A rövid 

indoklásunk az, hogy a rendelkezés, amelyet eredeti tartalommal beterjesztettünk, 
ahogy azt már korábban mondottam is, alapvetően egy adat-felhasználási, 
adattovábbítási szabály. Ebből a célból kellett beletenni. Ezért fogalmaz úgy a 
rendelkezés, hogy jogosultságot ad az adat továbbítására. Egyéb iránt a 
közbeszerzéssel kapcsolatos kartellgyanús esetek, információk, tényállások kapcsán 
azt kell még megjegyeznünk, hogy tudvalevőleg ezek büntetőjogi tényállások, és amit 
most rendelkezésként betettünk, az egy adattovábbítási, adat-felhasználási 
szabályozás pusztán. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e észrevétel, vélemény? (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Z. Kárpát 
Dániel alelnök úr módosító indítványát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a 
javaslatot.  

Van egy bizottsági módosító javaslat, amelyről még szavaznunk kell. Kérdezem 
az államtitkár urat, hogy a tárcának van-e álláspontja ez ügyben. 

 
DR. BERKI BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A tárca a 

bizottsági módosító javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki 

támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság támogatja az 
indítványt. 

Meg kell állapítanunk a részletes vita lezárását. Erről kell döntenünk. Ki az, aki 
támogatja, hogy lezárjuk a vitát. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Négy tartózkodás 
mellett a vitát lezártuk. 

El kell fogadnunk a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Ennek 
elfogadásáról kérek szavazást! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a 
bizottsági jelentést. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és kollégáinak, hogy elfáradtak a 
bizottság ülésére és segítették a munkánkat. Ezzel az első napirendi pontot lezárjuk. 

A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében 
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történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló T/4288. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a második napirendi pontra, melynek keretében a diákok 
iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló 
T/4288. számon benyújtott törvényjavaslatról vitázunk, ennek folytatjuk le a 
részletes vitáját. Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf képviselő urak nyújtották be. 
Javaslom, hogy ezt a vitát is két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ellenvetés ezzel 
kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm. 

Az első szakaszban, javaslom, állapítsuk meg, hogy az indítvány a házszabály 
44. § (1) bekezdése előírásainak megfelelő-e. Erről kérek szavazást! Aki ezt elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 13 igen szavazat. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság megállapította. 

A második szakaszban a képviselői módosító indítványokról szavazunk. Az 
előterjesztők képviseletében Cseresnyés Péter képviselő úr van jelen. Majd 
megkérem, hogy segítsen abban, milyen az előterjesztők álláspontja, illetve Szatmári 
László főosztályvezető urat kérem meg, hogy tárcaálláspontot mondjon nekünk a 
képviselői indítványokkal kapcsolatban.  

Elsőként dr. Tiba István képviselő úr indítványáról szavazunk, mely összefügg 
a 2. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal. Kérdezem a tárca álláspontját a 
főosztályvezető úrtól! 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést, nincs előttem ez a módosító indítvány. Kaphatnék belőle egy példányt? 
 
ELNÖK: Rögtön a kollégáim segítségére sietnek. Addig megkérdezem az 

előterjesztőt! 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz), az előterjesztők képviselője: Az előterjesztők 

támogatják. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők támogatják. Köszönöm szépen. Megvárjuk a 

főosztályvezető urat. (Rövid szünet.) Tehát az 1. és 2. ajánlási számú indítványról van 
szó. 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A 

kormány támogatja. Elnézést! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormányálláspont van, tehát a kormány 

támogatja, az előterjesztők támogatják. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 
támogatja Tiba úr indítványainak elfogadását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen 
szavazat. Ellenvélemény? (Szavazás.) Egy ellenvélemény. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás. Tehát 12 igen, 1 nem szavazat mellett, 1 tartózkodással a bizottság 
támogatja az indítványt. 

A 3. ajánlási számon szintén Tiba István képviselő úr indítványa szerepel. 
Kérdezem a kormány álláspontját! 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. Előterjesztők? 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz), az előterjesztők képviselője: Az előterjesztők is 

támogatják. 
 
ELNÖK: Az előterjesztők is támogatják. A bizottságot kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tizenkét igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a módosító indítvány elfogadását. 

Végül a 4. ajánlási számon szintén Tiba képviselő úr módosító indítványa 
szerepel. Kérdezem a kormány álláspontját! 

 
SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szintén 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztők? 
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz), az előterjesztő képviselője: Az előterjesztők is 

támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, 13 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Tizenhárom igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a módosító 
indítvány elfogadását. Ezzel a módosító indítványok tárgyalásának végére értünk.  

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk 
a részletes vitát? Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 
igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Tizenkét igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett lezártuk a vitát. 

A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés elfogadását ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és 
Cseresnyés Péter képviselő úrnak is, hogy segítette a bizottság munkáját. A második 
napirendi pontot lezárjuk. 

Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/45. számú jelentés (Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) 
bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/4349. számú jelentés (Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) 
bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely két részből áll, az a) és b) 
pontból. A 3. a) pontban az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának 
biztonságáról szóló jelentésről kell tárgyalnunk, illetve határozatot hoznunk. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő képviseletében… (Dr. Aradszki András belép a 
terembe.) Igen, Aradszki államtitkár úr. Köszöntöm, és megkérem, hogy foglaljon 
helyet az asztalnál. Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója is 
jelen van. Őt is köszöntöm, és kérem, hogy foglaljon helyet. 

Elsőként az államtitkár úrnak megadom a lehetőséget, hogy amennyiben élni 
kíván szóbeli kiegészítéssel, azt most tegye meg. Öné a szó, államtitkár úr. 
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Dr. Aradszki András szóbeli kiegészítése 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az 
atomenergiáról szóló törvény előírja, hogy az atomenergia-felügyeleti szerv, azaz az 
Országos Atomenergia Hivatal évente jelentést készítsen a kormánynak és az 
Országgyűlésnek az atomenergia alkalmazásának biztonságáról szóló jelentést 
benyújtsa. A jelentéstételi kötelezettségek az atomenergia alkalmazásának 
legmagasabb szintű ellenőrzését valósítják meg. Az atomenergia alkalmazásának 
területén kezdettől fogva kiemelt szerepe van a biztonságnak, amelynek feltétele egy 
olyan jogalkotási és szabályozási rendszer létrehozása, amely megalapozza a 
nemzetközi elvárásoknak megfelelő biztonsági követelmények meghatározását és 
rendszeres korszerűsítését.  

A jelentések számot adnak az atomenergia 2012. és ’13. évi hazai 
alkalmazásának biztonságáról, a nukleáris létesítmények működésével, a radioaktív 
nukleáris anyagok alkalmazásának biztonságával kapcsolatos tevékenységről. A 
jelentések részletesen ismertetik a nukleáris biztonsági hatóság éves tevékenységét, 
annak ellátását segítő tudományos-műszaki hátteret, a sugárvédelmi és sugár-
egészségügyi hatósági rendszert és a hatóságok által ellátott feladatokat, azok 
eredményeit.  

A Paksi Atomerőmű a hazai villamosenergia-termelésnek körülbelül 50 
százalékát adja, így fontos feladat az üzemidő-hosszabbítás. A Paksi Atomerőmű I. 
blokkja elérte az eredetileg tervezett 30 éves üzemidejének végét, az Országos 
Atomenergia Hivatal a hatósági vizsgálat lefolytatását követően az üzemeltetési 
engedélyt 2012 decemberében további 20 évre megadta. A négy magyarországi 
nukleáris létesítmény, a Paksi Atomerőműről, a budapesti kutatóreaktorról, az 
oktatóreaktorról, illetve a kiégett kazetták átmeneti tárolójáról van szó, a tervekben, 
engedélyekben meghatározott paraméterekkel üzemelt. A nukleáris létesítmények 
biztonsági értékelése 2012-ben, illetve 2013-ban is megfelelő eredményt mutatott. 
Fontos feladat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése. 2012-ben 
átadták a Bátaapátiban létesített nemzeti radioaktívhulladék-tárolót. Ez a beruházás a 
Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékának elhelyezését szolgálja, 
európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű és nagyon magas műszaki 
színvonalú.  

A jelentés bemutatja a nemzetközi nukleáris szervezetek rendszerét, a 
nemzetközi szervezetekkel való együttműködést. Megemlítendő, hogy Magyarország 
aktívan részt vesz az atomenergia alkalmazásának biztonságával kapcsolatos 
nemzetközi együttműködésben. 

A kormány az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 2012. évi 
jelentést 2013. szeptember 20-án nyújtotta be a parlament elé, a 2013. évi jelentést 
2015. április 13-án nyújtottuk be az Országgyűlésnek. A 2012. évi jelentés főbb 
megállapításairól a következőket tudom elmondani. Mint ahogy említettem, 2012-
ben megtörtént a nemzeti radioaktívhulladék-tároló átadása Bátaapátiban. 2012 
decemberében meghosszabbították a Paksi Atomerőmű I. blokkjának üzemidejét és a 
jelentés egyebek mellett megállapította, hogy a létesítmények 2012-ben a tervekben 
és az engedélyekben meghatározott módon folytak. A hatósági ellenőrzések során 
feltárt hiányosságok nem veszélyeztették a nukleáris biztonságot és a környezeti 
kibocsátási határértékek túllépésére sehol sem került sor.  

A 2013. évi jelentés főbb megállapításai között meg kell említenem, hogy 
megtörtént a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és 
biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-én 
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elfogadott, 2011/70. számú Euratom-irányelv átültetése. Az atomtörvény módosult az 
új blokkok terepének vizsgálatára, értékelésére és fizikai védelmi engedélyeztetésére 
vonatkozó rendelkezésekkel. Megtörtént az Országos Atomenergia Hivatal 
hatáskörének a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági felügyeletére való kiterjesztése 
is. A KNPA, azaz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését az Országos 
Atomenergia Hivatal zökkenőmentesen átadta a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnak. A hazai nukleáris létesítmények az üzemeltetési feltételeknek és 
korlátoknak megfelelően működtek 2013-ban is. Az OAH folyamatosan ellátta a 
létesítmények biztonsági felügyeletét. A Paksi Atomerőműben folytatódott a 2008-as 
időszakos biztonsági felülvizsgálat és a 2011-es célzott biztonsági felülvizsgálat, 
amelynek során, továbbá az I. blokk üzemidő-hosszabbítása kapcsán előírt 
biztonságnövelő intézkedések végrehajtása megtörtént. A kiégett kazetták átmeneti 
tárolójának bővítése elkezdődött és irányítástechnikai rekonstrukciójának 
engedélyezése is megtörtént. Lezajlott a budapesti kutatóreaktor tízévente esedékes 
időszakos biztonsági vizsgálata is, átálltak kisdúsítású fűtőelemek alkalmazására és 
visszaszállították az összes nagydúsítású fűtőelemet Oroszországba.  

2013-ban voltak rendkívüli események is. A jelentés kitér a 2013. december 2-
án a Püspökszilágyi radioaktívhulladék-feldolgozó és -tároló üzemi épületben a 
munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátokat meghaladó sugárterheléssel járó 
eseményre. Ennek a hatósági vizsgálata a jelentéskészítés időpontjában még nem 
zárult le, így a jelentés kizárólag az addig feltárt tényeket és adatokat tartalmazza. Alá 
kell húznom és hangsúlyoznom kell, hogy az esemény a lakosságot nem 
veszélyeztette. 

Tisztelt Elnök Úr! Röviden ennyit szerettem volna előzetesen elmondani. 
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a vita során felmerülő kérdésekre a főigazgató 
úr fog válaszolni, amennyiben azok szakmai jellegűek lesznek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha jól értettem, a főigazgató úr 

most nem kíván szólni, hanem majd a vitában elhangzó kérdésekre kíván reagálni. 
(Fichtinger Gyula: Igen, szükség esetén.) Köszönöm szépen. 

A képviselőtársaimat illeti a szót. Kérdezem, hogy ki az, aki kérdést szeretne 
feltenni, esetleg véleménye van. Ahogy az államtitkár úr bevezetőjéből is kitűnt, 
egyben tárgyaljuk a 2012., illetve a 2013. évi beszámolót, a végén majd 
értelemszerűen külön határozatot hoz a bizottság a két kérdésben. (Schmuck Erzsébet 
jelentkezik.) A bizottsági tagoknak nincs észrevétele, de Schmuck Erzsébet képviselő 
asszony jelzi, hogy szeretne hozzászólni. Nyilvánvalóan a bizottságnak meg kell 
szavazni azt, hogy a képviselő asszonynak szót adjunk, miután nem tagja a Gazdasági 
bizottságnak.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja, hogy Schmuck Erzsébet 
képviselő asszony szót kapjon. Kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, 
a bizottság egyhangú döntésének köszönhetően öné a szó, képviselő asszony. 

Hozzászólás 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az LMP számára 
több oknál fogva mindkét jelentés elfogadhatatlan. Szeretném előrebocsátani, hogy a 
bizottságnak most már a 2014. évi jelentést kellett volna tárgyalni. Így, hogy ilyen 
nagy késéssel került ide a 2012., és ’13. évi jelentés, igazából az Országgyűlés nem tud 
érdemi kontrollt érvényesíteni ebben a kérdésben. 

Úgy látjuk, hogy a jelentések tartalma eléggé elnagyolt, több fontos kérdéssel 
csak felszínesen foglalkoznak. Nagyon röviden néhány ilyet szeretnék felsorolni. 
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Az első kérdés, ami eléggé fontos, hogy 2013-tól hatályosan az Országos 
Atomenergia Hivatal felülvizsgálta a Paksi Atomerőmű biztonsági övezetét és 
jelentősen, vagyis hatodára, 3 kilométerről 500 méterre csökkentette annak 
kiterjedését. Hasonló szélességű zónát jelölt ki a kiégett kazetták átmeneti tárolója 
körül is. A két jelentésben csak a felülvizsgálat tényét említik, de sem konkrét 
döntésről, sem annak indoklásáról nincs szó. Különösen érthetetlen ez a döntés, 
mármint a biztonsági övezet szűkítése, mert amikor a felülvizsgálati eljárás történt, 
akkor még az eljárási szakaszban pont az ellenkezőjét látta az OAH, vagyis akkor még 
a biztonsági övezet kiszélesítését javasolta. Úgy látjuk, hogy erre a leszűkítésre 
igazából azért került sor, hogy a potenciális ügyfeleket, vagyis a civil és a lakossági 
kontrollt kizárják a hatósági eljárásokból. Azt is érdemes megjegyezni, hogy mindez 
történt a 2011. évi fukusimai baleset után, amikor például Japánban, ahol helyhiány 
van, pontosan a biztonsági övezetet 10 kilométerre növelték. Nálunk ebben az 
időszakban lecsökkentették 500 méterre, máshol felemelték 10 kilométerre. 

Egy másik fontos kérdés, hogy a jelentésekben három típusú károkozás 
szerepel. Ezek között egyikként a szabotázs kérdése jelenik meg. Úgy látjuk, az utóbbi 
években felerősödtök a terrorcselekmények a világ különböző országaiban. Az anyag 
egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a növekvő terrorizmus vajon az hazai 
atomerőműre milyen kockázatot jelent és milyen esélyünk van az ilyen típusú 
cselekmények elhárítására. Ugyancsak idetartozik a természeti katasztrófák kérdése. 
Erről sem szól az anyag. Azt szintén látjuk, hogy a földrengések, példaként mondom, 
erősödnek és szaporodnak mindenhol. Nem tudni tehát, hogy például a Paksi 
Atomerőmű mennyire földrengésbiztos. 

Egy másik kérdés, hogy például 2013-ban az üzemidő-hosszabbítást megelőző 
felülvizsgálat során derült ki, hogy a Paksi Atomerőmű III. reaktorblokkjának 
pihentető medencéjénél a hűtőfolyadékot keringtető csőrendszerben korrózió miatt 
történt a szivárgás. Ugyanakkor a tervezési, kivitelezési dokumentációban az van, 
hogy itt minden korróziómentes anyagból készült. Tehát hogyan lehetséges, hogy itt 
azt mondják, hogy csak ilyen anyag lehet, mégis a korrózió okozta. Például ezzel a 
jelenséggel sem foglalkozik egyik jelentés sem. 

2013-ban kezdődött meg a 2003-ban üzemzavarban megsérült üzemanyag-
kazetták Oroszországba történő kiszállításának előkészítése, amelyről ma már tudjuk, 
hogy az európai jognak nem igazán felelt meg. Jó lenne tudni, és nem derül ki a 
jelentésből, hogy milyen megfontolások vezettek ahhoz, hogy a nukleáris hulladékról 
szóló irányelv hatályba lépése után nukleáris hulladékot szállítunk részben végleges 
elhelyezésre egy harmadik, nem uniós államba. 

2013-ban születtek meg a döntések a Paksi Atomerőmű bővítéséről. Nem 
tartalmaz semmit a jelentés azzal kapcsolatban, hogy 2014 januárjában megszületett 
a szerződés, semmit nem tartalmaz a jelentés arra vonatkozólag, hogy ennek milyen 
biztonsági kérdéseivel foglalkoztak ebben az időszakban. Ugyancsak a 2013-as 
jelentés egy szót sem szól a csillebérci reaktorhoz kapcsolódó izotópüzem baleseti 
kibocsátásáról, amit Csehországban észleltek. Ugyancsak a Püspökszilágyiban történt 
balesetről éppen az OAH tagadott meg minden tájékoztatást. A jelentésben annyi 
szerepel, hogy három ember jelentősebben szennyeződött.  

Végül, amire még szeretnék utalni, a tájékoztatás kérdése. Azt látjuk és én 
személyesen is ezt tapasztaltam az életem során, hogy Magyarországon mind a mai 
napig nem volt érdemi vita, érdemi párbeszéd az emberekkel és elfogulatlan, objektív 
tájékoztatás az atomenergia használatáról. Ezt a nem objektív tájékoztatást tükrözi a 
két jelentés. Azt tükrözi, amit a Paksi Atomerőmű gyakorlatilag évtizedeken keresztül 
Magyarországon sulykolt, hogy az atomenergia olcsó és tiszta energia. Azt gondoljuk, 
hogy egy ilyen jelentésben érdemes lenne az objektív tájékoztatás kérdését is felvetni. 
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Mindezek miatt az LMP a jelentések elfogadását nem támogatja. Köszönöm a 
meghallgatást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A kérdések és vélemények után 

megadom válaszra a lehetőséget részben az államtitkár úrnak, részben a főigazgató 
úrnak. Döntsék el önök a sorrendet. Államtitkár úr! 

Dr. Aradszki András válaszadása 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönöm a képviselő asszonynak, hogy 
igyekezett a kérdéseket a két jelentéssel kapcsolatban feltenni elsősorban. Két dolog 
miatt kértem magamhoz a szót. Az egyik az, hogy 2014-ben történt a sérült kazetták 
kiszállítása Oroszországba. Kérem a türelmét, erről a tényről majd a 2014. évi jelentés 
fog beszélni. 

A másik: nem hiszem, hogy újra kell nyitni a vitát a nyilvánosság kérdéséről, 
hogy milyen mélységben tájékoztatjuk az embereket arról, hogy az atomenergia 
biztonságos, környezetbarát, CO2-kibocsátásból a leghatékonyabb. A Paksi 
Atomerőmű működése önmagában is bizonyíték erre. Ennek előrebocsátása mellett 
kérem a szakmai kérdések tekintetében Fichtinger urat a válaszadásra. 

Fichtinger Gyula válaszadása 

FICHTINGER GYULA főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm. 
Először az 500 méteres biztonsági övezetről adnék rövid összefoglalót, megjegyezve, 
hogy a műszaki kérdésekben minden egyes döntés önállóan született, nyilvános és 
elérhető az Országos Atomenergia Hivatalnál.  

Az összefoglaló jelentésben nem kívántuk a műszaki részleteket megjeleníteni, 
de utaltunk arra, hogy milyen jelentősebb döntések születtek egy adott témakörben a 
nukleáris létesítményeinknél. 

Az 500 méteres biztonsági övezet története egyidős az atomerőművel. Az első 
biztonsági övezet kijelölése adminisztratív döntésként 3 kilométerben határozta meg 
annak kiterjedését. Időközben a Paksi Atomerőmű életében számos biztonságnövelő 
intézkedést hajtottak végre, elsősorban a tízévenként szokásos biztonsági 
felülvizsgálatok alapján, ezen kívül extra program volt a földrengésállóság-
megerősítési projekt, amely nagyjából tíz éven keresztül zajlott. Ennek következtében 
az atomerőmű biztonsági jellemzői megváltoztak, a biztonsági rendszereket 
megerősítettük, volt, ahol a számukat is növeltük. Ennek következtében a legfrissebb, 
legújabb elemzések alapján kijelenthető, hogy az 500 méteres zóna fenntartása 
indokolt és ez fenntartandó, a 3 kilométeres övezet pedig műszakilag indokolatlan. De 
ez kiderül abból a határozatból, amelyben az 500 méteres módosításról döntöttünk. 

Szóba került a földrengés is kérdésként. A földrengésállóság-megerősítési 
program végrehajtásának lezárásaként a fukusimai stresszteszt volt az, amely az 
eredményeket validálta és igazolja, hogy mely rendszerek azok, amelyek 
mindenképpen ellenállnak azoknak a földrengési kockázatoknak, amelyek 
Magyarországon adott térségben várhatók, illetve meghatároztuk 2011-ben azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel tovább lehet fokozni a földrengésállóságot. Példaként 
említem, hogy új tűzoltó laktanyát kell építeni, tekintettel arra, hogy a régi 
megerősítése műszakilag nehezen kivitelezhető és egyéb helyeken víztartályok 
megerősítése is megtörtént, illetve folyamatban van. Tehát a földrengésállósággal 
kapcsolatban műszakilag az Atomenergia Hivatal és a hozzá kapcsolódó 
vizsgálatokban részt vett tudományos intézetek nem látnak indokolatlan kockázatot. 
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A korrózió kérdésére annyiban szeretnék kitérni, hogy valóban, a 
rozsdamentes vagy korrózióálló felületeken az aktuális nemzetközi tudományos 
eredményekkel összhangban nem várható korróziós jelenség. Az adott jelenség 
egyedülálló a Paksi Atomerőmű ezen rendszerében, nemzetközi tapasztalatokat is 
vizsgálva nem találtunk arra utaló jelet, hogy máshol ezzel számoltak volna vagy 
találkoztak volna. Eredetileg a korrózióálló felületeket úgy tervezik, úgy helyezik el, 
hogy az erőmű teljes élettartamára megfelelő minőségben biztosítsák azokat a 
garanciákat, amelyek a nukleáris biztonság fenntartásához szükségesek. 

Műszakilag értékelve az adott rendszert a csőfelület betonban helyezkedik el, 
pontszerű, tűszerű lyukakat lehetett a III. blokkon felfedezni. Az ezeken távozó víz 
mennyisége - összevetve azzal a körülménnyel, hogy a csővezetéken kívül zárt 
betonrendszer van - összességében elenyésző és a pihentető medencék hűtésének 
szempontjából abszolút elhanyagolható, azt is figyelembe véve, hogy a medencék 
természetes úton párolgással történő vízvesztesége néhány száz liter is lehet adott 
körülmények között. Tehát a hűtés szempontjából a nukleáris biztonság semmilyen 
módon nem volt veszélyeztetve. A pihentető medencék környékén kettős acélburkolat 
veszi körül azt a betont, amelyről éppen beszélünk. A kettős burkolat között 
szivárgásellenőrző rendszerek vannak kiépítve, ahol a megjelenő víz azonnal 
detektálható. Az érintett csővezetékek tervezési sajátossága, hogy nem vizsgálható 
optikai módszerekkel, illetve anyagvizsgálati eszközökkel, ezért nyomáspróba 
segítségével győződünk meg rendszeresen a rendszerek épségéről, tömörségéről. Ezek 
a vizsgálatok megfelelő eredményeket mutattak. A III. blokkon tapasztalt korróziós 
jelenségek után döntés született arról, hogy az érintett csővezetéket teljes mértékben 
vizsgálni kell, ott, ahol ez nem lehetséges, fel kell tárni, el kell bontani a 
betonburkolatot. Ez megtörtént, teljes mértékben felülvizsgáltuk a 
csővezetékrendszert, szükség szerint pedig cseréltük a csövet.  

E tapasztalat kapcsán szintén döntés született arról, hogy az egyébként nem 
vizsgálandó, tehát optikai és egyéb módszerekkel nem vizsgálandó adott 
csővezetékszakaszokat az erőmű minden rendszerében felül kell vizsgálni. A II. blokk 
vonatkozásában pedig, ahol kérdésként merülhet fel, hogy az üzemidő-hosszabbítási 
engedély hogyan, miképpen volt kiadható, döntés született arról, hogy teljes 
mértékben vizsgálni kell az adott csővezetékszakaszokat. Tehát még egyszer 
mondom: a nukleáris biztonság szempontjából a hűtésben semmiféle rendellenesség 
nem mutatható ki, illetve a környezetellenőrző és szivárgásellenőrző rendszerek nem 
mutatták, hogy radioaktív anyag került volna ki a környezetbe. 

Püspökszilágyira visszatérve, az ott történt balesetről, pontosabban 
üzemzavarról említést tesz a jelentés. Azonban a jelentés azt is tartalmazza, hogy a 
három ember besugárzásával járó üzemzavar vizsgálata nem zárult le. A rendőrség, 
illetve az illetékes egészségügyi hatóság a vizsgálatot jelenleg még folytatja. A 
rendőrségi vizsgálat lezárásának időpontjáról nem tudok beszámolni. A másik eljáró 
hatóság esetében egy fellebbezési eljárás nyomán húzódik el az ügy kivizsgálása, az 
adott hatóságok tudnak erről részletes felvilágosítást adni.  

A műszaki körülményekről és feltételekről ennyit gondoltam összefoglalni, 
megerősítve azt a kijelentést, hogy az egyes ügyekben egyedi döntések születtek, 
amelyek részletes indoklása mindenhol megtalálható az adott ügynél. Nem kívántuk a 
műszaki részleteket ebbe az összefoglaló jelentésbe behozni. Természetesen állunk 
rendelkezésre bármilyen kérdés esetén, ha bármilyen döntésünkkel kapcsolatban 
műszaki kérdések vagy kételyek merülnek fel. Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Remélem, hogy kielégítők voltak a 
válaszok a képviselő asszony számára. A vitát lezárjuk. A két jelentésről külön hozunk 
határozatot.  

Elsőként a 2012. évi jelentésről kérnék szavazást. Ki az, aki elfogadja a 
jelentést? Kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 
igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) Három nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Tehát 10 igen, 
3 nem szavazat, 1 tartózkodás.  

Második szavazásként a 2013. évi beszámolóról kell döntenünk. Ki az, aki 
támogatja az elfogadását? (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Egy tartózkodás.  

Köszönöm szépen a főigazgató úrnak és az államtitkár úrnak, hogy a bizottság 
ülésén jelen voltak és segítették a munkánkat. Ezzel a napirendi pontot lezárjuk.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/4360. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, melynek keretében a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A törvényjavaslatot Tóbiás 
József képviselő úr nyújtotta be. A képviselő urat nem látom, de a képviseletében 
Harangozó Gábor képviselő úr jelen van. (Harangozó Gábor István: Csatlakozóként 
vagyok jelen!) Csatlakozóként Harangozó Gábor képviselő úr. Öné a szó. 

Harangozó Gábor István szóbeli kiegészítése 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Képviselőtársak! Véleményünk szerint jelenleg a brókerbotrányok 
felelősségi körének eltussolása, elkenése zajlik, és azok az intézkedések, amelyek arról 
szóltak, hogy a jövőben ilyen botrányok ne ismétlődhessenek meg, messzemenően 
nem kielégítőek.  

Megkerülhetetlen a brókerbotrányok vizsgálatakor, illetve ezek 
megismétlődésének a megakadályozása esetén annak belátása, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank súlyosan felelős a kialakult helyzetért, hiszen rengeteg mulasztást tett, 
rengeteg hibát követett el, ezeknek egy jó része dokumentálható is. Mindezt 
megtehette azért, mert a Magyar Nemzeti Banknak gyakorlatilag évek óta nincs 
felügyelőbizottsága. Ebben a Fidesz cinkos, cinikusan működött együtt a Magyar 
Nemzeti Bankkal, hogy ezek a visszaélésgyanús mulasztások folytatólagosan 
megtörténhettek az elmúlt években.  

A felügyelőbizottság tevékenységéről szóló törvényből idéznék gyorsan két 
bekezdést. Azt írja elő, hogy az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve a pénzügyi 
szervezetek egyes szektorait fenyegető nem kívánatos üzleti és gazdasági kockázatok 
feltárása, a már kialakult egyedi vagy szektorális kockázatok csökkentése vagy 
megszüntetése, illetve az egyes pénzügyi szervezetek prudens működésének 
biztosítása érdekében megelőző intézkedések alkalmazása, illetve a pénzügyi 
szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, a 
pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése lenne többek között a 
feladata ennek a felügyelőbizottságnak. Ha a közelmúlt botrányaira gondolunk, a 
Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletére irányuló 
tevékenysége során nemhogy a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalmat 
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nem erősítette, hanem a Magyar Nemzeti Bankkal szemben egyébként igencsak 
meggyengült közbizalmat is sikerült teljesen eljátszania. Azzal, hogy a felelősségi 
körét nemhogy nem vizsgálta, nem ismerte be, hanem próbálta folyamatosan a 
felelősséget másokra hárítani, miközben olyan mulasztásokat tett, mint például a 
Buda-Cash esetében végzett helyszíni vizsgálat. Feltárta azokat a hiányosságokat, 
amely hiányosságok kapcsán már 2010-ben meg kellett volna szüntetni, vissza kellett 
volna vonni a Buda-Cash engedélyét, ezzel szemben nem ezt tette, hanem kiengedte 
őket, további intézkedéseket írt elő, amelyeket utána nem tartatott be. Tehát 
gyakorlatilag 2010 óta tudott a visszaélésekről és folyamatosan asszisztált hozzájuk.  

Hasonló dolog történt a Quaestor esetében, csak ott 2013-ban tárták fel ezeket 
a hiányosságokat. A mindezek végén bekövetkezett károk esetében - több mint 330 
milliárd forintot egyszerűen elloptak - egy olyan megoldással álltak elő, amelyben 
ahelyett, hogy vállalta volna a mulasztásáért a következményeket a Magyar Nemzeti 
Bank, az adófizetőkre hárította át ezen károk jó részének a megtérítését. Eközben 
Matolcsy György kastélyokat nézeget, új közgazdasági iskolát alapít, ahol majd 
nyilván tanítani fogják azt is, hogy ilyen visszaélések után hogyan maradhat a 
pozíciójában egy nemzeti banki elnök. 

Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának feladatköre nem 
terjed ki a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét jelentő 
tevékenységének egyikére sem, azaz nincs, aki ellenőrizze, hogy a felügyeleti díjakból 
beszedett bevételt számolgató Magyar Nemzeti Bank miként tesz eleget a törvényben 
előírt kötelezettségének. Mi több, amint mondottam, felügyelőbizottság sem működik 
egyáltalán, mert egyszerűen olyan szabályokat alkotott meg a fideszes többség, 
amelyek mellett a felügyelőbizottság gyakorlatilag nem tud felállni. Ezért a mi 
módosító javaslatunk az ellenőrzés és a következmények nélküli felügyeleti 
tevékenység jelenlegi helyzetén kíván változtatni.  

Három gyakorlati módosítást tettünk ennek érdekében. Az egyik lényegi 
módosítás az, hogy a tagokat a parlamenti frakciókból válassza meg az Országgyűlés. 
Most a számítási módot nem ismertetném, de végül is paritásos alapon, tehát 
gyakorlatilag a jelen parlamenti rendszerben 3 kormánypárti és 3 ellenzéki taggal 
álljon fel. A jelenlegi törvény semmilyen kényszerítő kötelezettséget nem ír elő arra az 
esetre, hogy ha nem áll fel a felügyelőbizottság, akkor is létre kelljen hozni. Ezért mi 
arra tettünk javaslatot, hogy amennyiben nem választaná meg az Országgyűlés a 
felügyelőbizottságot, akkor egyszerűen a parlamenti frakciókból egy-egy tagot 
delegáljanak a frakciók. Így akár a törvény elfogadásának másnapján azonnal fel tud 
állni a felügyelőbizottság. Valamint arra tettünk javaslatot, hogy a felügyelőbizottság 
ne csak tulajdonosi felügyeletet lásson el, hanem törvényességi felügyeletet is, és ha a 
törvényességi felügyelet keretében valamilyen visszaélést, törvénysértést vagy 
bűncselekményt vél felfedezni, megtehesse a megfelelő jogi lépéseket és ezzel meg 
lehessen akadályozni, hogy ismételten előfordulhassanak olyan bűncselekmények, 
amelyek a közelmúltban előfordultak. Ehhez kérnénk a kormánytöbbség és 
természetesen az ellenzéki pártok támogatását is. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e a képviselők részéről valakinek 
hozzáfűznivalója vagy véleménye a javaslathoz? (Senki sem jelentkezik.) 

Megjegyzem, a törvényes keretek között egyébként ma is fel lehetne állítani a 
felügyelőbizottságot. Már korábban is beszéltünk a bizottság ülésén arról, hogy az 
ellenzéki pártoknak kellene megállapodniuk a delegálás feltételeiről. Ez meglehetősen 
érdekes paritásos megállapítás lehet, amikor 3 ellenzéki és 3 kormánypárti képviselőt 
javasolnak egy olyan parlamenti összetételnél, ahol a parlamenti képviselői helyek, a  
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mandátumok eloszlásának az aránya köszönő viszonyban sincs ezzel az ön által 
megjelölt paritással, képviselő úr. Mindettől függetlenül azt gondolom, hogy 
egyébként azok a szabályozási elemek, amelyeket a javaslatukba raktak, nemhogy 
egyszerűsítenék, hanem sokkal bonyolultabbá teszik a felügyelőbizottság működését. 
A felügyelőbizottság ma is alkalmas lenne, ha fel tudna állni, nyilvánvalóan arra, hogy 
ellenőrizze a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét. Amíg nincs felügyelőbizottság, 
maga a parlament jogosult arra, hogy ellenőrizze a Nemzeti Bank működését. A 
bizottságunkban időről időre beszámoltatjuk a jegybank vezetését arról, hogy például 
az ön által említett bűncselekmények kapcsán, annak felderítése, illetve a későbbi 
visszaélések megakadályozása érdekében milyen javaslataik vannak. Éppen most 
tárgyaljuk azt a törvényjavaslatot, amely a Nemzeti Bank javaslatára került a 
parlament elé. Tehát azt gondolom, minden oldalról kellően körül van bástyázva ez a 
javaslat. Nyilvánvaló, ez egy olyan politikai kezdeményezés, amit, azt gondolom, 
kormánypárti részről semmiképpen nem tudunk támogatni. 

(Z. Kárpát Dániel jelentkezik.) Z. Kárpát Dániel alelnök úr, öné a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Nem irigylem az elnök úr helyzetét, hiszen védenie kell a védhetetlent. 
Körülbástyázottnak nevezni egy olyan rendszert, amely pénzügyi felügyelet kapcsán 
ma Magyarországon tapasztalható, legalábbis túlzásnak tűnik abból a 
megközelítésből, hogy az MNB tevékenységét lényegében most nem ellenőrzi senki. 
Lehetne országgyűlési ellenőrzésről beszélni, de a helyzet az, hogy a valóságban 
tökéletesen látható, hogy ez nem valósul meg. A nemzetgazdasági viszonyok 
tekintetében pedig hónapról hónapra kiviláglik, hogy egy nagyon aktuális példát 
mondjak, még a tegnapi egyik nagyobb bankkal kapcsolatos botrány esetében is 
felmerül, hogy egy tisztességes ellenőrzési rendszer működése esetén előfordulhatna-
e ilyen egy nagy bankkal. Nyilvánvaló módon ez tárgyalási alapot képez.  

De ami fontosabb, hogy tudomásom szerint az ellenzéki pártok meg tudnak 
állapodni és meg is tudtak állapodni a felügyelőbizottsági helyek elosztásáról. Feltéve 
és amennyiben ez így van, adódik a kérdés, hogy ha ezt a mostani indítványt nem 
fogadja el a tisztelt bizottsági többség, akkor milyen formában, konkrétan mikor és 
milyen feltételek mellett kívánja felállíttatni a felügyelőbizottságot az MNB esetében. 
Tehát adódik a kérdés, hogy majd egy évnyi huzavona után milyen konkrét cselekvési 
terv mutatkozik ez ügyben. Nagyon olcsó lesz egy idő után arra mutogatni, hogy az 
ellenzéki pártok nem tudnak megegyezni, miközben ez tételesen nem igaz. Tehát 
konkrét kérdésfeltevés formájában szeretném a jegyzőkönyv számára is egyértelművé 
tenni, tetetni azt, hogy a kormányzat cselekvési terében mekkora nyitottság 
mutatkozik arra, hogy ez a felügyelőbizottság felálljon. Nagyon remélem, hogy ennek 
elvi akadálya nem lehet, hiszen valóban nem lehet. Akkor viszont adódik a kérdés, 
hogy a gyakorlatban mikor lesz ebből valami. Úgy látom, hogy ez az ellenzéki 
megállapodás egy adott szituáció mentén, adott határidő mentén percek kérdése lehet 
csupán. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Varju László képviselő úr, öné a szó. 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Azt mondta, elnök úr, hogy egy politikai kezdeményezésnek tekinti a 
javaslatot. Kérem, hogy ne tekintse annak. A magam részéről egyértelműen 
támogatom azt a javaslatot, amelyet a képviselőtársak megtettek. Ez nem politikai 
kezdeményezés. Ez a magyar parlamentnek egy olyan kötelezettsége, amelyről 
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nemcsak hogy jogszabály rendelkezik, hanem önöknek tudomásul kell venniük, hogy 
micsoda válsághelyzetet idézett elő az a helyzet, hogy egyébként a Magyar Nemzeti 
Bank felelőtlen gazdálkodásával, felelőtlen politikájával kialakulhatott egy olyan 
környezet, amely több százmilliárd forintos kárt okozott befektetőknek, 
magánembereknek, cégeknek, önkormányzatoknak, az államnak. Ezek után egy ilyen 
helyzetben önök bármire hivatkoznak, ha a felügyelőbizottság felállítását, amely 
közvetlenül figyelemmel kísérhetné az egész tevékenységet, lényegében akadályozzák, 
nem hozzák létre, nem vállalják fel azt a döntést, hogy egyébként erről szülessen 
végeredmény, azt gondolom, ez óriási felelőtlenség. Önöknek kell vállalni a 
felelősséget azért, hogy ezt a döntést nem hozzák meg. Ezt tekinthetjük úgy, mint 
bűnrészességet abban, hogy ez a kár egyáltalán előállhatott. Tisztelettel javaslom, 
hogy ezt a javaslatot támogassák, hozzanak döntést és vállalják végre a felelősséget. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben további kérdések, észrevételek 

nincsenek, szavazásra teszem fel. (Harangozó Gábor István: Elnök úr!)  
Mielőtt azonban szavazásra tenném fel a kérdést, az alelnök úr felvetett 

kérdésére szintén jegyzőkönyvben rögzíteném, hogy amennyiben valóban van 
jelöltjük, akkor azt várom. Amikor ez az információ eljutott hozzánk, a Gazdasági 
bizottság titkárságára, alelnökként az elnök úrral konzultálva nyilván megteszek 
mindent annak érdekében, hogy a következő ülések valamelyikére, tehát a belátható 
időtávban meglegyen az a forgatókönyv, amely szerint látszik, hogyan lehet felállítani 
a felügyelőbizottságot. Tehát megfordítanám a dolgot. Legyen jelölt az ellenzéki 
oldalon, akkor lesz a kormánypárt részéről is nyilvánvalóan kezdeményezés a minél 
gyorsabb megalakításra.  

Harangozó képviselő úr jelzi, hogy még szeretne reagálni az elhangzottakra. 
Röviden tegye meg, arra kérem, mert 11 órakor be kell fejeznünk a bizottsági ülést.  

Harangozó Gábor István reflexiói 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP) előterjesztő: Rendben, elnök úr. 
Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék tisztázni. Egyrészt a jelenlegi bizottsági 
összetétel úgy néz ki, hogy a kormány delegál két tagot, pontosabban a 
pénzügyminiszter, a gazdasági miniszter delegál két tagot, a kormány választja meg az 
elnököt és a parlament tud 3 tagot delegálni, amiből 2 kormánypárti, 1 ellenzéki. Erre 
az egy ellenzéki helyre kellene a három frakciónak megegyezni. Erre egyébként az 
ellenzéki frakciók hajlandóak is, a Fidesz nem volt hajlandó megtenni a lépéseket. 

Egyébként meg nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen méltánytalan összetétel. Amit 
mi javasoltunk, sokkal méltányosabb helyzet, hiszen ott minden ellenzéki frakciónak 
lehetősége van delegálni. Ez azt jelenti, hogy a három-három tagon túl az elnököt 
nyilván a parlament választja meg, így biztosított a kormánypárti többség. 
Természetesen abszolút partnerek vagyunk abban, hogy a minisztériumnak, illetve a 
kormánynak további delegálási joga legyen, és akkor egészen be van betonozva a 
többsége. De az, hogy az ellenzék is ott lehessen és a felügyelet ellenőrzésében részt 
vegyen, szerintem vitathatatlan jelen helyzetben, miután eltűnt több mint 300 
milliárd forint. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy van bárkinek mersze azt 
állítani, hogy erre nincs szükség, vagy arra, hogy ezt megpróbálja megakadályozni. 

Ami pedig a felügyelet hatékonyságát jelenti, a törvény nem teszi lehetővé azt, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenységét ellenőrizze a 
felügyelőbizottság. Tehát ha feláll a felügyelőbizottság, a felügyeleti tevékenységét 
akkor sem ellenőrizheti, pont a brókerbotrányokban kialakult helyzetet nem tudná 
megakadályozni, mert erre nem terjed ki a hatásköre és nem láthat el törvényességi 
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felügyeletet sem, csak tulajdonosit. Tehát ezekre a változtatásokra igenis szükség van 
ahhoz, hogy ez a felügyelőbizottság hatékonyan el tudja látni a szerepét, hogy 
megfelelő ellenőrzéssel megakadályozza, hogy megismétlődjön az a helyzet, amely 
most kialakult. Tehát még egyszer kijelentem, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
felelőssége ebben a helyzetben megkerülhetetlen, és ha lenne felügyelőbizottság, 
sokkal kisebb lenne az esély arra, hogy ez megismétlődjön. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, 
aki Tóbiás József és Harangozó Gábor képviselő úr önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem szavazat. Köszönöm 
szépen, a bizottság tehát nem támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Ezzel a 
negyedik napirendi pontot lezárjuk. Harangozó képviselő úrnak köszönöm, hogy a 
benyújtók nevében segítette a bizottság munkáját.  

A gyorsforgalmi utak építésére vonatkozó átláthatóság növeléséről 
szóló T/4377. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk 5. sorszámmal a gyorsforgalmi utak építésére 
vonatkozó átláthatóság növeléséről szóló törvényjavaslat, melyet Szabó Timea 
független képviselő nyújtott be. A képviselő asszony nincs jelen a bizottság ülésén.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja Szabó Timea képviselő 
asszony önálló indítványának tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatja. 

A Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 
létrehozásáról szóló, kihirdetés előtt álló törvény módosításáról 
szóló T/4428. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító 
követeléskezelő alap létrehozásáról szóló, kihirdetés előtt álló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, mely T/4428. számon került benyújtásra. Dr. Lukács László 
György képviselő úr indítványa. A képviselő úr itt van a bizottság előtt, úgyhogy meg 
is adom a szót önnek. 

Dr. Lukács László György szóbeli kiegészítése 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Az önök előtt fekvő 
törvényjavaslat lényegi elemeit összefoglalva, figyelve arra az időkeretre, amely 
rendelkezésre áll, el kell mondanom önöknek, hogy a törvényjavaslat az akkor 
egyébként kihirdetés előtt álló Quaestor-alaphoz benyújtott módosításként is már 
egyszer szerepelt a Gazdasági bizottság, illetve a Törvényalkotási bizottság előtt is. 
Lényegében a tárgyi hatályát szeretné ennek a jogszabálynak kiegészíteni és 
kiszélesíteni, méghozzá azért, mert egy nagyon sajnálatos esemény történt Karcagon 
most már több mint egy hónappal ezelőtt.  

Talán önök előtt is ismert, nagyon röviden elmondva, hogy a karcagi 
Kunmediátor Kft., s annak ügyvezetője olyan pénzügyi tevékenységet végzett, amelyre 
az eddigi információk szerint részben vagy egyáltalán nem rendelkezett engedéllyel. 
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Egy betétgyűjtési folyamat zajlott a városban, egy évtizedes pénzügyi 
csalássorozatnak lehet nyugodtan mondani, hiszen az eddigi információk szerint már 
tíz évet meghaladóan betéteket gyűjtött. A betétgyűjtésnek egyébként meghatározott 
jelei voltak, ezért is merem betétgyűjtésnek nevezni, ugyanis mindez a tevékenység, 
amelyet sok esetben egyébként színlelt, egy rendes pénzügyi intézmény 
betétgyűjtéséhez hasonlított, illetve nagyon gyakran nemcsak készpénzben fizettek 
hozzá be összegeket, hanem banki átutalásokkal is teljesítettek befizetéseket ezekre az 
úgymond betétekre. A betéteket egyébként devizakonverzióval kezelte ez az illető és 
azt a látszatot keltette, vagy valószínűleg nemcsak a látszatát keltette, hanem így is 
kezelte ezt az ügyet, hogy devizaműveleteket hajt végre ezzel kapcsolatosan. A 
károsultak száma 6-800 főre teendő és a kárérték egyelőre bizonytalan, 10 és 20 
milliárd forint között szóródik. Ebben talán azért van bizonytalanság, mert bizonyos 
nagyobb befektetői körök egyelőre a feljelentésüket nem vagy nem megfelelően tették 
meg, így a kár értékét nem lehet jól meghatározni. 

Lényegében a törvényjavaslat arra adna lehetőséget, hogy mód legyen azok 
kártalanítására, akik károsodtak ebben a pénzügyi műveletben. Természetesen nem a 
teljes összegben, tehát nem a 10-20 milliárd forintról van szó, hiszen a károsultak a 
törvény értelmében maximum 30 millió forintig juthatnának kártalanításhoz. 
Elsődlegesen látszódik, hogy két dolog közül lehet választani. Ez vagy egy sima 
bűncselekmény, amely pénzügyi bűncselekmény, sikkasztásnak, illetve csalásnak 
minősül és a károsultaknak a kártalanításukat a büntetőeljárásban érvényesített 
polgári jogi igény szerint kell keresniük. Vagy egyébként felmerül az is és teljes joggal, 
hogy ez egy olyan pénzügyi betétgyűjtés volt, amiért az állam elsődlegesen a pénzügyi 
szervezetek ellenőrzésében való felügyeleti mulasztások miatt kell hogy vállaljon 
felelősséget. Álláspontom szerint a törvényjavaslat erre az oldalra áll, és azért kéri is 
az Országgyűlést, hogy egy ilyen kiegészítést tegyen a már elfogadott, de még 
kihirdetés előtt álló törvényhez. Úgy gondolom, hogy az államnak volt felelőssége és 
van keresni való felelőssége az ellenőrzés lazaságában és elmulasztásában, ugyanis, 
mint említettem, sokszor bankszámlákon mozogtak ezek a pénzek. 

Lehet, hogy apró problémának tűnik az önök szemében, hogy 6-800 károsult 
és egy kelet-magyarországi kisváros színe-java érintett egy ilyen botrányban, azonban 
azt előrebocsátom, hogy a város nagyobb részének, mondhatjuk úgy, minden 
megtakarítását kipucolta ez a szélhámos pénzügyi tevékenységet végezve. Ez innentől 
kezdve lehetne akár baja a város lakóinak is, azonban mindenképpen látni kell, hogy 
Karcag nemcsak egy város, hanem a régiónak, sőt mondhatjuk úgy, hogy Kelet-
Magyarországnak az egyik vezető pozícióját is betöltötte. Az itteni betétek, 
megtakarítások megszűnése nemcsak a városra, hanem az egész környező gazdaságra 
kihatással lehet. Plusz azt is látniuk kell, hogy amennyiben ezt a törvényjavaslatot 
önök nem fogadják el, akkor bizony a kormánynak, a frakcióknak azt is meg kell 
mutatniuk, hogy milyen megoldásban gondolkodnak, milyen irányba szeretnének 
továbblépni. Ugyanis eddig csak a Jobbik Magyarországért Mozgalom adott egy olyan 
hiteles megoldást és javaslatot erre a problémára, amellyel segíteni lehetne az 
egyébként szerintem jogosan kártalanításra alapot formáló személyeknek. Tehát 
önöknek abban a kérdésben is majd véleményt kell mondaniuk, hogy jár-e 
kártalanítás, igen vagy nem, ha igen, akkor miért, ez alapján jár-e vagy más 
törvényjavaslat alapján, ha nem, akkor mondják végre az emberek szemébe, hogy 
nem jár nekik és milyen okokból utasítják el a kártalanításukat.  

Az imént elmondottakra tekintettel kérem a támogató hozzájárulásukat ahhoz, 
hogy ez az Országgyűlés szélesebb plénuma előtt vita tárgyát képezhesse, és minél 
gyorsabban elfogadhassuk a kártalanításra várók megsegítése érdekében. Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az 
indítvánnyal kapcsolatban van-e véleményük, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs.  

Ki az, aki támogatja Lukács László György képviselő úr önálló indítványának 
tárgysorozatba vételét? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 3 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Tíz tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja.  

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

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/4461. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, melynek témája az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet 
Z. Kárpát Dániel és képviselőtársai nyújtottak be. Ennek a javaslatnak a 
tárgysorozatba vételéről kellene döntenünk. Kérdezem a benyújtókat, az alelnök urat, 
hogy van-e kiegészítenivalója. (Z. Kárpát Dániel: Elhangzott már! Nem, köszönöm.) 
Így van, köszönöm szépen, az indoklás elhangzott, további kiegészítése nincs.  

Kérdezem ezek után, hogy ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Három. Köszönöm szépen, a bizottság nem támogatja a javaslat tárgysorozatba 
vételét. Ezzel lezárjuk a 7. napirendi pontot. 

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/4394. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 8. napirendi pontra, amelynek témája az alapvető élelmiszerek 
árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor 
képviselő urak önálló indítványa. Gőgös képviselő úrnak megadom a szót, mint a 
javaslat előterjesztőjének. 

Gőgös Zoltán szóbeli kiegészítése 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Hatodik 
alkalommal nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot. A legelsőnél még meditáltunk, hogy 
a jelenlegi kormánypárt hasonló javaslatát szó szerint benyújtsuk a parlamentnek, de 
miután az körülbelül annyira volt előkészítve, mint a vasárnapi zárva tartás, ezért 
attól eltekintettünk. 

E javaslatnak az a lényege, hogy abban az élelmiszerkörben, amelyet az 
alacsony jövedelműek legnagyobb fogyasztási kosara tartalmaz, illetve ahol a 
legnagyobb az áfacsalás, legyen 5 százalékos áfakulcs. Ezzel két legyet ütnénk egy 
csapásra. Az egyik, hogy valódi érdemi fogyasztásnövekedést lehetne elérni az 
alacsonyabb jövedelműek körében, ez nyilván jó lenne az ágazatnak és a 
kiskeresetűeknek is, egyúttal megakadályozná a csalásokat. Látjuk azt a szándékot, 
hogy apró lépésekkel a kormány is elindult, de mindenképpen szükséges lenne ennek 
a kiterjesztése, ugyanis például a helyettesítő termékeknél illik mindegyiket 
ugyanabba az áfakulcsba tenni. Tehát amikor a sertéshús áfacsökkentéséről lesz majd 
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várhatóan döntés, felhívnám a figyelmet, hogy nem igazán elfogadható, hogy ilyen 
értelemben piaci eltolást csinál valaki. Tehát emellé mindenképpen a baromfihús 
csökkentése kellene. Nyilván a javaslatunk ezt is tartalmazza. Ezen túl még, 
kiszelektálva a fogyasztási kosarat, a tojás benne van, a tejtermékek benne vannak, 
amelyek jelenleg is viszonylag kedvezményes kulcsban vannak, hiszen 18 százalékos 
kulcsot csináltunk ezekre a termékekre, a kenyerek közül például csak a félbarna és 
fehér kenyér, a vizes kifli, vizes zsemle, illetve a Magyarországon, illetve ezt úgy kell 
megfogalmazni, hogy ne legyen unióellenes, tehát az Európán belül megtermelt 
zöldség- és gyümölcsfélék, de ebben nincsenek benne az egzotikus gyümölcsök, és 
benne vannak még az édesvízi halak. Ezzel elsősorban fogyasztásbővülésre ösztönzés 
lenne a cél, de nyilván nincs benne a kaviár és a lazac. Nem tettük bele ebbe a körbe 
természetesen a lágy sajtokat, amelyek alapvetően nem Magyarországon állítódnak 
elő, hanem csak a kemény sajtokat. 

Tehát ez egy olyan termékkör, amely családonként nagyjából 4-5 ezer forint 
megtakarítást hozhatna. A gazdagabbaknál ez azért nem jelentős, mert eddig is meg 
tudták venni ugyanezt az élelmiszerkört, de miután egy gyomruk van, valószínűleg ez 
nem jelentene óriási nagy ajándékot ellentétben az szja-val, ami az 1 százalékkal 
egymillió forint esetében 10 ezer forintot hagy havonta. Ezt a forrást, amely 
egyébként nagyjából 100 milliárdba kerül, inkább erre a célra fordítanánk, ezt már 
nagyon sokszor elmondtuk. De úgy látom, hogy a kettő együtt is elmenne, a Fidesz 
által bejelentett dinamikus gazdasági növekedés mellett kibírható.  

Ez a javaslat végigegyeztetett a szakma valamennyi szereplőjével. Tehát nem 
magunk írtuk, ez a termékkör úgy lett összeállítva, hogy az összes terméktanács kérte 
és követelte. Egyébként látszik, a sertéshús kapcsán mindenki bejelentkezett már. 
Arra is figyelni kell, hogy például a folyadéktej az, ahol a legnagyobb áfacsalás zajlik. 
Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nincs 130 forintos UHT-tej, ha az nem 
három kézen megy keresztül és kétszer nem igénylik vissza az áfát. Ráadásul azt is 
tudni kell, hogy óriási problémával küzd a magyarországi tejtermelés, így egy ilyen 
lépés ott például óriási segítség lenne. De ugyanezt mondhatom a zöldség-
gyümölcsre, amin lehet, hogy majd valamit az EKÁER segít. Halljuk, hogy 8 tonna 
krumplit megfognak, de itt nem 8 tonnáról van szó, hanem iszonyatos nagy 
mennyiségről, amit soha nem fognak meg, mert a 27 százalékos áfát mindenki 
elcsalja, ezt tudomásul kell venni. Ez a kiesés csak rövid távon okozna némi zavart 
esetleg a költségvetésben. 

Kérem a képviselőtársaimat, hogy vegyük tárgysorozatba a törvényjavaslatot. 
Tárgyalóképesek vagyunk nyilván az összetételt illetően, mert ebben lehetne még 
mást is akár beletenni, vagy lehet olyan szegmens, ami nem biztos, hogy éppen kell 
bele, de higgyék el, elég alaposan átgondoltuk ezt annak idején. Köszönöm szépen, és 
kérem a javaslat támogatását. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm az indoklást, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy van-e véleményük, észrevételük. (Z. Kárpát Dániel: Van!) Igen, Z. Kárpát 
Dániel alelnök úr. Öné a szó. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Igyekszem nem visszaélni a bizottság tisztelt tagjainak türelmével. Igen 
kellemetlennek tartom, hogy fajsúlyos kérdések sorakoznak és ennyiszer kell 
magamhoz ragadnom a szót. Érdemi vita nem bontakozik ki.  

Az áfacsökkentések tekintetében az előző és ezen javaslat indoklása lényegében 
majdnem egybecseng attól függetlenül, hogy milyen pártszínezetű képviselő adta be. 
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Pusztán arról van szó, hogy olyan nemzetgazdasági érdeket artikulálunk, amely 
pártszínektől független. Az is látható, hogy az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése 
tekintetében most már televíziós és egyéb megjelenési fórumokon is kormánypárti 
képviselőktől rendre elhangzik a költségvetési hatás ellenérve. Tehát hogy azért nem 
lehet komolyabb áfacsökkentést foganatosítani, mert ez mekkora 
költségvetésibevétel-kieséssel járna. Feltenném a tiszteletteljes kérdést, hogy végzett-
e a kormányzat bármiféle számítást azt illetően, hogy egy nagyobb mértékű 
áfacsökkentés mekkora kiesést okozna.  

Kérdezem ezt azért, mert álláspontom szerint ezt a kérdést nem lehet elintézni 
annyival, hogy mondjuk egy 22 százalékos áfacsökkentés esetében megnézem, 
mennyit költ a lakosság ezen cikkekre, levonom ezt az áfatartamot, végzek egy 
szorzást és kijön, hogy ennyit veszítünk az áfacsökkentéssel. Egyáltalán nem ilyen 
egyszerű ez a rendszer. Ugyanis az áfacsalások visszaszorítása tekintetében egy 
komolyabb mértékű áfacsökkentés a gazdaság kifehérítésén keresztül pótlólagos 
bevételekhez juttatja az országot azáltal, hogy ha az elfogyasztott termékskálát is át 
tudom alakítani adott esetben a hazai vállalkozók előnyére, ott munkahelyek jönnek 
létre, újabb járulékbefizetések jönnek létre, multiplikátorhatást generáltunk.  

Mindemellett azt is el kell mondanunk, hogy bármiféle költségvetési kiesés 
leginkább csak átmeneti hatással bírhat, hiszen az utána visszapörgő pozitív hatások 
egyértelműen erősítik a gazdaságot, és még egyszer mondom, ha az áfacsalások 
mértékéből vissza tudtunk venni, hosszú távon a költségvetés sokkal jobban jár egy 
átmeneti kieséssel is. Egész egyszerűen nemcsak regionális szinten tarthatatlan ez a 
rekorder áfa, a 27 százalékos, hanem az áfacsalások tekintetében összeurópai szinten 
is rekorder áfatartam tulajdonképpen vonzza a bűnözőket, a visszaélőket, a csalókat. 
Mindenképpen feldolgozandó tehát ez a rendszer. Amikor az alapvető élelmiszerek 
áfacsökkentése mellett mi a gyermeknevelési cikkek áfájának 5 százalékra történő 
leszállítása mellett is érvelünk, pontosan azért tesszük ezt, mert látjuk a 
költségvetésben azokat a tartalékokat, amelyekből ez most bőven belefér és látjuk azt 
is, hogy a hosszú távú befektetések mekkora hozamot tudnak majd költségvetési 
szinten is, 10-15-20 éves távlatban hozni az országnak.  

Elmondható tehát, hogy le tudjuk folytatni ezt az érdemi vitát kormányzati 
háttérszámítások nélkül. Nagyon remélem, hogy mielőtt elutasítják a hasonló 
javaslatokat, azért végeznek egy piaci kört a tekintetben, hogy önök szerint mekkora 
kieséssel járna egy átfogó áfacsökkentés. Az is egy fontos kérdés, hogy akár a 
sertéshús tekintetében rendelkezik-e az ország és a nemzetgazdaság egy megfelelő 
monitoringrendszerrel azt illetően, hogy a kereskedők valóban minél kisebb részét 
nyeljék csak le ennek a csökkentésnek. Most szakmai piaci számítások szerint a 
sertéshús áfacsökkentése tekintetében 17 százalékos árcsökkenéshez vezet nagyjából 
az a 20-22 százalékos engedmény, amelyről beszélünk. El kell mondani, hogy egy 
tisztességes monitoringrendszer működése mellett a kereskedők általi lenyelés 
mértéke erőteljesen csökkenthető lenne. Nem tudom, hogy tőlünk keletebbre lévő 
ország mintája modellül szolgálhat-e, de nyilvánvalóan a tapasztalataikat 
mindenképpen érdemes megfigyelni azt illetően, hogy hogyan tudják ellenőrizni 
ezeket a piaci mechanizmusokat. De egy olyan gazdasági környezetben, ahol a 
költségvetésben a kormányzat több mint 320 milliárdot elkér zsebpénznek, elkér nem 
országgyűlési, hanem kormányzati ellenőrzés alá, kormányzati elköltési lehetőség alá 
tartalékállomány tekintetében, állításom szerint ezen összegnek kevesebb mint 
feléből megvalósítható lenne a teljes körű áfacsökkentés mind az alapvető 
élelmiszerekre vonatkozóan, mind a gyermeknevelési cikkek esetében, ha 
beleszámoljuk azokat a visszapörgő pozitív hatásokat is, amelyek egy-két 
költségvetési éven belül jelentkeznek.  
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A kérdésem tehát összességében annyi, hogy rendelkezik-e a kormány pontos 
számításokkal ezeken a területeken. Ha pedig elutasítása újfent bekövetkezik, akkor 
annak mi az indoka. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nem tudok arra választ adni önnek, 

hogy a kormány rendelkezik-e ilyen számításokkal. Én magam nem láttam ilyeneket. 
Azt viszont el tudom mondani, hogy a kormány, nyilvánvalóan a Fidesz és a KDNP 
frakciója is elkötelezett az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése mellett. Azt 
gondolom, az elmúlt és az idei év, a jövő évi költségvetés is ezt a folyamatot tükrözi. 
Az nyilván vitakérdés lehet, hogy ezt lehet-e nagyobb ütemben, tempósabban végezni, 
amire most az ellenzéki indítványok is vonatkoznak. Nyilvánvaló azonban, hogy egy 
olyan költségvetési fegyelem mellett, amely az elmúlt éveket jellemezte és a 3 
százalékos uniós költségvetési hiányszint előírása, amelyet szeretne a kormány 
betartani a korábbi évekhez hasonlóban, korlátot jelent az áfacsökkentések 
tekintetében is. Tehát az a folyamat, amelyet elkezdtünk, folytatódni fog. A 2016-os 
költségvetésben és az adótörvényekben már tükröződik, hogy az idei év vállalásai a 
jövő évben is bővülni fognak. Azt gondolom, hogy 2017-ben és ’18-ban is a 
költségvetés lehetőségeihez mérten ezt a bővülést tovább folytatjuk.  

Az nyilvánvalóan igaz, hogy a feketegazdaság visszaszorítása, illetve a hazai 
munkahelyek teremtése olyan járulékos bevételeket jelent az államháztartás számára, 
ami csökkenti az áfakieséseket. Erre vonatkozóan biztos vagyok benne, hogy 
megvannak a megfelelő számításai a kormánynak. Javaslom a képviselő úrnak, hogy 
Varga Mihály miniszter úrnak tegyék fel ezt a kérdést és onnan minden bizonnyal egy 
értékelhető választ fognak kapni.  

Gőgös képviselő úr még egyszer. 

Gőgös Zoltán reflexiói 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP) előterjesztő: Csak reagálni szeretnék erre.  
Két tanulmány készült ebben az ügyben. Az egyiket az Agrárgazdasági 

Kutatóintézet készítette a mezőgazdasági minisztérium kérésére. Ők 10 százalékos 
áfamértékkel számolva számolták ki a teljes élelmiszerkört, tehát egy lényegesen 
szélesebb kört. Az 200 milliárd kiesést okozott volna rövid távon, de, még egyszer 
mondom, a teljes élelmiszerkörre. Ez a csökkentés, amit mi javasoltunk, 100-120 
milliárd forint között van, de ez nem a teljes élelmiszerkör. De egy alacsonyabb kulcs, 
azért mert azt minden kutató leírta, az Ernst & Young is, hogy minél nagyobb a 
csökkentés mértéke, annál kisebb a valószínűsége, hogy lenyeli a kereskedelem. Mert 
van egy lélektani határ. Tehát 5 százalékot vagy 3-at nem érdemes csökkenteni, azt 
nyilván azonnal lenyeli a kereskedelem. Mindegyik elemzésben benne van, hogy a 
fehérítő hatásból 2-3 éven belül nagyjából visszatérülne bármilyen körben is 
számolták. Ugyanis az a lényege, hogy aki áfát csal, az bért is. Ezt tudomásul kell 
venni. Nyilván aki feketén forgalmaz, az nem tud hivatalosan bért fizetni, ezért annak 
járulékai és befizetett adói is kiesnek most. A magyar mezőgazdaság további 
működése szempontjából pedig az is egy nagyon kemény kihívás lesz, hogy Románia 
most július 1-jével fogja levinni 9 százalékra az összes élelmiszernek és alkoholmentes 
italoknak az áfáját, ami azt jelenti, hogy a teljes áfacsalás Magyarországra fog 
koncentrálódni. 

Tehát ez óriási kihívás lesz a NAV-nak és szerintem ilyen eszközökkel nem is 
lehet megfogni. Ezért muszáj lesz dinamikusabb lépésekkel utánamenni ennek a 
történetnek. Azt hiszem, ez az áfacsökkentés mindenképpen fontos lenne, lényegesen 
határozottabb és gyorsabb ütemben pont a román események miatt, mint ahogy 
jelenleg a kormány elképzelte.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr a viszonválaszt. Kérdezem a bizottság 
tagjait, ki az, aki támogatja Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor javaslatának 
tárgysorozatba vételét. Az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 5 igen 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott ebben a kérdésben? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy a vitában részt vett. Lezárjuk a 8. 
napirendi pontot. 

Az útdíjfizetési rendszer működésére vonatkozó igazságtalan és 
méltánytalan szabályok haladéktalan felülvizsgálatának 
szükségességéről szóló H/4427. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 9. napirendi pontra, az útdíjfizetési rendszer működésére 
vonatkozó igazságtalan és méltánytalan szabályok haladéktalan felülvizsgálatának 
szükségességéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell ma 
döntenünk. Heringes Anita képviselő asszony indítványa. Megadom a szót a képviselő 
asszonynak. 

Heringes Anita szóbeli kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. Azért 
nyújtottuk be a határozati javaslatot, hogy ösztönözni próbáljuk a kormányt és a 
majdnem kétharmados többséget a hibáik javítására. 

Önök nagyon gyorsan még decemberben új díjköteles gyorsforgalmi 
úthálózatokat hoztak létre, amelyekre azt mondták, hogy mostantól fizetni kell. Ezek 
igazságtalan, érthetetlen, koherenciazavaros és méltánytalan szabályok lettek. Csak 
egy olyan hibára hívnám fel az önök figyelmét, amely most már nagyon égeti az 
embereket és komoly büntetést kell fizetniük, mert nem sikerült jól megalkotni a 
szabályozási rendszert. (Z. Kárpát Dániel távozik.) Létrehoztak egy új D2-es 
kategóriát, amely a D1-es kategóriából kivett gépjárműveket és itt dupla tételt kell 
fizetni, kétszeresét kell fizetni havonta azoknak az embereknek, akik ezt a matricát 
kívánják megvásárolni. Amennyiben rossz matricát, D1-est, személygépkocsis 
matricát vásárol, jogosulatlan úthasználatnak minősül a hibája, pedig ő valószínűleg 
jóhiszeműen matricát kívánt vásárolni, csak elrontotta, hogy mely típust vegye meg. 
Ha ő ezt elrontotta és 30 napon keresztül minden nap felhajt az autópályára, akkor 
neki mostantól minden nap ki kell fizetni a 14750 forintos büntetést. Mert önöknek 
van egy GKM. rendelete, amely hatályos és arról szól, hogy akinek nincs autópálya-
matricája, de észreveszi, hogy hibázott, az kérhet méltányosságot és kérheti azt, hogy 
ne kelljen mind a 30 napra kifizetnie, amennyiben mind a 30 nap használta az 
autópályát. Akik meg csak elrontották és D1-est vásároltak D2-es autópálya-matrica 
helyett, azoknak nincs méltányossága, hanem mind a 30 napos büntetést ki kell 
fizetnie. 

A büntetések 60 nap után érkeznek meg, és naponta érkezik egy-egy büntetés. 
Uraim, ez 30 napra 450-900 ezer forint! Nagy része ezeknek az autóknak nem ér 
ennyit! Nagyon kérem most tehát a gondolkodásukat, és hogy elfogadják ezt a 
határozati javaslatot. Olyan dolgot nyújtunk be, amivel javítani próbáljuk ezt a 
szabályozást, amelyben óriási problémák vannak. De most próbáljuk meg azt kivenni, 
ami az emberek zsebét nagyon durván érinti. Nincs 450 ezer forintja egy hónapban 
egy embernek. A fizetése 3-4 hónap alatt hoz be ennyit. Nem fogják tudni ezt 
kifizetni, az autójukat fogják elvinni egy olyan hibáért, amikor tényleg szeretett volna 
matricát venni, csak elrontotta a kategóriát. Köszönöm. 
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Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A bizottság tagjai részéről van-e 
vélemény, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.)  

Megjegyzem, hogy egyébként is folyamatban van az útdíjfizetési rendszer 
felülvizsgálata, a működési tapasztalatok értékelését követően a kormány javaslatot 
fog tenni bizonyos módosításokra. Tehát azt gondolom, ha ebben a tárgykörben 
valóban sok panasz érkezik, akkor ezek javítását ennek a jogszabálynak a 
felülvizsgálata során megteheti az Országgyűlés. Ezért nem támogatom, hogy most 
egy külön határozati javaslatot fogadjunk el e tekintetben. De nyilvánvalóan, ami 
problémát okoz a mindennapi működésben és a gyakorlatban, azokat kezelni kell, 
ezért bízom abban, hogy amikor az Országgyűlés elé visszajön a törvényjavaslat 
felülvizsgálata, akkor ezeket a módosításokat, amennyiben indokoltak, meg tudjuk 
tenni.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki még szólni kíván. (Heringes Anita 
jelentkezik.) Heringes Anita képviselő asszony még viszonválaszra megkapja a szót. 
Parancsoljon!  

Heringes Anita reflexiója 

HERINGES ANITA (MSZP) előterjesztő: Egy apróság miatt kérem önöket, 
hogy most támogassák ezt a határozati javaslatot. Ki tudja, mikor hozzák önök vissza? 
Addig hány ember fog még ekkora összegű büntetést kapni? Tényleg kifizethetetlen! 
Ezért kérem, hogy pártállástól függetlenül fogadják el az emberek érdekében. 
Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 
támogatja Heringes Anita képviselő asszony javaslatának tárgysorozatba vételét. 
(Szavazás.) Három igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc 
tartózkodás. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság nem 
támogatja. 

Köszönöm szépen a képviselő asszonynak, hogy részt vett a bizottsági vitában.  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat (Döntés a részletes vitában megtárgyalandó 
szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Következik a 10. napirendi pontunk, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat, a részletes vitájának szerkezeti megállapítása. 
Azt javaslom a bizottság tagjainak, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa 
meg majd az ülésén. Van-e ehhez képest ettől eltérő javaslata bárkinek? (Senki sem 
jelentkezik.) Aki ezt a javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 10 igen szavazat. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a javaslatomat. Ezzel a 10. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A 11. napirendi pont az egyebek. Van-e felvetésük a bizottság tagjainak az 
egyebek között? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a képviselőtársaim munkáját. A bizottsági ülést bezárom. 
Szép és eredményes napot kívánok mindannyiuknak! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 0 perc)  

 
  

Bánki Erik  
a bizottság alelnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


