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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 22 perc) 

Az ülés megnyitása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A Törvényalkotási bizottság ülését megnyitom. 

Ismertetem az eseti képviseleti megbízásokat. Dr. Harangozó Tamás képviselő 
úr Hiszékeny Dezső képviselő urat, Lukács Zoltán képviselő urat Tóth Bertalan 
képviselő úr, Horváth László képviselő úr dr. Mátrai Mártát, Lasztovicza Jenő 
képviselő úr dr. Mengyi Rolandot, Jakab István képviselő úr dr. Selmeczi Gabriellát, 
Pesti Imre képviselő úr Hadházy Sándor képviselő urat bízta meg a Törvényalkotási 
bizottságban történő helyettesítésével.  

A napirend elfogadása 

Egyetlenegy napirendi pontról szól a napirendi javaslat: az egyes 
közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek 
tekintetében a házszabálytól eltérés megtörtént, ezért kell most ülnünk. Kérdezem a 
bizottságot, ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja. (Szavazás.) 25 igen szavazat. 
Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 25 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a bizottság 
a napirendi javaslatot elfogadta.  

Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. 
számú törvényjavaslat (A bizottság eljárása az elfogadott határozati 
házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Megnyitom a módosító javaslatról szóló vitát. Kérdezem először az előterjesztő 
álláspontját a javaslatról. Balla alelnök úr? 

Az előterjesztő álláspontjának ismertetése 

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Két mondatom van. Egyrészt 
nagyon szépen köszönöm valamennyi képviselőtársamnak, hogy hozzájárult a 
házszabálytól való eltéréshez. Ezzel segítünk abban, hogy ne kelljen a 
törvényjavaslatot visszavonni, illetve levenni a napirendről, és így a mai napon el 
tudjuk fogadni. 

Értelemszerűen abban nem volt vita közöttünk, hogy ez a törvényjavaslat 
egyébként segít a fogyasztóknak azzal, hogy szabályozza a szolgáltatók ügyeit.  

A jelen módosító javaslatot pedig értelemszerűen támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviselőjének adom meg a szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány támogatja a módosítást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándék van-e képviselőtársaim 

részéről? Parancsoljon, Tukacs képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem lenne, 
fenntartva a további hozzászólás lehetőségét vagy jogát is. 

A kérdésem úgy szól, hogy az előterjesztő milyen forrásból értesült arról, hogy 
átfogó, követeléskezelésről szóló törvényjavaslat van készülőben, tekintettel arra, 
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hogy az alap-törvényjavaslat elég hosszú ideig, mondjuk, egész nyáron pihent itt a 
parlamentben. Tehát a kérdés konkrétan arról szól, hogy az előterjesztő honnan 
értesült arról, hogy ilyen törvényjavaslat van előkészületben. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Az a kérdésem, hogy a kormány vagy az előterjesztő válaszoljon-e a 

kérdésre… (Balla György: Tudok válaszolni.) Parancsoljon akkor, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Kormányzati forrásból, képviselő úr. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Ebben az esetben, hogy az újabb kérdést megelőzzem, megadom a 

kormány képviselőjének a szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem a tárcánk kezdeményezte ezt. (Derültség.)  
 
ELNÖK: További titokfejtés történik, vagy pedig mindenki megelégszik a 

válaszokkal? Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Most még csak a 

kérdéseknél tartunk? 
 
ELNÖK: Kérdés, vélemény, észrevétel - teljes szabadság.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó. Nekem az a kérdésem, illetve a felvetésem, 

elgondolkodtak-e azon, hogy ha ez a szabályozás esetleg pozitív irányba hatott volna - 
így például kiemelném azt a pontot, amely szerint a követelés engedményezésére csak 
egy éven túli díjtartozás vagy egyéb fizetési igény behajtása érdekében kerülhet sor; 
úgy látom, ez a része legalábbis pozitív lenne a fogyasztók felé -, akkor miért nem 
lehet ezt most bevezetni, és majd, amikor bejön az új törvény, esetleg ezeket a 
passzusokat ott rendezni, és ebből a törvényből akkor ezt hatálytalanítani.  

S azt is szeretném megkérdezni, ami ennél is fontosabb, hogy valakinek esetleg 
tudomása van-e arról - reméljük, hogy a kormány jelen lévő képviselője tud erről 
valamit mondani -, várhatjuk-e, hogy az új rendszerben talán az egész végrehajtási 
rendszer is átalakításra kerül. Ez az, amit oly régen már megfogalmaztunk, és 
mindenki jobban járna vele, hogyha egy állami feladatként ellátott, az állam 
felügyelete alatt működő és legfőképpen nonprofit rendszerben történnének nemcsak 
ezek a végrehajtási eljárások, nemcsak a követeléskezelések, hanem minden 
végrehajtási eljárás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék van-e? Parancsoljon, 

Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Miután a 

kíváncsiságomat kielégítette mind az előterjesztő, mind a kormány képviselője azzal, 
hogy válaszolt erre az igen-igen érdekes kérdésre, hogy vajon ki a kezdeményező és 
honnan értesültek erről, a következőket tudtuk meg: hogy kormányzati forrásból, 
illetve hogy nem a tárca kezdeményezte ezt a javaslatot. Ez egy nagyon klassz dolog, 
mert eggyel több adalékot tesz hozzá ennek a módosítóindítvány-csomagnak az elég 
kalandos előéletéhez. 
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Elnök úrnak nem volt módja részt venni a bizottságnak azon az ülésén, amikor 
a javaslattal kapcsolatos első módosító csomagot tárgyaltuk, és nem is ismerheti 
azokat a körülményeket, amelyek között elfogadtuk. Akkor az álláspontunk az volt, 
hogy ilyen körülmények között, félórás anyagkészítési szünettel tarkított 
előterjesztést nem tudunk támogatni, és a nem szavazatunk - vagy ha jól emlékszem, 
akkor a tartózkodó szavazatunk - arra vonatkozott, hogy nem értünk egyet az 
előterjesztés módjával. A rezsicsökkentés tartalmával kapcsolatban viszont nem volt 
kritikánk.  

Ugyanakkor most előttünk fekszik egy javaslat - szinte előkapva a kalapból, 
mint a nyuszit -, amely csak néhány nappal egy viszonylag hosszú módosítójavaslat-
sor után fogalmazódik meg. A kérdés az, hogy vajon - idézőjelben mondom - a 
„kormányzati forrásoknak” mikor jutott eszébe az, hogy ezt a módosítót be kell még 
adni, és hogy létezik egy követeléskezeléssel foglalkozó passzus az alapjavaslatban. 
Mert nem tartom azt túlságosan valószínűnek, hogy erre kizárólag most jöttek rá, 
hiszen ez a javaslat jó régen itt van bent, itt hever előttünk, legalábbis jó régen 
benyújtásra került. Ezért azt gondolom, hogy kétféle módon is lehetőség lett volna a 
normális elintézési módra: az egyik az lett volna, hogy ha valóban készül a 
követeléskezelésről szóló általános törvényjavaslat, illetve szabályozási javaslat, akkor 
azzal nyugodtan lehetett volna módosítani az előttünk fekvőt, tehát fölösleges az 
utolsó pillanatokban még, végszavazás előtt előkapdosni ezeket a módosító 
indítványokat. Ezt megfontolás tárgyává tehette volna mind az előterjesztő, mind 
pedig a kormány, hiszen senkinek nem lett volna abból semmilyen baja, ha akkor 
történik meg, amikor megtörténik. 

Ugyanakkor - és ezért támogattuk a sürgős tárgyalási módot - mérhetetlenül 
kíváncsivá tett bennünket, hogy vajon mi az ördög az oka annak, hogy most ezt a 
javaslatot itt sürgősen ki kell gyomlálni… (Az elnökhöz fordulva:) Csak azt hittem, 
hogy valamit mondani akar, elnök úr. 

 
ELNÖK: Ha ön befejezte, csak akkor. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Nem, köszönöm szépen, akkor folytatnám még. 

(Derültség.) Csak a metakommunikációból úgy vettem le… 
 
ELNÖK: Igen, mert én úgy értelmeztem képviselő úr metakommunikációját, 

hogy befejezte, de akkor ez téves volt. (Derültség.) 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Akkor inkább ne figyeljük egymást annyira, és 

akkor gördülékenyebb lehet a tárgyalás… 
 
ELNÖK: Összetévesztettem a reményeimet a valósággal. (Derültség.) 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Igen, ez gyakorta megtörténik sokakkal. 

(Derültség.) 
Szóval, a követeléskezelésnél kizárólag azzal érvelni, hogy nem csak a 

közműfizetéssel kapcsolatos követeléskezelés, hanem általános szabályozás 
szükséges, lehet természetesen, de ez különböző kérdéseket vet még fel. Ugyanis 
követeléskezelő cégek nemcsak a közmű- és egyéb tartozásokra alapulnak, hanem 
például arra is, amelyek a versenyszférában vagy máshol keletkeznek, vagy az 
állampolgári lét másfajta világában. Ezért azt én mélységes kétkedéssel fogadom, 
hogy erre általános és pláne állami megoldás születhet. Állami megoldás születhet 
természetesen arra, hogy az ebben a szférában felhalmozódó követeléseket és a 
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követeléskezelést valamilyen módon szabályozza a törvényalkotó, de semmi esetre 
sem ez. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A nem szavazatunk arra fog vonatkozni, 
hogy ezt a módot vetjük el, ami most itt történik. A Törvényalkotási bizottság 
főbizottságként vagy nagyon-nagyon fontos bizottságként nem arra szerveződött, 
hogy az utolsó pillanatban bedobált javaslatokról véleményt mondjon, pláne - és ezt a 
magam véleményeként teszem hozzá - ilyen indoklási móddal, amelyben arról van 
szó, hogy egyszer majd valahol valakik csinálnak egy olyan törvényjavaslatot, amely 
majd elkészül, és majd meg fogjuk tárgyalni. Hiszen ennek a követeléskezelésről szóló 
általános törvényjavaslatnak még egyelőre nincs semmiféle alapja, előkészülete, 
írmagja sincs még egyelőre. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Annyit szeretnék jelezni 

képviselőtársaimnak, hogy egyrészt a felvetett kérdés jogosságát én egyáltalán nem 
vitatom, viszont azt nem tartom túl korrekt magatartásnak adott esetben a Szocialista 
Párt részéről, hogy a normális elintézési mód hiányáról beszél képviselőtársam, és 
hogy azt a módot vetjük el, ahogy itt ezt most elfogadjuk. Mert kizárólag azért tudjuk 
ezt ezen a módon elfogadni, mert a reggeli házbizottsági ülésen valamennyi ellenzéki 
frakció a tervezett módosítás ismeretében támogatólag nyilatkozott.  

A házszabálytól való eltérés az nem normális mód. Erre négyötöddel van 
lehetőség. Azért van nekünk erre most lehetőségünk, mert önök voltak olyan 
nagyvonalúak, valamennyi ellenzéki frakció - tehát a Magyar Szocialista Párt 
frakciója, az LMP frakciója, illetve a Jobbik frakciója is - úgy nyilatkozott reggel, hogy 
ismerve a módosítást, azt előremutatónak tartja, és hozzájárul ahhoz, hogy ami 
házszabály szerint ma nem lenne lehetséges, azt házszabálytól eltéréssel tegyük meg. 
Tehát ez után mindent lehet kritizálni, de szerintem az elfogadás módját éppen azért 
nem, mert azért ilyen a mód, mert önök ezt lehetővé tették, amit most megköszönünk 
újra önöknek. 

Van-e további…? (Tukacs István jelzi, hogy nem kíván szólni.) Csak mert be 
van kapcsolva képviselő úr mikrofonja - de már félek, hogy milyen következtetést 
vonjak le ebből.  

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Csak annyit, hogy figyelmetlen vagyok. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Világos. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:)  

Parancsoljon, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Előterjesztőként. 
 
ELNÖK: Előterjesztőként legyen szíves nyilatkozni, igen. Köszönöm, hogy a 

házszabály helyes értelmezésére emlékeztet. Parancsoljon! 

Az előterjesztő reflexiói 

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön megjegyzéséhez 
is szeretnénk csatlakozni annyiban, hogy szerintem én pontosabban értettem Tukacs 
képviselő úr hozzászólását, amely nem a mai tárgyalásról szólt, hanem az egész 
törvényjavaslatról általában és az elfogadás módjáról. (Tukacs István széttárja a 
kezét.) És az összes érvemet össze kell szednem, hogy cáfoljam képviselő urat ebben - 
ez a cáfolat meg is történt. Tehát ennyi volt az érvem a cáfolathoz. (Szórványos 
derültség.)  
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Komolyra fordítva a szót, azért annál bővebb információkkal bírunk, mint amit 
képviselő úr feltételez. Egyrészt azt gondolom, hogy igen, a teljes követeléskezelési 
rendszerre lehet egyébként más szabályokat alkalmazni. Az indoklásban nem arról 
van szó, hogy az egész egy állami fennhatóság alá kerüljön, hanem kell alkotni egy 
olyan jogszabályt, amelyik nemcsak a közszolgáltatókra vonatkozik, hanem bizony a 
követeléskezelés általános szabályait is megváltoztatja, egy más rendbe tereli. Ez nem 
jelenti azt, hogy ennek államinak kell lenni! De egy más jogszabályt, pontosabban egy 
jogszabályt, amely egy más rendet alakít ki, azt miért ne tehetné meg a parlament - 
szerintem meg is fogja tenni.  

Ami pedig a visszavonást illeti, szerintem az a helyesebb eljárás, amelyet most 
folytatunk. Mi őszintén beismerjük, beismertük a Házbizottságban is, hogy ez a 
passzus, amelyet egyébként szerettünk volna törvényben elfogadtatni, a) nem jó, b) 
pedig, az a helyzet, hogy készül egy ilyen törvényjavaslat, nem túl soká, tehát 
várhatóan még az őszi ülésszakban elfogadásra is kerülhet. És annak érdekében, hogy 
ne fogadjunk el egy törvényt, amelyben van egy rossz passzus, amelyet akár egy-két 
hónap múlva egyébként változtatni szeretnénk - mert ez a másik, amit önök 
kifogásolni szoktak, és erre is azt mondom, hogy általában helyesen, hogy egy egy-két 
hónappal korábban elfogadott törvénynek valamely pontját egyébként egy más 
törvény kapcsán módosítjuk -, hogy ez ne történjen meg, ezért odafordultunk 
önökhöz, házszabálytól való eltérést kértünk. Ennek most semmi akadálya, ideje is 
volt, meg is lehetett csinálni, és egy sima, egyszerű módosító javaslatot most a 
Törvényalkotási bizottság elfogadhat. Szerintem ez nem akkora probléma. Különösen 
nem akkor, hogyha világossá tettük azt is, merthogy ez kérés volt, hogy ez nem 
precedensértékű házszabálytól való eltérés. Ez erre az egy alkalomra vonatkozott, és 
azért, mert legközelebb október 12-e után fog ülésezni a parlament.  

Speciális időben vagyunk. Közös kérés szokott lenni, hogy választási 
kampányban a parlament minél kevesebbet üljön. Mi ennek a kérésnek eleget 
tettünk, ezért a pénteki az utolsó parlamenti ülés az önkormányzati választásokig. Ha 
ez nem így lenne, akkor nem kellett volna a házszabálytól való eltérést kérni, le 
lehetett volna kérni napirendről ezt a törvényt, normális TAB-ülésen egyébként 
ugyanezt a módosítást meg lehetett volna ejteni, és egy hét múlva elfogadni. De lévén 
a parlament nem ülésezik addig, és nem gondolom, hogy ön szerette volna, ha ezért 
összehívjuk a parlamentet, vagy bárki más, egy korábbi megállapodással ellentétesen, 
ezért ennek ezt a módját választottuk. Amit meg is értett mindenki, el is fogadott 
mindenki. Az ellenzéki frakciók nemtetszésüknek adtak hangot, amit én meg is 
értettem, de azt gondolom, hogy helyes utat jártunk. Tehát elismerve azt, hogy a 
múltkor egy rossz módosító javaslatot adtunk be, ezt most korrigáljuk, és egy átfogó, 
a követeléskezelést átfogóan szabályozó, egyébként hamarosan elfogadandó törvényig 
ez a passzus nem fog életbe lépni. Annak a törvénynek az én legjobb tudomásom 
szerint - mert a tervezetet nem olvastam, de az én legjobb tudomásom szerint - 
egyébként tartalmi elemeiben a közszolgáltatókra vonatkozóan hasonló tartalmú 
elemek lesznek, mint amelyet most nem léptetünk hatályba ezzel a törvénnyel. 

Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer a hozzájárulást is a tárgyaláshoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándék? Szilágyi képviselő 

úr, parancsoljon! 

További észrevételek, reflexiók 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem csak egy gyors kérdésem lenne, mert itt 
elhangzott Balla képviselő úrtól is, hogy ezt azért is vesszük ki - ami ugye az 
indoklásból egyébként nem derül ki -, merthogy ez nem jó. Elmondaná azt, hogy mit 
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nem tart jónak ebben a részben? Tehát hogy egy kicsit közelebb kerüljünk, mert az 
indoklásban ez nem szerepel, hogy nem jó igazából ez a passzus, amelyet most 
kivesznek folyamatosan belőle.  

Tehát mondana erről egypár mondatot, hogy mit nem tart jónak ebből az 
egészből? Merthogy az indoklásban csak az szerepel, hogy majd most azért vesszük ki, 
egyébként jónak tűnik, csak azért vesszük ki, merthogy majd egy átfogó, másik 
törvényben rendelkezünk felette. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Most lezárta a vitát elnök úr már? Mert 

előterjesztőként akkor szoktam válaszolni, amikor az elnök lezárja a vitát. 
 
ELNÖK: Itt ilyen liberális vitavezetés folyik, ezért újra megnyitom, és… 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Ezen sürgősen változtatni kell. (Derültség.) 
 
ELNÖK: …megadom alelnök úrnak a szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Ha lezárta a vitát, válaszolok. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezem képviselőtársaimat - mivel alelnök úr feltételhez 

köti a válaszadást -, hogy van-e további felszólalási szándék. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs, akkor lezárom a vitát, és alelnök úrnak másodszori viszonválaszra megadom a 
szót. 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Megint a viccet félretéve, csak 

nem szeretem, ha egy vita elhúzódik egyébként fölöslegesen.  
Szilágyi képviselő úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy akkor lehet, hogy 

félreérthetően fogalmaztam. Én próbáltam az előbb elmondani, hogy a mostani 
tartalomhoz hasonló, de annak nem mindenben megfelelő az a javaslat, amelyik a 
közszolgáltatók vonatkozásában készülne ezzel kapcsolatban. Nem tudom most 
pontosan megmondani, milyen eltérések lesznek benne, hiszen mondtam, hogy nem 
láttam azt a törvényjavaslatot, amelyik készül, de érkezett egy jelzés, és annak 
érdekében, hogy ne az legyen - erre mondtam én azt, hogy rossz -, ne legyen az, hogy 
egy-két hónapon belül egyébként módosítani kell egy frissen elfogadott törvényt, 
ezért láttuk inkább célszerűnek azt, hogy visszavonjuk, és egy nagyjából hasonló 
tartalommal, egyébként egy egész törvénybe foglalva, ami kifejezetten a 
követeléskezelésről szól, legyen benne.  

Tehát ennyi volt pusztán, amit én mondtam az előbb. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét, kíván-e még reagálni 

az elhangzottakra. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem kívánok reagálni, köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a 
benyújtandó módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) 24 igen. Ki az, aki nem 
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támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

Ezt követően a módosított összegző módosító javaslat és a tárgyalás 
befejezéséről szóló újabb összegző jelentés elfogadására kerül sor. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket elfogadja. (Szavazás.) 24 igen. Ki az, aki nem 
fogadja el? (Szavazás.) 7 nem. És ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosított összegző módosító javaslatot és a tárgyalás 
befejezéséről szóló újabb összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kell még sort kerítenünk. Selmeczi Gabriella 
képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak; ő jelzi, hogy ezt vállalja. Kérdezem 
a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ha jól látom, ezt egyhangúlag 
elfogadta a bizottság. 

Kisebbségi előadót az ellenzék be tud-e most jelenteni? A Szocialista Párt 
szavazott nemmel. (Jelzésre:) Tukacs képviselő úr vállalja; akkor kisebbségi 
előadóként Tukacs képviselő urat jelentette be a nemmel szavazó szocialista frakció. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a mai munkát. Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc) 
  

Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


