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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Meglehetősen 
élénk az érdeklődés, nyilván a napirendre való tekintettel.  

A képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Ezzel 
kapcsolatban egy módosításra irányuló kérelemről szeretnék tájékoztatást adni. A 
harmadik napirendi pont kapcsán az indítványtevők javasolják, hogy ma ne kerüljön 
sor a tárgyalásra, sem a döntésre, hanem egy későbbi időpontra kívánják elhalasztani 
e napirendi pont megtárgyalását. Természetesen a kérelmük alapján ezt javaslom 
elfogadni. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e más indítvány. (Dr. Szakács László 
jelentkezik.) Szakács László képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Elnök úr, a napirendre vonatkozóan egy 

módosító indítványunk nekünk is volt. Azt javasoltuk, hogy egy törvénymódosítást 
vegyen napirendjére a bizottság és azt tárgyalja meg, amely arról szól, hogy ne ez az 
egy, hanem az összes, Magyarországgal kapcsolatos OLAF-jelentés kerüljön 
nyilvánosságra és kerüljön a parlament nyilvánossága elé is, mindenki számára 
megismerhetővé válhasson. Ezt az indítványunkat Kövér László elnök úr az Európai 
ügyek bizottságához utalta. Ezzel egyébként alátámasztja a második érvelésünket is, 
amiben ugyancsak javasoljuk, hogy ezt az első napirendi pontot ne itt tárgyaljuk meg. 
A Gazdasági bizottságnak nincs erre hatásköre, hiszen a házelnök úr sem engedte, 
hogy a mi indítványunkat itt tárgyaljuk. Nekünk pedig az az álláspontunk, hogy a 
Gazdasági bizottság ezekben az ügyekben hatáskörrel nem rendelkezik. 

Azt javasoljuk, hogy álljon fel egy vizsgálóbizottság, amely az összes 
Magyarországgal kapcsolatos, az Európai Unióban megszületett OLAF-jelentést 
vizsgálja és természetesen a megfelelő ajánlásokat, a vizsgálatok eredményét a 
parlament nyilvánossága elé tárja megtárgyalásra, és amely nyilvánvalóan a megfelelő 
javaslatokat is megteszi. Erre teszek most javaslatot és bízom benne, hogy a 
parlamenti pártok frakciói ugyanabban érdekeltek, amiben mi: a teljes 
átláthatóságban és abban érdekeltek, hogy minden egyes ügy átláthatóan és kiválóan 
elemezve a parlament elé kerülhessen. Ezért javaslom, hogy a parlamenti frakciók ezt 
a kezdeményezést majd írják alá. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő úr. Ahogyan ön is említette a 

szóbeli kiegészítésében, Kövér László házelnök úr az Európai ügyek bizottságához 
irányította az önök kezdeményezését, tehát ilyen értelemben a Gazdasági bizottság 
nem illetékes arra, hogy ezt most napirendre vegye. Én nem is támogatom. Az, hogy a 
Gazdasági bizottság mely kérdésekben milyen meghallgatásokat tart, az 
nyilvánvalóan minden esetben a Gazdasági bizottság döntése. Itt nem arról van szó, 
amit a képviselő úr is mondott, hogy egy Házhoz beérkező indítványról, annak 
tárgysorozatba vételéről határozna a bizottság. Ebben az esetben nyilván a házelnök 
iránymutatása az, amit figyelembe kell venni, mint ahogy ez az önök 
kezdeményezésénél is történik. Nyilvánvalóan az Európai ügyek bizottsága ezt meg 
fogja vizsgálni. 

A vizsgálóbizottságra vonatkozó javaslatát pedig nyilván írásban kell 
előterjeszteni, ha ilyet kezdeményez és azt a megfelelő eljárás keretében a Ház meg 
fogja tárgyalni.  
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Tehát azzal a kiegészítéssel javaslom a napirendet elfogadni, hogy Tóth Csaba 
alelnök úr, illetve Szakács László képviselő úr indítványát nem javaslom napirendre 
venni, hiszen házelnök úr iránymutatása szerint ebben nem a bizottságunk az 
illetékes, illetve a harmadik napirendi pontban a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény 
módosítására vonatkozó javaslat tárgysorozatba vételét most elhalasztjuk a benyújtók 
kérésére. Ki az, aki ezzel a két kiegészítéssel a mai ülés napirendjét elfogadja? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a mai napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így a 
munkáját megkezdheti. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 

Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt 
miniszterelnökök, valamint Demszky Gábor, Budapest korábbi 
főpolgármesterének meghallgatása az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról készült 
elmarasztaló jelentése kapcsán 

Első napirendi pontként terveztünk egy bizottsági meghallgatást, amely az 
Európai Csalás Elleni Hivatal nyilvánosságra került jelentése alapján az elmúlt 
időszak legnagyobb korrupciós botrányának résztvevőit idézte volna, vagy annak 
bizonyos résztvevőit idézte volna a bizottság elé, nevesítve azokat a 
miniszterelnököket, akik ebben az időszakban Magyarország kormányát vezették. Így 
Medgyessy Péternek, Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak is küldtünk 
meghívót a mai ülés meghallgatására. Medgyessy Péter válaszában jelezte, hogy 
külföldön tartózkodik, de készséggel áll a bizottság rendelkezésére miután 
hazaérkezett. Ez várhatóan március hónapban fog megtörténni. Gyurcsány Ferenc 
sajtó útján is jelezte, hogy nem kíván a bizottság elé jönni. Bajnai Gordon korábbi 
miniszterelnöktől pedig nem kaptunk választ, úgyhogy nem tudjuk, milyen okból nem 
kíván ma részt venni a bizottsági meghallgatáson. Aki pedig a legtöbb információval 
rendelkezne nyilvánvalóan ebben az ügyben, a volt főpolgármester, Demszky Gábor, 
szintén a sajtó útján értesített bennünket arról, hogy nem kíván részt venni a mai 
bizottsági ülésen. Ezt azért is sajnálom, mert nyilvánvalóan az ő fővárosi 
főpolgármestersége idején történtek azok a szabálytalanságok és azok az anomáliák, 
amelyek következtében eljuthattunk odáig, hogy egy ilyen súlyos, közel 60 milliárd 
forintos visszafizetési kötelezettséggel fenyegetik Magyarországot, illetve a magyar 
költségvetést. Tehát - a Gazdasági bizottság elnökeként, valamint a Fidesz és a KDNP 
képviselői a Gazdasági bizottság tagjaként is - szerettük volna, ha minél több 
információt megkaphattunk volna azoktól az érintettektől, akik ebben az időszakban 
akár a Fővárosi Közgyűlést, akár az országot irányították. 

Demszky Gábortól szerettük volna megtudni azt is, hogy egyáltalán miért 
választotta azt az eljárást, amit én nem értek. Tizenhat évig voltam önkormányzati 
képviselő és egyszerűen nem értem, hogy egy ilyen súlyú, már a kezdésnél közel 200 
milliárdosra tervezett beruházást miért vont ki teljes egészében a Fővárosi Közgyűlés 
alól, miért tartotta ezt szükségesnek, mit akart eltitkolni, mert az lett a 
következménye, hogy a 4-es metró beruházásával kapcsolatos valamennyi döntést a 
BKV-hoz irányította. Tarlós István főpolgármester úr, akkor még fővárosi Fidesz-
KDNP frakcióvezető kezdeményezte 2007-ben, a közgyűlés MSZP-s és SZDSZ-es 
tagjai azonban leszavazták ezt az indítványt, hogy a 4-es metró beruházásával 
kapcsolatos valamennyi szerződés a Fővárosi Közgyűlés tagjai számára elérhetővé és 
nyilvánossá váljon. Akkor minden olyan döntés, ami ebben a beruházásban 
megtörtént, az a Fővárosi Közgyűlés tudtával és felhatalmazásával történt volna. 
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Biztos vagyok abban, hogy meg lehetett volna előzni számos olyan szabálytalanságot, 
számos olyan mulasztást, amely egy ilyen súlyú visszaélés-sorozatot eredményezett, 
és amelynek következtében 167 milliárd forintnak a felhasználását kell vizsgálni, és 
egyelőre úgy tűnik, hogy körülbelül 60 milliárd forint visszafizetési kötelezettség 
terheli a magyar költségvetést, amivel kapcsolatban természetesen a magyar kormány 
és a Fidesz-KDNP-frakció is mindent megtesz, hogy ezt a lehető legkisebb mértékűre 
tudjuk leszorítani.  

Azt is megkérdeztem volna főpolgármester úrtól, ha vette volna a fáradtságot 
és eljön, hogy hogyan készítették elő azt a beruházást. Milyen volt az előkészítése egy 
olyan beruházássorozatnak, amelynek során egy 195 milliárd forintra tervezett 
metróépítés végül 450 milliárd forintba került volna? Azt is megkérdeztem volna a 
főpolgármestertől: mi adott okot arra, hogy egy ilyen súlyú beruházást fővállalkozó 
nélkül indítson el a Fővárosi Közgyűlés, több mint húsz olyan szerződést kössön, 
amelynek az összértéke végső soron a 400 milliárd forintot haladja meg? De arra is 
kíváncsi lettem volna, hogy miért egy olyan külső tanácsadó céget bízott meg a 
közbeszerzési eljárások előkészítésével - ami az Eurometro Kft. volt -, amely 
egyrészről az egyik oldalon a közbeszerzési eljárások előkészítését és lebonyolítását 
végezte, a másik oldalon pedig tanácsadóként dolgozott több kivitelezőnél is, és 
műszaki ellenőrzést végzett külső, illetve fővárosi megrendelésre egyaránt. Volt olyan 
tárgyalás, amikor az Eurometro Kft. képviselői egyszerre képviselték a beruházót, és 
egyszerre képviselték a kivitelezőt, ami egy elképesztő anomália, és egy olyan 
összeférhetetlenség, amelyet egyébként maga az OLAF is, de korábban az Állami 
Számvevőszék, illetve a KEHI is nehezményezett. Mindennek ellenére nem történt 
semmi. Sőt, már 2006-ban maga a Fővárosi Közgyűlés közlekedési főosztályának 
vezetője jelezte ezt az összeférhetetlenséget a Fővárosi Közgyűlés vezetőinek, akik 
erre a hivatali jelzésre fittyet hányva ugyanúgy folytatták a megbízást és a 
kifizetéseket 10 milliárdos nagyságrendben 2007-ben és 2008-ban is.  

De azt is szívesen megkérdeztem volna főpolgármester úrtól, hogyha az ő 
zászlóshajójának nevezett projekt, ugye a 4-es metró - amely minden egyes választási 
kampányban a fő szlogenje volt - ilyen módon előkészítetlen volt, akkor legalább 
miért nem törekedett arra, hogy amikor végre sikerült az Európai Bizottsággal, az 
Európai Unióval megállapodni a projekt támogatásáról, akkor beletegye ebbe a teljes 
beruházási programot. Magyarul, azt a második ütemet, ami a Keleti pályaudvar és a 
Bosnyák tér, illetve az Etele tér és a Budaörsi Virágpiac közötti szakaszt is megépítette 
volna. Ugyanis a teljes vállalás arra az 500 ezer/fő napi forgalomra csak úgy lehetett 
volna teljesíthető, ha a metró a teljes vonalon megépül. Ehhez képest sem pénzügyi 
terv nem készült a finanszírozásáról, az Európai Bizottsággal pedig egyeztetések sem 
kezdődtek arról, hogy az európai uniós támogatási időszakban egyetlenegy eurócentet 
is adott volna ehhez az Európai Unió.  

Szóval számos olyan kérdés van, amely súlyos visszaéléseket lenne hivatott 
tisztázni, számos olyan információnak kell lennie Demszky Gábor főpolgármesternél, 
amelyek segítenék azt, hogy tisztán lássunk egy ilyen kérdésben, és azt gondolom, 
hogy nagyon komoly segítséget nyújthatna annak érdekében, hogy a magyar 
költségvetésnek a magyar adófizetők pénzéből ne kelljen súlyos tízmilliárdokat 
visszafizetnie, hanem találjuk meg a megoldást arra, hogy ez a visszafizetési 
kötelezettség a lehető legkisebb tétel legyen. Arról már nem is beszélek, amit szintén 
feltettem volna szívesen a főpolgármester úrnak, hogy hogy lehet egy olyan 
beruházást előkészíteni, irányítani, amelynek kapcsán 1281 darab többletfizetési 
kötelezettség keletkezik. Ez azt jelenti, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy semmilyen 
érdemi előkészítés, egy komoly menedzsment nem övezte ezt a beruházást, ami - még 
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egyszer mondom - Demszky Gábor politikai karrierjének zászlóshajója és a Fővárosi 
Közgyűlés rendszerváltást követő időszakának a legnagyobb beruházása volt.  

Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezekre a kérdésekre ma nem kaptunk választ, 
én bízom abban, hogy meggondolják menet közben magukat mind a 
miniszterelnökök, mind a főpolgármester. A Gazdasági bizottság nyitva áll a további 
egyeztetések előtt, és bármikor meghallgatunk bárkit, aki ebben a kérdésben érdemi 
információkkal tud szolgálni.  

Nagyon köszönöm Fónagy János államtitkár úrnak és helyettes 
államtitkárának, hogy elfáradtak a mai ülésre. Nem tudom, hogy van-e olyan 
információ államtitkár úrnál, olyan adatok vannak-e a birtokában, amelyek segítik a 
bizottságnak a tisztánlátását ebben a kérdésben. Hogy ne mondjam, a legfontosabb 
kérdésre esetleg tud-e választ adni, hogy ez a bizonyos 59 milliárd forint visszafizetési 
kötelezettség mennyire konkrét, illetve a kormány milyen intézkedéseket tett meg 
annak érdekében, hogy ez az összeg nagyságrendekkel csökkenni tudjon.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Elnök úr bevezetőjében elhangzottakat 
megerősítve szeretném tájékoztatni a bizottságot és a közvéleményt, hogy a kormány 
a saját lehetőségeinek korlátai között ebben az ügyben eddig minden olyan lépést 
megtett, amit meg kellett tennie. Az OLAF-jelentést - az ehhez szükséges 
felhatalmazásokat megkérve - angol nyelven nyilvánosságra hozta, pár nappal később 
magyar nyelven is közzétette. Ez egyébként egy munkapéldány, az autentikus 
hivatalos fordításhoz még egy kis idő kell. Valamikor március közepére ígéri a hiteles 
fordító iroda.  

De egyébként az autentikus szöveg nyilvánosságra került, mindenkinek 
rendelkezésére áll. A kormány ezt kellő időben megküldte az ügyben elsősorban 
illetékes fővárosi önkormányzatnak a szükséges lépések megtétele érdekében. Ebben 
az ügyben az elsődleges szereplő a főváros, ugyanakkor a kormánynak több irányú 
felelőssége van. Egyrészt a fővárosi kötelezettségvállalások mögött, az uniós 
kötelezettségvállalások mögött a mindenkori magyar kormánynak háttérfelelőssége, 
tehát helytállási kötelezettsége van. Másodsorban, ha lehet egyáltalán sorolni ezeket a 
kötelezettségeket, a kormány felelősséggel tartozik a magyar adófizetők felé a 
tekintetben, hogy ha keletkezik egy visszatérítési kötelezettség, amely nyilvánvalóan 
teherként, kárként jelenik meg, az a lehető legkisebb összegű legyen, másrészt a 
tekintetben, hogy kiderüljön, kinek a felelősségi körébe tartozik ennek a felmerülése.  

A jelenleg folyó eljárások során tehát van az ügynek egy ügyészségi része, 
abban a kormány képviselőjeként vagy nyilatkozóként nem vagyok kompetens. Az 
eljárás jogerős befejezéséig nyilvánvalóan a kormány nem tud - nem is akar és nem is 
szabad egyébként - érdemben nyilatkozni. Tisztelettel kérem a bizottságot is, hogy e 
tekintetben várja meg az ügyészségi, majd az azt követő eljárások jogerős befejezését 
és a reményeink szerint mielőbb meghozott ítéletben szereplő meghatározott 
feladatok végrehajtását.  

A következő az, hogy tisztázni kell bizonyos kérdéseket. Említettem, hogy 
ebben a metródossziéban végső soron kik szerepelnek, itt a mai nap is elhangzottak 
nevek, de nyilvánvaló, hogy ez egy szélesebb kör. Tisztázandó az is, amit ma nem 
tudunk pontosan, hogy milyen összegek merültek fel és milyen összeg az, amelynek az 
esetleges meg-, illetve visszatérítésére a fővárost és a főváros háttérfelelőseként a 
magyar kormányt, a magyar államot az Európai Unió kötelezheti. Ezek az eljárások 
folynak és ennek egy részének a tisztázását reméljük egyébként a Gazdasági bizottság 
által kezdeményezett vizsgálat eredményeként is. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Miután a meghívottak nem vesznek 
részt a bizottság ülésén, ez gyakorlatilag jelentősen korlátozza a munkánkat. Azt 
javaslom a bizottság tagjainak, hogy a következő ülésen folytassuk a meghallgatást. 
Reményeink szerint azok a felelősök, akik az érdemi döntésekben részt vettek a 
főváros irányításában, talán hajlandóak arra, hogy eljöjjenek a bizottság elé és 
segítsék a bizottság tényfeltáró munkáját. Úgyhogy mindenképpen javaslom 
meghívni Horváth Csabát, aki a fővárosi közgyűlés főpolgármester-helyettese volt 
abban az időszakban, amikor a metróberuházással kapcsolatos érdemi döntések 
születtek és azok a döntések, amelyeknek a vizsgálata súlyos hiányosságokat állapított 
meg az OLAF részéről. Gy. Németh Erzsébetet is javaslom meghallgatni, aki abban az 
időben a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciójának, az MSZP-nek volt a 
frakcióvezetője, hiszen nála is biztosan fontos információk lehetnek ebben a 
témakörben. Illetve amennyiben a bizottság tagjai még olyan személyekről tudnak, 
akik érdemi információkkal rendelkezhetnek erről az időszakról, akkor szívesen várok 
ehhez további javaslatokat. Szeretném, ha a következő bizottsági ülésünkön ezt a 
munkát tovább folytatnánk. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak, hogy az 
első napirendi pont tárgyalása során érdemi információkkal segítették a munkánkat. 
Az első napirendi pontunkat ezzel lezárjuk. 

Az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/13065. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, amely az alapvető élelmiszerek 
árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szól. A 
javaslattevők dr. Tóth Bertalan és Gőgös Zoltán képviselő urak. Az indítványtevők 
közül nem látok senkit, aki jelen lenne a teremben. (Dr. Szakács László: Elméletileg 
pár perc és jön. Vagy megkérdezzem?) Talán itt van kinn. (Rövid szünet.) A 
technikai szünet után folytatjuk ülésünket. Szakács László képviselő úr csatlakozott 
Tóth Bertalan és Gőgös Zoltán képviselő urak indítványához. Az előterjesztők 
nevében kíván szólni. Öné a szó, képviselő úr. 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Igazából a javaslat nagy lényegét nem kell már ismertetnem külön, 
hiszen nagyon sokszor végigbeszéltük, hogy miért fontos az alapvető élelmiszerek 
áfáját csökkenteni, hogy olcsóbban lehessen hozzájutni ezekhez az élelmiszerekhez. 
Rengeteg a nélkülöző ma Magyarországon, rengeteg az alacsony jövedelemmel 
rendelkező család. Ma Magyarországon nem utolsó sorban az élelmiszerek áfájának 
csökkentése azért is fontos, mert így az azzal való trükközést, az azzal való csalást nem 
teszi eléggé jövedelmezővé és így akkor talán még ennyivel is előrébb tudunk lenni 
ebben a kérdésben. Mégis a szociális szempontokat hozzuk előrébb. Láttuk, hogy a 
kormánynak voltak lépései, amelyeket nem tartunk elégségesnek ebben a kérdésben. 
Amit a kormány eddig tett, az egy szűk rétegnek a segítése volt, és igazából kicsit úgy 
tűnik erről az oldalról nézve, mintha nem a szegény családok megsegítéséről lenne 
szó, nem az alacsony jövedelműek megsegítéséről, hanem egyes ágazati lobbiknak 
való megfelelésről.  

Mi korábban is azt mondtuk, hogy a zöldségeknek, a gyümölcsöknek, a 
halaknak, a pékáruk közül pedig a vizes zsemlének és nem utolsó sorban pedig az 
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UHT tej áfáját javasoljuk csökkenteni 5 százalékra. (Bánki Erik távozik.) Ezt azért is 
tesszük - az UHT-nál emelném ki -, mert lecsökkentették a tej áfáját 5 százalékra, de 
valójában ezeket a tejeket lehet kapni a boltban, tehát az ultrapasztörizált tejeket, 
amihez hozzá is férnek esetleg a vásárlók. Ezért javasoljuk kiterjeszteni a csökkentett 
összegű áfát ezekre az alapvető élelmiszerekre. Köszönöm szépen és bízom a bizottság 
megtisztelő vitájában, illetve abban, hogy támogatják majd ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Czomba Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Z. Kárpát Dániel jelentkezik.) Már nem is kell kérdezni 
a bizottság tagjait. Z. Kárpát Dánielnek adom meg a szót. 

Hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót. Igyekszem nem visszaélni a 
bizottság tagjainak türelmével. Egy olyan indítványról van szó, ahol a tárgysorozatba-
vételi vita elején, vagy azt megelőzően át is kiabáltam, hogy jövő héten is ráér, úgyis 
elutasítják. Ugyanis tökéletesen látszik, hogy a kormánynak van egy vonalvezetése. 
Nem akarja az alapvető élelmiszerek teljes körének áfatartamát érdemben 
csökkenteni, hanem kozmetikai jelleggel félévente hozzányúl egy-egy nagyon szűk 
cikkcsoporthoz, jellemzően egy átlagos fogyasztói kosár 6-7 százalékához és ott 
megint csak kozmetikai jellegű engedményeket hajt végre. 

Éppen ezért teljesen indokoltnak tartom azt, hogy a tej esetében egy teljes körű 
áfacsökkentés kerüljön végrehajtásra. Ugyanakkor azt fájlalom kissé, hogy a korábbi, 
akárcsak kozmetikai jellegű áfacsökkentéseik esetében - ugye gondoljunk itt a 
baromfira és egyéb alapvető cikkekre, a vizsgált időszakban, amikor ugye 22 
százalékkal csökkent az áfatartam, és majdnem 20 százalékkal kellett volna hogy 
csökkenjen az ár, akkor azt látjuk, hogy egyes termékcsoportonként vizsgálva, fejből 
mondom - 11, illetve 4 százalékos különbözetet nyeltek le a kereskedők ebből a 
majdnem 20 százalékos célból. Tehát a helyzet az, hogy messze nem sikerült egy 
monitoringrendszer hiányában elérni még azt a kozmetikai jellegű célt sem, ami 
minimális könnyítést eredményezett volna a magyar családok pénztárcája 
tekintetében. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a kereskedők gond nélkül nyelhették le a 
törvényhozó akaratától teljesen független különbözetet, hiszen ez a különbözet a 
fogyasztónál kellett volna hogy lecsapódjon. Nem ez történt, adódik tehát a kérdés 
minden ilyen vitánál ezentúl, hogy mit hajlandó és mit szeretne tenni a kormányzat 
annak érdekében, hogyha bárminek az áfatartamát csökkentjük, abból garantáltan 
fogyasztóiár-csökkenés is legyen. Tehát ez a kényelmetlen kis szembenézés a 
dologgal, tudom, hogy nem annyira kellemes, de az a félrenézés, amit tanúsítanak, 
hogy - még egyszer mondom - 11, illetve 4 százalékos árcsökkenést tulajdonképpen 
lenyel a kereskedő, és haszonként jóváír, egészen elképesztő. Ellenkezik a 
törvényhozó akaratával, és azt is meg kellene vizsgálni, hogy miközben költségvetési 
mozgástér lenne egy teljes körű áfacsökkentésre, mik azok a pozitív hatások, amelyek 
visszagyűrűznek a költségvetésbe. Mondjuk, két ciklus távlatában, akkor, ha teljes 
körűvé tesszük, és mondjuk, az alapvető élelmiszerek teljes skálájára 5 százalékra 
csökkentjük az áfatartamot, megspórolván nemcsak a hasonló tárgysorozatba-vételi 
vitákat - ugye, átlagosan havonta valamelyik ellenzéki frakció részéről -, hanem 
bizony érdemben kedvezve a magyar polgárok számára. Hiszen végső soron ezért 
ülünk itt, nem pedig azért, hogy látszatvitákat folytassunk. Köszönöm.   
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. Parancsoljon, 
képviselő úr!  

 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Z. Kárpát Dániel 

hozzászólására szeretnék reagálni. A monitorozásnak a módszerei nem úgy 
működnek, képviselő úr, hogy az ágazat naponta ad jelentést, hanem foglalkozik a 
termelőkkel, érdekképviseletekkel, és itt most az illetékes ágazat alatt a 
mezőgazdasággal foglalkozó területet értem, tehát a minisztérium feladata az, hogy 
azokat az impulzusokat, amelyek beérkeznek - tehát az FM-ágazat felelős érte -, 
azokat kezelje. A FeHoVa, csúnya szó, nem szeretem ezeket a mozaikszavakat, a 
tartalma ennél jobb, ahol a halászat vonatkozásában például jó hírrel szolgálhatok, 
hiszen a monitorozás egyik fajtája, amikor az érdekképviseletek és a termelők 
elmondják, hogy mit szeretnének, de nem ötletszerűen történik ez, hanem egyes 
ágazatokat vesz sorra a tárca. Itt a hal vonatkozásában például komoly szakmai érvek 
szólnak amellett, hogy csökkenjen az áfa, illetve egy tervszerű áfacsökkentés mellett a 
kormány, nyilvánvaló gazdasági összefüggéseket is figyelembe véve, partner. De 
annak, hogy ötletszerűen hetente vagy havonta bejöjjön egy áfacsökkentés, ennek 
nem vagyok híve. Például a hal vonatkozásában foglalkozik az ágazat vele, és ezért 
cáfolom, hogy nem monitorozza az ágazat. Igenis monitorozza és a szükséges 
beterjesztések megtörténnek a költségvetés adott időszakában. Köszönöm szépen. A 
tárgysorozatba vételt nem fogom támogatni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még. Ismételten Z. Kárpát 

Dániel.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Muszáj egy mondatban reagálnom amellett, 

hogy egy udvarias tartózkodás talán elegánsabb lenne egy áfacsökkentés esetében, 
mint egy egyértelmű ellenzés az önök részéről is. De el kell hogy mondjuk, tőlünk 
nyugatabbra, ha azt veszik észre, hogy a nyugat-európai vagy osztrák tulajdonú 
kereskedelmi lánc pofátlanul lenyeli annak a különbözetnek a felét, amiből a 
fogyasztói árat kéne csökkenteni, akkor a fogyasztóvédelem berendeli, és 
szétdarabolja. Úgy szétbírságolja, hogy eszébe ne jusson többet ilyet csinálni. 
Magyarországon nemhogy ezt hiányolom, hanem, képviselőtársam, azt az átfogó 
stratégiát is, amit monitoring címszó alatt össze lehet foglalni. Tehát monitoringnak 
ne nevezzük már az üzleti partnerekkel és a piacon szereplő felekkel való egyeztetést, 
ez a nulla pont nulla. Tehát ez az alapfok alapfoka lenne. Egy tisztességes 
monitoringrendszer vizsgálja a kereskedelmi forgalomban lévő érintett 
termékcsoport darabjainak árait, összeveti ezeket a korábbi időszakkal, megvizsgálja, 
hogy a különböző árbéli elmozdulások mögött állnak-e valós piaci folyamatok, avagy 
sem, állnak-e mögöttük spekulációs folyamatok, avagy sem. Ebből nyilván 
szakemberek vonják le a következtetéseket, és egy tisztességes fogyasztóvédelmi 
mechanizmus képes beavatkozni a piaci torzulások elhárítása érdekében. Na, ezt 
hiányolom, és az erre vonatkozó stratégiájuknak legalább az alapfokát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e esetleg az 

elhangzottakra reagálni.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából a 

támogató megjegyzéseket köszönöm. Én úgy gondolom, hogy itt most nem az a fontos 
tényleg, hogy milyen monitoringozáson mit kell itt vitatkozni. Vannak azért ma 
Magyarországon olyan ágazatok is, ahol egyébként pontosan ez a kormány szeretne 
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elvárni napi jelentést, például, mondjuk, a jövedéki adó tekintetében, az egy másik 
dolog, hogy ez a kormány nem képes rá egyébként másfél éve, hogy ennek a technikai 
feltételeit megcsinálja, önökben kell keresni a hibát. De hogyha valamit szeretnének is 
tenni egyébként a magyar embereknek, 4 millió szegény embernek az életéért, akkor 
szerintem ne egy nemmel tegyék ezt. Ezt tegyék egy igennel, legalább vitatkozhasson 
róla egyet a parlament, kelljen elmondani a nagyobb plénum előtt is, de azt is 
várnám, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy a képviselő úr 
indítványának tárgysorozatba vételét ki támogatja. (Szavazás.) 3 igennel, 3 ellenében, 
5 tartózkodással a bizottság a tárgysorozatba vételt elutasította.  

Az ülés berekesztése 

Következő napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem a bizottság tagjai, van-e 
valakinek bejelentenivalója, észrevétele, javaslata. (Nincs jelentkező.)  

Amennyiben nincs, köszönöm a mai ülésen való megjelenést, további szép 
napot, eredményes munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 36 perc.) 

 
 
 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 

Dr. Czomba Sándor  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva és Lajtai Szilvia  
 
 
 
 
 
 


