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Napirendi javaslat  

 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági 
szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/1995. szám)  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint)  
(Megjegyzés: A köztársasági elnök átirata T/1995/14. számon érhető el.)  

2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci 
magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/2086. szám)  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint)  
(Megjegyzés: A köztársasági elnök átirata T/2086/4. számon érhető el.)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat. A bizottsági ülést megnyitom. 
Ismertetem a helyettesítési rendet: eseti képviseleti megbízást adott Horváth László 
képviselő úr Mátrai Márta háznagy asszonynak; Lasztovicza Jenő képviselő úr B. 
Nagy László képviselő úrnak; Selmeczi Gabriella képviselő asszony dr. Vas Imre 
képviselő úrnak. Megállapítom a helyettesítési rendre is tekintettel, hogy a bizottság 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérdezem, hogy ki az, 
aki ennek megfelelően a napirendi javaslat elfogadását támogatja. (Szavazás.) 
Tizenhat igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a napirendet 
elfogadta. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú 
törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint)  

Ennek megfelelően az első napirendi pont az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő 
módosításáról szóló T/1995. számú törvényjavaslat. Megfontolásra küldte vissza a 
köztársasági elnök úr a törvényt.  

A kormány képviseletében köszöntöm L. Simon államtitkár urat. 
Képviselőtársaim a javasolt módosító javaslatot, amelyet a Törvényalkotási 
bizottságnak a törvény újbóli elfogadása érdekében el kell fogadni, kézhez kaphatták. 
Kérdezem államtitkár urat, hogy mi a módosító javaslattal kapcsolatosan a kormány 
véleménye.  

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a törvényjavaslattal, 
illetve az elfogadott törvénnyel kapcsolatos szakmai álláspontunkat a vitában mind az 
előterjesztői expozé során, mind a zárszóban kifejtettem a kormány nevében.  

A köztársasági elnök úr megfontolásra visszaküldte a javaslatot, illetve az 
elfogadott törvényt. Azok a pontok, amelyek miatt a köztársasági elnök úr 
visszaküldte, alapvetően mind akceptálhatók, megítélésünk szerint technikai jellegű 
módosítások, így az önök előtt fekvő módosítási javaslattal a kormány részéről egyet 
tudunk érteni, azt el tudjuk fogadni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólási 

szándék. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Szeretnénk világossá tenni, hogy kifejezetten felháborítónak és szégyenletesnek 
tartjuk, hogy a kormánypárti képviselők most kerültek elő, és a reggeli ülésnapra nem 
jöttek be, arra viszont, hogy ezeket a kormány és a kormányzó pártok által egyébként 
alapjaiban elhibázott, elrontott törvényeket most hirtelen karácsony előtt még 
kijavítsák, elő tudtak kerülni. Így legalább világosan látszik, hogy önök kiket és mit 
képviselnek. 

Azt mondja államtitkár úr - ugyan egy szót nem szól arról az indokolásában 
most sem, hogy mi volt ebben a törvényben elrontva, és milyen megoldási javaslattal 
próbálják ezt megoldani -, ilyeneket mond, hogy ön a zárszóban elmondta már a 
véleményét, meg hogy akceptálható az államfő kifogása, ami ön szerint technikai 
jellegű módosítás.  

Államtitkár úr, ez a törvény alapjaiban volt elrontva. Ez a törvény arról szólt, 
hogy január 1-jén hatályba lép egy olyan szabályozás, ami értelmében egy bizottság 
véleményét kell majd kikérnie a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének, 
aki egy személyben fog dönteni Magyarországon, hogy hol lehet plázát építeni, és hol 
nem. Teszem hozzá, az ő szakmai felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
egyébként, ha jól tudom, történelem-magyar szakos tanárként egy bizottság 
véleményére lesz utalva, amely majd szakmailag meg fogja indokolni neki, hogy egy-
egy konkrét ügyben lehet-e engedélyt adni vagy nem. Ugyan ehhez a szakmai 
javaslathoz nem lesz kötve a kormányhivatal vezetője, hogy azt köteles lenne 
elfogadni, azonban az igazán érdekes ebben a törvényben az volt, hogy míg a törvény 
január 1-jén hatályba lép, ez a bizottság csak február közepére állt volna fel. Tehát 
mintegy másfél hónapnyi időt sikerült önöknek a törvényben úgy benézni, hogy egy 
jogintézmény elvileg elkezdett volna úgy működni, hogy gyakorlatilag az a bizottság, 
amelyik a véleményt kellett volna megfogalmazza ezekben az ügyekben, még a 
törvény értelmében sem alakult volna meg. 

Ez tűnt fel nyilván az ellenzéknek itt a parlamentben, ezzel önök nem 
foglalkoztak; de ez tűnt fel a köztársasági elnöknek és nyilván jogászkollégáinak is, 
hogy ilyen silány minőségű, önmagát kizáró törvényt nem lehet január 1-jével 
hatályba léptetni. 

Az a megoldás, amit ma önök ide letettek az asztalra, a „kivéve a gyevi bírót” 
típusú megoldás, azt gondoljuk, hogy elfogadhatatlan, és ha nem milliárdokról, ha 
nem emberi sorsokról, ha nem munkahelyekről lenne szó, akkor azt mondanánk, 
hogy nevetséges, de sajnos, miután ezekről van szó, ez nem nevetséges, hanem 
szomorú dolog.  

Önök ma ebben a javaslatban azt írják le, hogy külön erre az eljárásra 60 napos 
határidőt engedélyeznek, miközben ez a bizottság továbbra sem fog január 1-jével 
felállni. Tehát hiába módosítják önök ezt a február 1-jei határidőt január 15-re, 
szeretném felhívni a figyelmét arra, államtitkár úr, hogy teljesen mindegy, hogy egy 
hónapig nincs ez a bizottság, vagy 15 napig nincs ez a bizottság, ez a törvény úgy fog 
hatályba lépni, hogy annak alapvető kelléke, azaz ez a szakértői bizottság nem fog 
megalakulni a törvény hatálybalépésével egy időben. Ennek örömére önök itt az 5. 
pontban a 3. §-ba beleírnak egy olyan szabályt, amit én még törvényben nem nagyon 
láttam, de azt gondolom, hogy egy általános iskolás gyereknek is rácsapnának a 
kezére, ha egy ilyen jogi megoldást írna bele akár egy dolgozatába is; önök azt írják, 
hogy ja, aki benyújtja a kérelmét január 1-jét követően, de addig az időpontig, amíg 
önök képesek végre a törvény minden pontját betartani, és ezt a bizottságot 
felállítani; na, az az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Kár, hogy nem írták oda 
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a végére, hogy bibibí. Mert ennél a javaslatnál körülbelül ez a színvonal, ami látható. 
Maximálisan ellenezzük ezt az eljárást, amit ma csinálnak, ezt a módosító javaslatot, 
amit idehoztak.  

És még egyszer szeretném felhívni az önök figyelmét: amikor mi itt egész 
ősszel - hogy mondjam? - téptük a szánkat, már nem tudok máshogy fogalmazni, 
hogy nem lehet törvényeket így elfogadni, ahogy önök csinálják, akkor konkrétan az 
ilyen ügyekről beszéltünk. Arról, hogy ez nem az ellenzék-kormánypárt kérdése, 
hanem annak a kérdése, képviselőtársaim, hogy mi itt emberek életét befolyásoljuk, 
nemcsak befektetőkét, hanem egyszerű magyar polgárokét is, akiknek a 
munkahelyéről lehet szó, akiknek a megélhetéséről lehet szó. És joggal várhatnák el 
az emberek azt, hogy önök itt - főleg kétharmados fantasztikus felhatalmazásukkal 
élve, és nem visszaélve - olyan törvényeket fogadjanak el, amelyek megállják a 
helyüket az életben. Önöknek ez nem sikerült most sem. S szeretnénk jelezni ezt a 
módosítási javaslatot elolvasva, hogy ezzel a módosítással sem fogják tudni 
megugrani azt az alapvető elvárást, hogy ez a törvény hatálybalépésével alkalmazható 
legyen. Ennek az árát valaki meg fogja fizetni Magyarországon. (Dr. Mátrai Márta: 
Ez fenyegetés?) Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) 

Államtitkár úr, most kíván reagálni, vagy pedig… (L. Simon László jelzi, hogy nem 
kíván szólni.)  

(Jelzésre:) Tukacs képviselő úr, parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, csak azért nem szeretném, ha ezt a vitát 

ilyen kurtán-furcsán zárnánk le, mert ha a magyar parlamentnek az a legfontosabb 
problémája egy nappal szenteste előtt, hogy a kormányzati többség hogyan akarja 
kézbe venni a plázák engedélyeztetését, akkor úgy gondolom, hogy ez megér egy 
misét.  

Önök nemhogy képtelenségeket csinálnak a törvényalkotás folyamatában, 
módjában, hanem egészen nyilvánvaló, ordító lobbiüggyé teszik ezt az egész 
plázahistóriát.  

Az, hogy a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal vezetőjének a kezébe adják a 
döntést, egyébként a fellebbezés lehetősége után egy másik kormányhivatal 
vezetőjének a kezébe, azt jelenti, hogy nemcsak kézi vezérelt döntéseket akarnak 
hozni, hanem fittyet hánynak arra, hogy helyben a közösség mit akar. Tehát 
szerintem, helyben a közösségek elég bölcsek ahhoz, hogy eldöntsék, hogy hogyan 
épüljenek, miként és hol plázák. Ezért tehát ez a törvény nemcsak arról szól, hogy 
most hirtelenjében, kurtán-furcsán át akarnak nyomni valamit, hanem arról is, hogy 
lebecsülik azokat, akik a helyi ügyeikről dönteni tudnak. Erre érveltem a vitában is, és 
azt vártam volna, hogy legalább erre az egyetlen ügyre tekintettel lesznek a módosító 
indítványok megfogalmazásakor, még akkor is, hogy ha a köztársasági elnök nem ezt 
kifogásolta. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Fodor képviselő úr kért szót. Miután a szocialista 

frakciónál már kétszer felszólaltak, ezért őt illeti a megszólalás lehetősége. 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak annyit 

szeretnék jelezni a Magyar Liberális Párt nevében is, hogy egyetértve egyébként az 
előttem felszólaló ellenzéki képviselőkkel, mi magunk is aggasztónak látjuk ezt a 
törvényt. De nemcsak azért, amit az előttem szóló képviselő urak elmondtak, tehát a 
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konkrét hibák miatt, hanem mi koncepcionálisan is elhibázottnak tartjuk. 
Természetes dolog, hogy szabályozásra szükség van az állam részéről, akár a plázák 
építése területén is, viszont ádáz háborút vívni teljesen felesleges, mert ez nem 
szolgálja sem az itt élő emberek, sem pedig a magyar gazdaság érdekeit. Tehát ezt egy 
ideológiával átitatott, felesleges, elhibázott küzdelemnek tartjuk, ezért mi eleve az 
egész törvényjavaslatot ellenezzük, ezekkel a módosításokkal együtt is ellenezzük, és 
nemmel fogunk szavazni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e olyan hozzászóló, aki még nem szólt hozzá, és most szeretne? 

(Szilágyi György jelzi szólási szándékát.) Ha nem, akkor Harangozó képviselő úr. 
(Jelzésre:) Nem láttam! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Én csak egy fél 

percre, mert Mátrai Márta képviselő asszony átkiabált nekem, hogy fenyegetés volt-e. 
Nem, képviselő asszony, biztos, hogy félreértett. Amikor azt mondtam, hogy ennek 
valaki meg fogja fizetni az árát, akkor azok nem önök. Tehát, nehogy fenyegetésnek 
vegyék. Önök nyilván semminek nem fizetik meg az árát, azok fogják megfizetni az 
árát, akiket ez a szabályozás érint. Amint elmondtam, ezek lehetnek befektetők, ezek 
lehetnek egyszerű emberek, akiknek a munkahelye múlhat ezen a kérdésen. Én erre 
gondoltam, képviselő asszony, még véletlenül sem kívántam önöket fenyegetni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Háznagy asszony kért szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Csak egy mondattal válaszolnék Harangozó képviselőtársamnak, és 
elnézést kérek azért, hogy közbeszóltam, miközben ő beszélt, de miután a 
Törvényalkotási bizottság ülésén ülünk, ezért rendkívül furcsának tartottam a 
hozzászólását, annak okán is, hogy államtitkár úr világosan elmondta ennek a 
törvénymódosításnak az okát és az indokát, és ha az indokolást elolvassa, akkor abból 
pedig részletesen kiderül. Mindjárt ajánlanám figyelmébe a (2) bekezdést, amit, ha 
három pontba összeszed, akkor az ön által elmondott felszólalásra egyértelműen 
választ kap. Annál is inkább, mivel ez a módosítás az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény módosításáról szól, úgy gondolom, hogy már maga a cím is 
önmagáért beszél. 

Fodor Gábor elmondta, hogy elhibázott küzdelemnek tekinti ezt az egészet, 
amit a kormány csinál. Mi viszont egészen más állásponton vagyunk, és 
meggyőződésem az, hogy ez a törvény is azt a célt szolgálja, ami a kiskereskedők, a 
kiskereskedelem, a magángazdálkodók érdekét fogja védeni a jövőt illetően. 
Természetesen nem kívánja csorbítani a nagyobb cégek érdekét sem. 

Tehát összefoglalva csak annyit mondanék, hogy talán egy kicsit 
visszafogottabban, szerényebben. Volt, aki arra hivatkozott, hogy advent hetében, 
szenteste előtt állunk, éppen ezért gondolnám azt, hogy talán nagyobb alázattal 
kellene a véleményeket megfogalmazni, még akkor is, ha egy törvény módosításáról 
vagy a Törvényalkotási bizottság által előterjesztett módosító javaslatról tárgyalunk.  

Én köszönöm a figyelmet.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Még mindig 

azt nem értem - és erre nem is kaptunk választ, és ezt szeretném is megkérdezni -, 



10 

hogy vajon mi indokolja, hogy pont a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal lesz az 
engedélyező hatóság. Esetleg ez távolságfüggő volt? Ő van talán a legmesszebb? Vagy 
mi az oka annak, hogy pont ő lett kijelölve? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés lenne. 

A másik kérdés az, hogy az engedélyeztetési eljárásban kell a kérelem, kell az 
engedélyeztetési terv és a mellékletek, de az előzetes szakhatósági hozzájáruláshoz, 
ami az engedélyeztetési eljárásban egy évig felhasználható, csak látványterv kell meg 
bizonyos főbb adatok. Ezt mi magyarázza? Ez hogy fog önök szerint normálisan 
működni? Akkor mi lesz majd a szükséges? Egyszer így döntenek, másszor úgy 
döntenek? Csak egy látványterv alapján fognak dönteni? Ezek, szerintem, nagyon 
fontos kérdések lennének. Mindenesetre a mi véleményünk szerint egy hatósági 
eljárásban konkrét, tételes lista kell, ami alapján meg kell hozni a döntést, egyebet 
nem nagyon lehetne kérni.  

Itt azért voltak olyan dolgok benne például, hogy a hatóság majd egy bizottság 
véleménye alapján fog dönteni, és ezen döntéshez bekérhet a bizottság a kötelező 
engedélykérelmen túl - az eredeti előterjesztés szerint, ugye, akkor még úgy volt 
meghatározva - szükséges dokumentumokat. Ezt inkább nem is minősítem, ez 
hasonlítható egy kicsit a hadikommunizmusban az élelmiszerjegyhez… Tehát a 
szükséges dokumentumok. Na, mindegy. Aztán végül ezt kijavították kielégítőre. De, 
mondom még egyszer, hangsúlyozzuk - ezt elmondtuk az általános vitánál is, és úgy 
néz ki, hogy Áder János ennek is helyt adott, mert valóban ő is úgy érezte -, hogy nem 
kellőképpen normálisan van megfogalmazva ez a törvény, nem sikerült itt sem azt a 
kodifikációs eljárást önöknek véghezvinni, ami pedig szükséges lenne ahhoz, hogy 
törvényeket nyújtsanak be, ezért van újra előttünk. Úgyhogy ezekre szeretnék 
igazából választ kapni.  

Én úgy érzem, hogy ezzel a törvénnyel is igazolva volt az, hogy amikor mi itt 
vagy a tisztelt Ház előtt felvetünk bizonyos problémákat, akkor azokat önök mindig 
úgy veszik, hogy az ellenzéki képviselők megpróbálnak kekeckedni a kormány nagy 
ívű terveivel. Egyébként én ma reggel 8 órakor is úgy éreztem - akik bent voltak az 
ülésteremben, azok tudhatják, akik nem, azoknak mondom el -, hogy azok az 
államtitkár urak, akik ott megjelentek, kekeckedésnek vették azt, hogy mi nem 
értettük meg azt a matematikai számítást, amit Fónagy államtitkár úrtól hallhattunk, 
hogy az 5 ezer forint kevesebb, mint a nulla forint. Ezt nem nagyon tudtuk megérteni. 
Igazából ezt is kekeckedésnek vették. Higgyék el, ezt is csak azért vetettük fel a mai 
nap folyamán, mert mi tényleg azt szeretnénk, ha az önök nagy ívű tervei valóban 
nagy ívű tervek lehetnének, és nem siklana félre olyan irányba, ami sem 
Magyarországnak, sem a választópolgároknak, a magyar embereknek nem jó. Mi ezt 
igazolva látjuk ennél a törvénynél is.  

Ezekre a kérdésekre viszont szeretnék választ kapni, ha lehetne, legfőképpen 
arra - mondom még egyszer, hogy megértsem -, hogy miért a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal lesz az engedélyezési hatóság. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! Eddig nem ért 

bennünket az a vád, hogy a bizottság az ellenzéki jogok érvényesíthetősége 
szempontjából ne értelmezné kellően kiterjesztően a házszabályt, de szeretném 
jelezni, hogy a köztársasági elnök úr például a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
kijelölését egyáltalán nem kifogásolta, ezért ha államtitkár úr és a kormánytöbbség 
esetleg úgy gondolná, hogy önnek mindenben igaza van, és ez egy szörnyű törvényi 
szabályozás, akkor se lenne jogunk megváltoztatni, a vita keretei ezt nem engedik 
meg, a házszabály nem engedi ezt meg. Kizárólag a tekintetben tud most a bizottság 
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módosító indítványt benyújtani, ahol a köztársasági elnök kritikát fogalmazott meg, 
és ami a visszaküldés alapjául szolgál.  

Tehát nincs akadálya, hogy ugyanazokat a vitákat újra lefolytassuk, államtitkár 
úr is el tudja dönteni, hogy mire reagál és mire nem, de egyébként a vita kerete az 
államfői visszaküldés, és a bizottság máshol nem is tud a törvényhez hozzányúlni, 
mert az túlterjeszkedés lenne. Megvitathatjuk az útdíjat is ennek keretében, csak nem 
biztos, hogy házszabályszerűen fogunk eljárni, amit én végtelen toleranciával tűrök, 
és nem szakítottam félbe a képviselő urat, de azért mégiscsak azt kérem, hogy a 
kereteket a köztársasági elnöki visszaküldő irat határozza meg. Köszönöm.  

Tukacs képviselő úr jelentkezett először. Parancsoljon!  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Természetesen tudomásul véve elnök úr 

véleményét, én magam is a köztársasági elnök úr indítványaival és az arra adott 
válasszal szeretnék foglalkozni, mégpedig azzal, hogy vajon a szakmai bizottságnak a 
kormányrendeletben rögzített szempontrendszere milyen elveket fog tartalmazni. 
Azért gondolom, hogy ez megkérdezhető, merthogy most itt egy határidő-módosítás 
előtt vagyunk, de ha ez nem lett volna, akkor a rendeletnek már meg kellett volna 
lennie. Miután a köztársasági elnök úr érintette ezt a kérdést, ezért kíváncsi lennék rá, 
államtitkár úr tud-e valamit mondani arról, hogy vajon a kormányrendelet milyen 
szempontokat tartalmaz, ugyanis nem nagyon mellékes az, hogy ebben a 
kormányrendeletben a szakmai bizottság számára mit rögzít mint elbírálási feltételt. 
Persze ez egy jottányit nem változtat azon, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal vezetője dönthet másképp is. Ez lenne az egyik, amit mondani 
szerettem volna, merthogy remélem, hogy ebben a szempontrendszerben nem olyan 
nagyon egyértelmű dolgok fognak szerepelni, mint - hadd idézzem be a megyénk 
egyik polgármesterének eléggé legendássá vált, de mellbe vágó véleményét, amikor 
azt mondta - mi mindenkinek megengedjük, hogy írjon a helyi újságunkba, kivéve 
akkor, ha nem. Tehát, vajon mik azok a szakmai irányelvek, amelyek mentén ez 
működni fog?  

Mátrai Márta képviselő asszony hozzászólására annyiban szeretnék reagálni, 
hogy ezek a mérkőzések nem a nagy- és kiskereskedelem mérkőzései. Ezekben az 
áruházakban egyszerre vannak jelen a világmárkák képviselői és a kiskereskedők, 
mint ahogy, ha végigballagunk egy nagy áruház pénztár mögötti során, ott is 
megtaláljuk a helyi kicsiket. Ezért tehát egyáltalán nem értelemszerű az, hogy ez 
kizárólag a nagyokat fogja sújtani - hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen -, a helyi 
kiskereskedőket pedig preferálni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr, parancsoljon!  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Amit kérdezni szerettem volna, azt Tukacs 
képviselőtársam részben már megtette, ugyanis én is a rendelet szempontrendszerére 
volnék kíváncsi, amire egyébként a módosító javaslat indokolása is utal. Még az 
alkotmányozási vitában egyszer úgy fogalmaztam, amikor hasonlóan hiányos módon 
került elfogadásra az egyik alkotmányos rendelkezés, hogy nem tudom megmondani 
addig, hogy kiinnám-e a pohár tartalmát vagy nem, amíg csak a poharat látom, de a 
tartalmat nem. Itt is hasonló a helyzet: amíg nem látom, nem látjuk azt, hogy ez 
milyen részletszabályokat tartalmaz, addig - legalábbis ebben a vonatkozásban - 
meglehetősen nehéz véleményt nyilvánítani.  
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Mátrai képviselő asszony, háznagy asszony felszólalására két gondolatot 
engedjenek meg ehhez kapcsolódóan. Képviselő asszony, én nagyon örülnék annak, 
ha a fideszes indokolások végre azt tartalmaznák, ami valóban a törvényalkotó 
szándéka. Csak az a baj, hogy öt éve annak vagyunk tanúi, hogy néha az az indokolás, 
ami le van írva és az, amit a Fidesz vezérszónoka elmond a parlamentben, 
homlokegyenest ellentétes. Például emlékeztetném a háznagy asszonyt arra, hogy 
amikor az Alkotmánybíróság jogkörének a csorbításáról volt szó, az írásbeli indokolás 
leírta, hogy erre azért van szükség, mert túl kiterjedt az Alkotmánybíróság jogköre, 
majd Lázár János akkori frakcióvezető egy teljesen más indokolással állt elő a 
parlament plenáris ülésén. De személyes példát is tudok hozni: Amikor Mátrai 
képviselő asszony beadta azt a módosító javaslatot, ahol az Alkotmánybíróság 
tagjainak a választásáról volt szó, ott sem az volt leírva, hogy ez azért jó, hogy 
innentől kezdve csak olyan alkotmánybíró-jelöltet válasszunk meg, akit a 
kormánypártok delegálnak, márpedig ennek a valós szándéka ez volt. S még 
sorolhatnék számtalan olyan törvényjavaslatot, ahol az indokolás a valós jogalkotói 
szándékot egyáltalán nem tükrözte. Harangozó képviselőtársam erről beszélt. Sajnos 
azt kell mondjam, hogy ami ide le van írva indokolásként, az általában vagy nem igaz, 
vagy tartalmi eligazítást a törvénymódosítás tartalmi vonatkozásai kapcsán nem 
indokol.  

A másik megjegyzésem pedig az volna, hogy amikor képviselő asszony, 
háznagy asszony a nagyobb alázatról beszél akár a mai napon, akár máskor, akkor azt 
sem szabad elfelejteni, hogy most egy olyan törvényjavaslatot tárgyalunk, amit az 
önök volt párttársa, a köztársasági elnök küldött vissza ide a parlamenthez ismételt 
tárgyalásra. És ha már a mai napnál tartunk, akkor valóban, én azt gondolom, muszáj 
megemlíteni azt, hogy ha már alázatról beszélünk, akkor úgy hiszem, hogy ennek a 
jegyében indokolt lett volna, hogy azon a vitán, amely arról szólt volna ma reggel az 
Országgyűlésben, hogy kell-e, és ha kell, miért kell útdíjat fizetni a magyar 
állampolgároknak, azon legalábbis a magyar Országgyűlés megválasztott képviselői, 
főleg a kormánypártok soraiból, részt vettek volna. Ez valóban az alázatot jelentette 
volna, ami a kormánypárti képviselők oldaláról a magyar nép irányába fennáll, de ez 
nem így volt. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr, parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én nagyon 

tisztelem alelnök urat, de továbbra sem tudom megígérni, hogy a kormány és a 
kormánypártok törvényjavaslataiban az MSZP vágyai fognak indoklásként szerepelni. 
Ön ugyanis erről beszél. (Dr. Bárándy Gergely: A valóság!) Önök nem először 
tévesztik össze a valóságot a saját helyzetükkel, ebbe a hibába általában 
belecsöppennek. Amikor arról beszélnek, hogy rosszul áll az ország, akkor általában 
önök állnak rosszul, ezt már megtapasztalhattuk többször. Én értem az idegességüket 
is, de a törvényjavaslatok szerintem továbbra is a valós indoklást kell hogy mutassák. 
Jelen esetben is ez van.  

Azzal, hogy önök új politikát hirdettek meg, és mindenbe belemagyaráznak 
mindent - hogy egy klasszikust idézzek, Harangozó képviselőtársamat: fél éve tépik a 
szájukat, teljesen mindegy, hogy miről van szó -, mi nem tudunk mit kezdeni azon túl, 
hogy békésen végighallgatjuk, de ettől az indoklások továbbra is a valóságot és nem az 
MSZP vágyait fogják tartalmazni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon!  
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és köszönöm 

szépen a türelmét. Én nem azt mondtam, hogy változassunk a kijelölt 
kormányhivatalon, csak feltettem egy nagyon egyszerű és szerény kérdést, ami már 
benne volt a törvény eredeti szövegében is. Nem azt mondtam, hogy változtassunk 
rajta. Akkor sem kaptunk rá választ, és most is szeretnénk választ kapni rá. Azt 
próbáltam meg elmondani, hogy már az eredeti törvény vitájában is felvetettünk 
olyan problémákat, amikről most is beszéltem. Felvetettük egyébként többek között a 
felfüggesztés kérdését is, tehát a kormányhivatali eljárás felfüggesztésének 
lehetőségét is, hogy ez így nem jó, de mi azt mondjuk, hogy ez a törvény egyik 
legkisebb hibája, amit most javítanunk kell és visszaküldtek, ennél sokkal nagyobb 
hibák is vannak benne. Ezt most, hogy egy új eljárást kell önöknek lefolytatni, úgy 
éreztük, hogy el kell mondani, de ettől függetlenül nagyon szépen köszönöm a 
lehetőséget és a türelmét az elnök úrnak. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ígérem, tényleg csak egész röviden Balla alelnök úr felvetéseire, akit magam is egy 
felkészült politikusnak tartok, éppen ezért, azt gondolom, tudhatná azt, hogy az 
objektív valóság és nem a miáltalunk kreált vagy vélt valóság, hogy valamelyik 
indokolás nem stimmel. Ha a kettő között ellentét mutatkozik, ha az, amit a fideszes 
vezérszónok elmond és az, ami le van írva, ellentétes, akkor nyilvánvalóan az egyik 
nem igaz. De ezt tovább, azt gondolom, kár fejtegetni. 

A vitáról pedig azt tudom mondani az alelnök úrnak, hogy sajnos az a helyzet, 
amit Harangozó képviselő úr mond, de ez nem a mi hibánk, hanem az önöké, mert 
nem hajlandóak vitát folytatni. Ez a bizottság egy üdítő kivétel, de ha a plenáris ülést 
megnézzük, akkor arról van szó, hogy az ellenzék mondja, mondja, mondja az érveit, 
önök meg nem válaszolnak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez probléma, de ezt a 
problémát nem mi idézzük elő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök, hogy a valóság objektivitásáról is 

folytatunk vitát az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvény 
kapcsán (Derültség.), és ennek elmaradása reményében Hiszékeny képviselő úrnak 
adom meg a szót.  

 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm. Ígérem, hogy én nem ilyen típusú 

hozzászólást fogok megejteni.  
Úgy fogalmaz az új jogszabály, hogy ha január 1-je és január 31. között nyújtják 

be, akkor is az ügyintézési határidő február 1-jén kezdődik. Nem éreznek-e 
koherenciazavart a közigazgatási eljárásról szóló törvény azon paragrafusával, ahol 
úgy fogalmaznak, hogy „az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, 
hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik”? 
Az én megítélésem szerint ez koherenciazavar, és nem látom, hogy ezt hogyan lehetne 
feloldani. Ez nem oldja fel nálam.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, akkor megadom a szót az államtitkár úrnak válaszadásra. Parancsoljon! 
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L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Igaza van Gulyás elnök úrnak a 
felszólításában, hogy maradjunk a tárgynál. Én is csak néhány, a tárgytól eltérő 
kérdésre fogok reagálni, hiszen a képviselőtársaim kísérletet tettek arra, hogy 
újranyissák az általános vitát, ennek nincs itt a helye, ezt a vitát ráadásul lefolytattuk. 

Bárándy képviselő úrnak azt tudom mondani - aki azzal vádol bennünket, hogy 
mi nem veszünk részt a vitában -, hogy előterjesztőként ennek a törvényjavaslatnak a 
vitáját én ültem végig, és nemcsak előterjesztői expozét és zárszót mondtam, hanem a 
vitában is aktívan részt vettünk. Volt lehetőség arra, hogy a kérdéseket alapvetően és 
alaposan körbejárjuk és megvitassuk. Hogy mást ne mondjak, Szilágyi képviselő úr 
immár harmadszor tette fel azt a kérdését, hogy miért pont a Hajdú-Bihar megyei 
kormánymegbízott, és arra bizony az ülésteremben is válaszoltam, és elmondtam, 
nem fogom még egyszer elmondani, szerintem eléggé egyértelművé tettük.  

Azért azt szeretném megjegyezni Harangozó képviselőtársamnak - akinek én 
nem merném azt mondani, hogy több alázatot, mert az túl nagy kérés lenne, de hogy 
több szerénységet, azt én is merném mondani, mert az, amit itt ön, képviselő úr, most 
is előadott, azt nem mondhatom, hogy hatalmi arrogancia, mert, hála Istennek, a 
hatalom nem önöknél van, de hogy ellenzéki arrogancia és pökhendiség, azt nyugodt 
lélekkel állítom -, hogy ön itt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét 
sértegeti. Azt mondja, hogy egy magyar-történelem szakos végzettségű ember nem 
tud megfelelő döntéseket hozni. Mint szintén magyar-történelem szakos végzettségű 
ember (Derültség.) nem gondolom azt, hogy humán végzettségű emberek a 
közigazgatásban ne tudnák megállni a helyüket. Megjegyzem, hogy a kormányhivatal-
vezetők közül az egyik legfelkészültebb az a Lengyel Györgyi volt, aki jelen pillanatban 
közigazgatási államtitkárként az Emberi Erőforrások Minisztériumában kimagasló 
színvonalú munkát végez, és Lengyel Györgyi orvos végzettségű, nem jogász. Tehát 
szeretném kérni azt a méltányosságot, hogy a nem jogi végzettségű közigazgatási 
szakemberek munkásságát is elismerjük és értékeljük. (Balla György: Úgy van! - 
Derültség.)  

Ráadásul szeretném egyértelművé tenni azok számára, akik - mint Harangozó 
képviselőtársam is - láthatólag nem ismerik a közigazgatási döntési eljárási 
folyamatot, hogy nem úgy néznek ki a dolgok a közigazgatásban, hogy egyszer csak 
valaki meghoz egy döntést, azt sok-sok ember készíti elő, sok-sok embernek, 
főosztályvezetőnek, osztályvezetőnek, referensnek megy át a kezén, és a végső döntést 
hozza meg a kormánymegbízott, az államtitkár, a miniszter, a miniszterelnök, és a 
többi. Ön az ilyen kijelentéseivel nem csupán a Hajdú-Bihar megyei 
kormánymegbízottnak a munkáját becsüli le, hanem azoknak az embereknek a 
munkáját is, akik mögötte ott állnak kormánytisztviselőként, illetve 
köztisztviselőként, és csöndben, alázattal, precizitással, határidőre végzik a 
munkájukat. 

Egyszerűen nem is értem egyébként, hogy miről vitatkoznak, mert ez a 
törvényjavaslat arról szól, hogy a kivételek esetében tud döntést hozni a Hajdú-Bihar 
megyei kormánymegbízott. Itt nem arról van szó, amit Tukacs képviselő úr 
fölöslegesen hoz mindig elő, hogy nem a helyiek döntenek; egy áruház megépítése 
esetében a helyi építésügyi hatóságnál van a döntési jog. Itt a kivételekről van szó, 
tisztelt képviselőtársaim, arról, ha valaki 400 négyzetméter fölötti áruházat akar 
építeni, vagy 400 négyzetméter fölöttire akar bővíteni, tisztelt képviselőtársam, és 
ráadásul mindezt az épített környezet védelme érdekében. Tehát nem arról van szó, 
hogy a helyiek, a helyi építésügyi hatóság, és ne csináljunk úgy, mintha ez valami 
önkormányzatiság lenne, és valamiféle önkormányzati szempont érvényesülne, és 
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egy-egy új épület építésekor összeülne egy képviselő-testület, és eldöntené, hogy 
lehet-e vagy nem. Ezek hatósági ügyek, tisztelt Tukacs képviselőtársam, itt hatósági 
eljárásokról beszélünk, és nem önkormányzatiságról, éppen ezért értelmetlen dolog 
az önkormányzatiság korlátozását is ide behozni, vagy inkább azt mondhatnám, hogy 
tipikus baloldali politikai demagógia.  

Harangozó képviselőtársamnak azt tudom mondani, hogy amikor ő azt állítja, 
hogy ezek a hibák, amelyeket a köztársasági elnök úr jelzett, feltűntek az ellenzéknek, 
és ezeket szóvá is tették, ez szimplán nem igaz. Ha önök ezeket a hibákat észrevették 
volna, akkor benyújtottak volna módosító indítványt. Önök ilyen módosító 
indítványokat nem nyújtottak be, és minthogy én végigültem a vitákat, tudom, hogy 
miket hoztak szóba; egyikőjük sem jelezte azokat a konkrét jogtechnikai problémákat, 
amelyek orvoslását a köztársasági elnök úr a visszaküldött törvényjavaslatban a 
parlamenttől kérte. Úgyhogy, képviselő úr, ön megint nem mondott igazat; valójában 
ezeket a hibákat önök egyáltalán nem jelezték a vitában. Önök ugyanazokat mondták 
el a parlamenti vitában, amiket most is, és láthatólag önök leplezik le mindig 
önmagukat, hogy valójában kiket is képviselnek. Önök a magyar kis- és közepes 
vállalkozások helyett, a magyar kiskereskedők helyett, az önkormányzatok élén álló 
polgármesterek és képviselő-testületi tagok helyett valójában azokat a 
nagyvállalkozókat képviselik, akik további nagyáruházakat akarnak építeni 
Magyarországon, miközben mindannyian jól tudjuk, hogy Magyarországon bőven van 
elég nagyáruház.  

Amikor az épített környezet védelméről beszélünk, akkor önöknek mindig csak 
azt mondjuk, hogy tessenek beülni az autóba, elmenni Bécsbe, és megnézni azt, hogy 
- Demszky Gáborral szemben - a bécsi főpolgármesterek milyen városfejlesztést 
végeztek az elmúlt két és fél évtizedben, és hogy a nagy bevásárlóközpontokat a 
városhatáron kívül építették meg, nem bele a város közepébe, elcsúfítva ezzel a 
belvárosokat, és egyébként kiürítve a régi, kiskereskedők által használt utcákat. 
Tessék csak végigsétálni Budapesten a Szabad sajtó úton vagy a Kossuth Lajos 
utcában, és látni fogják, hogy a Demszky-féle városvezetés milyen eredményt hozott. 
Erre Fodor Gábornak is szeretném felhívni a figyelmét, aki egyébként azt legalább 
elismeri, hogy a szabályozásra szükség van. Ugyanakkor azt mondani, hogy mi ádáz 
háborút folytatunk, egyszerűen nem igaz, tisztelt képviselőtársaim, mert ráadásul 
nem is azt mondjuk, hogy nem lehet Magyarországon 400 négyzetméter fölötti plázát 
építeni, csak azt mondjuk, hogy nem automatikusan, hanem körültekintően 
vizsgáljuk meg, legyen szakértői bizottság és egy olyan hatósági eljárási folyamat, 
amelynek az eredményeképpen kivételeket hozhatunk. Tehát adott esetben újabb 
nagy pláza is épülhet, de csak megfelelő eljárási és engedélyeztetési folyamat végén, 
tisztelt képviselőtársaim.  

Azt hiszem, alapvetően minden fontos kérdésre reagáltam, minthogy 
egyébként a benyújtott javaslattal kapcsolatosan érdemi hozzászólás nem hangzott el.  

Arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a Törvényalkotási bizottság ezt a 
módosítást nyújtsa be, és ezt fogadják el, képviselőtársaim. Ugyanis azért van szükség 
erre - Tukacs képviselőtársamnak mondom, aki szerint szenteste előtt egy nappal az a 
legfontosabb a magyar kormánynak, hogy hogyan akarja kézbe venni a plázák 
építését. Nem erről van szó, hogy mi itt most rendkívül gyorsan át akarunk valamit 
nyomni szenteste előtt, hanem arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, önök tudják 
jól, hogy a jelenleg hatályban lévő, egyébként az LMP kezdeményezésére elfogadott 
törvény 2014. december 31-én lejár, tehát mindenképpen kellett a helyére egy új 
jogszabályt alkotnunk, ezért kell 2015. január 1-jével az új jogszabálynak hatályba 
lépni.  
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Egyébként Bárándy képviselőtársamnak azt mondom, hogy amíg nem látjuk a 
részletszabályokat, nehéz véleményt alkotni. A magyar Országgyűlésben a 
törvényalkotóknak törvényt kell hozni, a kormányrendeleteket majd a törvények 
elfogadása után a kormány fogja meghozni, azokról itt nem kell számot adnunk. Önök 
minden törvényt úgy alkotnak meg és fogadnak el az Országgyűlésben, hogy a 
törvények elfogadását követően dolgozza ki a kormány a részletszabályokat, a 
végrehajtási rendeleteket és a többit. Soha nem volt még olyan a jogalkotás 
történetében, hogy egy országgyűlési képviselő a majd leendő, a majd valamikor 
elfogadandó végrehajtási rendelet vagy kormányrendelet ismeretében szavaz meg egy 
törvényt. Teljesen abszurd az az igény, amivel önök itt előállnak, és ez természetesen 
a hasonló igénnyel előálló Tukacs képviselőtársamra ugyanúgy igaz. Köszönöm 
szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most frakciónként - ilyenkor az volt idáig a 

gyakorlat, hogy egy képviselőnek adtunk szót, és utána lezártuk a vitát - ki az, aki szót 
kér? (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) Akkor Harangozó képviselő úr, az 
MSZP-frakció részéről. Parancsoljon!  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Először is, felhívnám az államtitkár úr figyelmét arra, hogy van egy ilyen törvény, 
hogy jogalkotásról szóló törvény, tehát nem velünk vitatkozik, hanem azt vallotta 
most be, hogy ön a jogalkotási törvényt, mint olyat, nem veszi figyelembe, és 
hülyeségnek tartja; mondjuk, ezt látjuk is. (L. Simon László: Nem mondtam ilyet!)  

Államtitkár úr, ön itt a kormány tagjaként ül, úgyhogy legyen kedves, ön 
tartózkodjon a pártpolitikai megszólalásoktól, pláne a személyeskedésektől. Én az 
ügyről beszéltem, és a kormánypárti képviselőtársaimnak mondtam el, amit 
mondtam, kifejezetten nekik címezve. 

Nem válaszolt arra a kérdésemre, akkor most még egyszer szeretném 
egyszerűen feltenni önnek: érti-e, államtitkár úr, hogy a ma benyújtott módosító 
javaslata a bizottságnak, amit nyilván - még egyszer szeretném a közvélemény 
számára is megerősíteni -, valószínűleg nem a bizottság munkatársai dolgoztak ki, 
hanem önök, a kormány részéről, ellentétes a közigazgatási eljárásról szóló 
törvénnyel? Erre kérdeztem rá, hogy ezt érti-e, és ha igen, akkor mi a megoldás ön 
szerint arra, hogy egy általános, a közigazgatásról szóló eljárási törvénnyel ellentétes 
határidőt kívánnak önök most ebbe a törvénybe belerakni, ami két törvény 
összeütközését fogja okozni.  

És ha önök a törvény gyors elfogadását többek között azzal indokolták a 
politikai beszédekben - mert az indoklásban ez nem látszik -, hogy drága és költséges 
jogi procedúráktól szeretnék megkímélni mind a magyar államot, mind az 
adófizetőket, akkor legyen kedves arra válaszolni nekem, hogy az, hogy egyébként egy 
másik törvénnyel ellentétes határidőt állapítanak meg, nem teszi-e azt a veszélyt újra 
az asztalra, hogy itt drága és költséges jogi procedúrák lesznek, ahol a végén még 
lehet, hogy a magyar államnak kell kártérítést fizetnie. 

Végezetül azt azért szeretném szintén megjegyezni, államtitkár úr, amit a 400 
méter fölötti üzletekről mondott, hogy az… (Közbeszólások. - Balla György: Nem 
mindegy! Csak mérnökként mondom, hogy nem mindegy, hogy méter vagy 
négyzetméter.) 400 négyzetmétert igyekeztem mondani, ha nem, akkor nyelvbotlás 
volt, elnézést!  

A 400 négyzetméter fölötti üzletekkel kapcsolatban mondja, hogy itt vidéken 
egyébként meg a helyi közösségeknek ez nem számít, mert csak a 400 négyzetméter 
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fölötti üzletekről van szó, és hogy azok milyen nagyok. Nézze, értem én, hogy ma ez 
már egy kormánypárti képviselő nappalijának a mérete nagyjából, körülbelül ez a 
400 négyzetméter, ezt látjuk, de higgye el nekem, államtitkár úr, hogy a 
400 négyzetméter mint üzlethelyiség alapvetően nem olyan kategória, ami nem 
lehetne a helyi közösségek döntési hatáskörében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nem akarom a képviselőtársamat karácsonyra a nappaliba meghívni, 

de valamikor mégiscsak jöjjön majd el! (Derültség.)  
A másik pedig az, hogy ha már volt olyan kedves ezt megemlíteni, akkor 

szeretném felhívni a figyelmét arra - és nem az államtitkár úr védelmére mondom -, 
hogy az államtitkár úr nem tagja a kormánynak, mert a kormány tagjai a 
miniszterelnök és a miniszterek, ez ’89-’90 óta alkotmányos rendelkezés. Tehát a 
kormány képviseletében ül itt, de nem a tagjaként.  

Végül pedig, egy politikai államtitkárnak azt mondani, hogy tartózkodjon a 
pártpolitikai nyilatkozatoktól (Derültség.), én ezt a magyar közjoggal nem teljesen 
összhangban álló észrevételnek tartom. (Tukacs István közbeszól.) Természetesen, ha 
kíván reagálni erre, képviselő úr, akkor megadom a szót. Parancsoljon, Tukacs 
képviselő úr! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Parlamenti államtitkár. 
 
ELNÖK: Igen, parlamenti államtitkár. Bocsánat, a parlamenti államtitkár 

politikai államtitkár, a közigazgatási pedig - tehát értjük egymást a képviselő úrral 
akkor is, ha a képviselő úr úgy tett, mint ha nem értene engem, de tudom, hogy mi 
valójában ebben a kérdésben értjük egymást. (Tukacs István: Értjük, persze!)  

A Jobbik képviselőcsoportjából kért-e valaki szót? (Senki sem jelentkezik.) 
Senki.  

Van-e további felszólalási szándék? (Jelzésre:) A Fidesz részéről Balla alelnök 
úr, parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden, mert kifejezetten felháborító volt az, amit Harangozó képviselő úr 
mondott az államtitkár úr szerepéről. Ugyanis az oké, hogy végrehajtó hatalom, 
törvényhozó hatalom, és a törvényhozó hatalom ellenőrzi a kormányt, de ön hol látja 
azt leírva az alkotmányban, az Alaptörvényben vagy bárhol, hogy a törvényhozó 
hatalomnak, ha ellenzékben van, egy feladata van, hogy gyalázza a kormányt, és ha 
ezt teszi, akkor az államtitkár még ezt határozottan ne is utasíthassa vissza?  

Ellentétben azzal a gyakorlattal, amit önök folytattak, hogy egyébként 
bizottsági vitára kormánytisztviselőket küldtek be politikusok helyett, akik nem 
válaszolhattak vissza - ezért az ellenzék is értelemszerűen óvatosan fogalmazta meg a 
véleményét -, itt most minden egyes alkalommal egyébként politikusok ülnek. Ön 
folyamatosan gyalázkodik, ne csodálkozzon akkor azon, ha egyébként az államtitkár 
visszautasítja a gyalázkodást, mégpedig kellő határozottsággal. Szeretném elmondani, 
hogy legközelebb is ez fog történni, és ha ő ezt nem teszi meg, majd megteszem én. 
(Dr. Bárándy Gergely: Ez a helyes, ha te teszed meg!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A közjogi vitához van-e még hozzászólási szándék? 

(Jelzésre:) Tukacs Képviselő Úr! Arról volt szó, hogy egy frakcióból egy ember, de az 
elítélendő liberális ülésvezetés jegyében parancsoljon, Tukacs képviselő úr! 
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TUKACS ISTVÁN (MSZP): Kifejezetten nem politikai izébe szeretnék 
belemenni, de azért két dolgot engedjen már meg, államtitkár úr! Egyrészt azt, hogy 
itt megfogalmazzam - csak a jegyzőkönyv kedvéért -, hogy tizenkét éves 
önkormányzati tapasztalatom alatt voltak olyan esetek, hogy az önkormányzat 
jogszabálytalankodott, képzelje el, építéssel összefüggő jogszabálynál. Na most, ezt 
azért mondom, mert ön azt mondja, hogy ez hatósági eljárás. A hatóság ez alapján járt 
el minden esetben, ezért tehát a helyi közösségre volt bízva az, hogy hogyan foglalja 
helyi jogszabályba azt, hogy mi történjen. Ezért ezt a vitát szerintem ne folytassuk le 
(L. Simon László: Szerintem se.), mert bizony annak eléggé furcsa kimenetele lenne, 
államtitkár úr, ugyanis minden önkormányzat végzett ilyen jogalkotói munkát, pláne 
azok a nagyok, ahol volt ilyen építési tevékenység egyszer. 

Másfelől meg - ezt is csak a jegyzőkönyv kedvéért -, szóval, azért olyan meg 
nincs, hogy azt mondom, hogy felháborító, hogy azt kérjük, hogy indokolja meg, hogy 
egy kormányzat által elkészített - mert már el kellett hogy készítsék legalább 
tervezetben - végrehajtási rendeletben mi van, és azt mondja az államtitkár úr, hogy 
nem köteles erre válaszolni. Mondja azt, hogy nem tudja, mondja azt, hogy még nem 
alakult ki, mondjon bármit, de válaszoljon rá, jó? Tehát, ha tud valamit erről, akkor 
mondja el, ha nem tud, akkor ne mondja el, de ilyet ne mondjon, hogy nem vagyok 
köteles rá válaszolni, mert az a kormány dolga. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Befejezte, képviselő úr?  
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, igen, már megköszöntem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr a Jobbikból. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Annyit szeretnék még jelezni - bocsánat, ha még egy mondatot 

megenged, képviselő úr -, hogy eredeti hatáskörben csak a kormány tud rendeletet 
alkotni, az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján teheti minden esetben; csak 
felhívom erre a képviselő úr figyelmét. Parancsoljon!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem kívántam hozzászólni, 

úgy láttam, hogy itt a Fidesz és az MSZP jól elvitatkozott ezen, de muszáj Balla 
képviselő úrnak egy teljesen más aspektusból is válaszolnom, figyelembe véve csak a 
Jobbik elmúlt ötéves munkáját. Képviselő úr, az Alaptörvényben az sincs leírva, hogy 
a kormánypártnak minden esetben, minden egyes módosító javaslatnál, 
hozzászólásnál és bárminél semmibe kell venni az ellenzéki képviselőket, semmibe 
kell venni az ellenzéki képviselők javaslatait, és magas lóról kell beszélni az ellenzéki 
képviselőkkel. Ezt az elmúlt ötéves tapasztalat bebizonyította, hiszen ha a képviselő 
úr megnézi, hogy hány ellenzéki módosító javaslatot, hány ellenzéki javaslatot 
fogadtak el önök az elmúlt öt évben, akkor nagyon meglepő számokat fog tapasztalni. 
Nem hiszem, hogy az ellenzék az elmúlt öt évben ne tudott volna letenni az asztalra 
egy olyan törvényjavaslatot, amit önök ellenzéki javaslatként elfogadhattak volna a 
tisztelt Házban. Tehát ez oda-vissza érvényes.  

Azt mondom, hogy igen, valóban jó lenne, ha kicsit más körülmények 
uralkodnának a tisztelt Házban is, és megpróbálnánk az ügyek mentén politizálni, 
amit a Jobbik mindig is szeretne, szeretnénk, hogy az ügyek mentén politizáljunk, és 
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ne pártérdekek szerint szavazzunk, ne pártérdekek szerint döntsünk bizonyos 
dolgokban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát lezárom, és válaszadásra, ha kívánja, 

megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ezt a politikai vitát nem kívánom folytatni. Viszont Harangozó 
képviselő úr azt kérdezte tőlem, miért nem válaszolok arra a kérdésére, hogy a 
közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel ellentétes a most benyújtandó javaslat. Erre 
a kérdésére azért nem válaszoltam, képviselő úr, mert ön ilyen kérdést nem tett fel. 
Hiszékeny képviselőtársam mutatott rá erre az általa vélelmezett problémára. Ön 
ilyen kérdést nem tett fel.  

Ugyanakkor, ha már most ezt a kérdést feltette, továbbvitte Hiszékeny 
képviselőtársam felvetését, akkor megjegyzem, hogy sajnos nincs igaza, vagy hála a 
jóistennek, nincs igaza, ugyanis a közigazgatási eljárásról szóló törvény a jelenleg 
hatályos formájában is lehetőséget ad kivételekre, és ennek a kivételnek a része az 
önök előtt fekvő javaslat 5. pontjában a 3. §, amely jelzi azt, hogy az Étv. a 60/C. §-sal 
egészül ki. Ez kifejezetten 2015. januárra vonatkozó átmeneti rendelkezést tartalmaz, 
hiszen az azt követő években már nem lesz erre szükség. Tehát ezt a kivételt, amelyet 
egyébként Hiszékeny képviselőtársam első ránézésre joggal érezhetett úgy, hogy 
ellentétes a közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel, valójában a közigazgatási 
eljárásról szóló törvény is lehetővé teszi, tehát nincs koherenciazavar a mi 
jogértelmezésünk szerint.  

Elnök úr, még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek támogatni a törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a módosító indítványról kell döntenünk. A 

további helyettesítések rendjét szeretném ismertetni. Nyitrai Zsolt képviselő úr 
Vejkey Imre képviselő urat, Pesti Imre képviselő úr Vécsey László képviselő urat és 
Mengyi Roland képviselő úr Balla György alelnök urat bízta meg helyettesítéssel. 

Most az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító 
javaslat elfogadására és a bizottság jelentésének az elfogadására kerül sor. De még ezt 
megelőzően a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell határoznunk. Kérdezem, hogy ki az, aki a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú saját módosító javaslatát támogatja. (Szavazás.) Huszonnégy igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás nélkül a bizottság a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslatát elfogadta. 

Most a módosító javaslat és a bizottsági jelentés elfogadására, illetve az erről 
szóló szavazásra kerül sor. Kérdezem, ki az, aki a módosító javaslatot és a bizottsági 
jelentést támogatja. (Szavazás.) Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelentkező.) A bizottság a 
módosító javaslatot és a jelentést tartózkodás nélkül elfogadta. 

Előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom (Jelzésre:), aki jelzi, hogy 
vállalja az előadói kijelölést, amennyiben a bizottság így dönt. Kérdezem, hogy a 
bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. Kisebbségi előadót az ellenzék soraiból… (Dr. Harangozó Tamás Attila 
jelentkezik.) Harangozó képviselő úr jelzi, hogy vállalja. A Jobbiknak elfogadható? 



20 

(Nincs ellenvetés.) Harangozó képviselő úr fogja a bizottsági kisebbségi véleményt a 
vitában képviselni. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részvételt.  
Áttérünk a második napirendi pontra. Még ezt megelőzően bejelentem, hogy 

Lukács Zoltán képviselő úr Bárándy alelnök úrnak adott eseti képviseleti megbízást. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes 
piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások 
működésével összefüggő módosításáról szóló T/2086. számú 
törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint)  

A második napirendi pont a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások 
működésével összefüggő módosításáról szóló T/2086. számú törvényjavaslat. Szintén 
megfontolásra visszaküldött törvényt tárgyalunk a határozati házszabály 78. §-a 
szerint. 

A Törvényalkotási bizottság saját hárompontos módosító javaslatát a 
képviselőtársaim kézhez kapták. Köszöntöm Glattfelder államtitkár urat a kormány 
képviseletében. Kérdezem az államtitkár urat a módosító javaslattal kapcsolatos 
kormányzati véleményről. Parancsoljon! 

 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány köszöni a köztársasági 
elnöknek, hogy megvizsgálta a törvényt és az észrevételeit megküldte. Az 
észrevételeknek való megfelelés érdekében benyújtott módosító javaslatokat a 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e felszólalási 

szándék. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy van is mit megköszönni a 
kormánynak a köztársasági elnök úr felé, hiszen a mi meglátásunk szerint ezt a 
törvényjavaslatot nem megfontolásra kellett volna visszaküldenie, hanem az 
Alkotmánybíróság elé kellett volna utalnia. A köztársasági elnök nyilván, ha úgy 
tetszik, a saját védelmében is ezt a megoldást választotta, mert aláírni mégsem tudta 
és akarta azt a javaslatot, amely nyilvánvalóan ellentétes a közösségi joggal, azonban 
szerette volna azt elkerülni, hogy az Alkotmánybírósághoz küldje, nyilvánvalóan 
önöknek kedvezve, hogy ezt minél gyorsabban újra el tudja fogadni az Országgyűlés. 
Ugyanis a legfontosabb problémát az jelenti még a vétó szerint is, ezzel a javaslattal 
kapcsolatban az a legfontosabb probléma, amit mondtam is: hogy ellentétes a 
közösségi joggal. 

Ez a módosító javaslat biztosan nem oldja meg ezt a problémát, nem küszöböli 
ki a vétóban foglalt, általam említett kifogást. Nem változtat ugyanis azon a helyzeten, 
hogy bármilyen megkülönböztetésnek közérdeken alapuló kényszerítő oka kell hogy 
legyen, és az alkalmazott intézkedésnek e közérdekű cél megvalósítására alkalmasnak 
és a céllal arányosnak kell lennie. 

Idézve egy európai bírósági ítéletet, a köztársasági elnök is felhívja arra a 
figyelmet, hogy az ország gazdaságának védelmére vagy költségvetési egyensúlyának 
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az adóbevételek növelésével való helyreállítására az ilyen megkülönböztetés 
bevezetése érdekében érvényesen nem lehet hivatkozni. Nem lehet hivatkozni! Az 
Európai Unió bírósága gyakorlatával alátámasztott elnöki kifogás szerint az 
alkalmazott szabályozás a közvetett hátrányos megkülönböztetés kérdését veti fel. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Ezzel pedig az égegyadta 
világon semmit nem kezd a javaslat. Én örömmel hallanám az államtitkár urat, hogy 
ezt a problémát hogyan küszöböli ki a most előttünk álló javaslat. Ugyanis az 
indokolás annyit mond, hogy a nettó árbevétel változtatása kezeli az elnök kifogását. 
De, államtitkár úr, miért? Miért? Hogy kezeli ez a módosítás az elnöki kifogást? 
Ugyanis azt, hogy önök lejjebb viszik, azt hiszem, 15 milliárd forintra a megállapított 
értékhatárt, tudja, ahhoz tudom hasonlítani, amikor volt egy ilyen javaslatuk egészen 
más témában. Annak idején a büntető eljárásjogi törvényt kívánták módosítani úgy, 
hogy 48 órán keresztül a fogva tartott terhelteket bizonyos ügyekben el kívánták 
tiltani az ügyvédjüktől, a védőjüktől. Aztán, mint egy piaci alkufolyamat 
eredményeképpen, ezt lejjebb alkudták 24 órára, azután visszaemelték 48-ra. De 
teljesen mindegy, mert az Alkotmánybíróság úgy vágta hatályon kívül, hogy csak úgy 
süvített. Ugyanis ez nem egy piaci alku. Ez nem úgy néz ki, hogy a védőtől való 
eltiltás, ha 48 órára szól, alkotmányellenes, ha lealkudjuk 24-re, akkor már nem az. 
Itt is ugyanerről van szó. Ha itt megállapítanak egy értékhatárt, majd azt utána 
lealkudják 15 milliárdra, az még az elvi alapon semmit nem változtat. Az égegyadta 
világon semmit. Az, hogy egyébként a hátrányosan érintettek köre egy picit bővül, 
még semmit nem változtat azon, hogy egyébként a kedvezményezettek köre ugyanaz 
marad. Ugye? Ezt beláthatjuk mindahányan. 

Nem kívánom az általános vitát fölnyitni, de önök nyilvánvalóan a CBA-ra, a 
Coopra, meg, nem tudom, az önökhöz közel álló vállalkozásokra szabták ezt a 
törvényt. Azt gondolom, ez a napnál is világosabb. És ebben az országban, talán azt 
tudom mondani, hogy az is rossz megfogalmazás, hogy önökön kívül senki nem 
gondolja másként, mert önök is pontosan tudják, hogy így van, csak nem mondják el 
nyilvánosan. Ez az egyik oldala a dolognak. De attól, hogy önök most az értékhatárral 
trükköznek, ezt az elvi problémát, amit a köztársasági elnök a vétójában fölvetett, az 
égegyadta világon semmilyen módon nem fogják tudni kezelni. 

Úgyhogy azt gondolom, valóban van mit megköszönniük a köztársasági 
elnöknek: azt, hogy nem az Alkotmánybíróság elé küldte, ahogy egyébként a 
jogszabály szerint neki kötelessége lett volna, hanem visszautalta ide, a parlamenthez, 
ami nyilvánvalóan kizárja azt a jogszabályok alapján, hogy még egyszer 
elgondolkodhasson azon, hogy az Alkotmánybíróság elé utalja a jogszabályt, 
bármilyen módon is módosítják most önök ezt. Nagyon nagy érdeklődéssel várom az 
államtitkár úr okfejtését, hogy miért gondolja úgy, hogy ha 15 milliárdra csökkentik 
az értékhatárt, akkor azzal majd kezelik az államfői vétónak a közösségi 
jogellenességre irányuló kifogását. 

Egy mondatot engedjen még meg, elnök úr. Jelen vitában is érvényes, de 
legfőképpen az előzőhöz kapcsolódik, hogy amikor hallunk egy olyan államtitkári 
választ, remélem, most nem ilyet fogunk, mint az előzőekben tettük, amikor egy 
vehemens politikai okfejtést tesz egy államtitkár, akkor az ember bizony valóban 
elgondolkodik azon újra és újra, hogy helyes-e az, hogy az államtitkári és a képviselői 
funkció összefér egymással. Most ez a helyzet. Mert míg egy képviselőnek, azt 
gondolom, egy ilyenfajta politikai okfejtés kifejezetten jól áll és helyénvaló, addig egy 
államtitkárnak meg baromira nem áll jól. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném alelnök úr figyelmét felhívni arra, hogy 
a korábbi, a köztársasági elnök Alkotmánybírósághoz fordulási lehetőségét szűkítő 
alkotmányos szabályozással és - szerintem nagyon rossz - alkotmánybírósági 
döntéssel szemben a jelenlegi Alaptörvény szerint amennyiben az Országgyűlés a 
köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényt módosítja, úgy a 
módosított rendelkezések tekintetében a köztársasági elnöknek az 
Alkotmánybírósághoz fordulási lehetősége fennáll. Ezt szerintem a korábbi 
alkotmány nem zárta ki, de az Alkotmánybíróság egy döntéssel kizárta. Ez szerintem 
egy rossz döntés volt. Úgyhogy az alkotmányozás során nagyon helyesen jutott a 
kormánytöbbség arra a következtetésre, és fogadta el azt a szabályozást, ami a 
módosított rendelkezések tekintetében az alkotmányossági vizsgálatot és az 
Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét a köztársasági elnök számára 
egyértelműen biztosítja. 

Lukács képviselő úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Átolvasván a reakciókat a köztársasági 
elnök úr levelére, megállapítható, és ebben egyet lehet érteni Bárándy 
képviselőtársunkkal, hogy úgy tűnik, nem megfelelő, nem jó reakciót adnak arra a 
kifogásra, amit ő emelt. Ez a következőkben áll. 

Távol álljon tőlünk, hogy esetleg támogatjuk azokat a kereskedelmi láncokat, 
amelyek egyébként nem jó kereskedelmi gyakorlatot honosítottak meg az országban, 
de azt gondolom, mindenképpen olyan jogszabályról beszélünk, amelynek ki kell 
állnia nemcsak a magyar jogállamiság, hanem az európai uniós jogállamiság próbáját 
is. Nagyon úgy tűnik, hogy az alapkérdés pont abban lehet, ami az értékhatár körül 
bontakozott ki, és erre utalt Bárándy képviselőtársam is. Tehát először arra fogom 
kérni, hogy definiálja, hogy a minisztériumnak miben áll ebben az esetben a közvetett 
hátrányokozás fogalma. Mert ha a közvetett hátrányokozás fogalma, amit, ugye, a 
köztársasági elnök úr is használ, és amire az indokolás is hivatkozik, egybeesik az 
Európai Unió Bíróságának gyakorlatával, amit például a Schumacher-ügyben vagy a 
Talotta-ügyben is kifejtett, akkor erre valóban nem lesz megoldás az, hogy a korábbi 
50-es összeget 15-re helyesbítjük, és ezáltal leszállítjuk. Különösen nem úgy, hogy 
egyébként mindvégig szerepel a jogszabály indokolásában a székhely alapján való 
megkülönböztetés. Tehát végig multinacionális, nem magyar székhelyű cégekről 
beszél. Ez is például az egyik kritériuma az Európai Unió Bírósága általános ítélkezési 
gyakorlatának, hogy ennek alapján is fennáll. Tehát ez továbbra is ugyanúgy szerepel 
a jogszabályban, szerepelni is fog, és ezek a hivatkozások továbbra is csak azt fogják 
alátámasztani, hogy egy összegszintű csökkentéssel próbálunk reagálni arra az 
egyébként az Unió joga által támasztott kihívásra, ami sokkal másabb, és sokkal 
nagyobb strukturális változásokat irányozna elő a jogszabályban. Ezekre, úgy 
gondolom, mindenképpen választ kell adni. 

A másik pedig: azért továbbra is megfontolásra ad okot, hogy a lista teljesen 
nyilvánvalóan mutatta, hogy melyek lesznek ezek a cégek, amelyekről szó volt, az 
ebben érintett társaságok. És semmivel nem kevesebb egy magyar érdekeltségű 
üzletláncnál a fogyasztóvédelmi panasz, mint azoknál az üzletláncoknál, amelyek nem 
magyar illetékességűek. Tehát még nem is büszkélkedhetnek szebb vagy jobb 
mutatókkal, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy ez például indokolhatná. De 
egyébként ez szintén nem lenne hivatkozási alap az Európai Unió vonatkozásában. 
Ezért a reakciót rossznak látjuk, és mondom, az indokolás is ugyanúgy sántít 
továbbra is. 
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Egy kicsit érdekesebb, hogy a 9/A. § volt itt érintve. Nyilvánvalóan itt a kibújó 
jogszabályokra lehetne még felhívni a figyelmet, miszerint a b) pontban úgy beszél, 
hogy mindkét üzleti évben külön-külön eléri, majd utána a mindkét üzleti évben 
nulla-negatív kitétellel fogalmaz. Tehát itt a feltételek megvalósulása esetén, ha a b) 
pontban lévő feltételnek meg tud felelni az egyik évben, akkor könnyűszerrel kibújnak 
még így is a szabályozás alól a társaságok. Tehát több veszélyt jelent. De nyilván itt a 
köztársasági elnök úr által felvetettekre kell reagálni. 

Összegezve javaslom, fogalmazzuk meg, hogy mégis mi alapján definiálja a 
minisztérium ezt a közvetett hátrányokozást, és hogy mennyire lesz ön szerint 
tartható az, hogy egyébként az európai uniós jognak megfelelő lesz, és nem fog-e 
esetleg arra az útra tévedni maga a jogszabály, amit Bárándy képviselőtársunk is 
említett. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Tukacs István 

jelentkezik.) Parancsoljon, Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért is folytatnám az 

értékhatár-változtatás kritikájával, mert nemcsak hogy nem old meg semmit, hanem 
kérdésessé tesz más ügyeket is. Ugye, az alapindoklás az volt, hogy ezek a társaságok 
szándékosan mutatnak ki üzletieredmény-negatívumot, magyarul veszteséget, mert 
közben valamilyen módon szivattyúzzák ki a pénzt, tehát nem fizetnek adót, ezért a 
közérdek sérül. A furcsasága azonban az a dolognak, hogy nem lehet megindokolni 
azt, hogy egy értékhatáron felül sérül a közérdek, más értékhatáron alul pedig nem 
sérül a közérdek. 

Valamikor készítettek egy elemzést, ami azt mutatta be, hogy a magyar kis- és 
középvállalkozások, nem emlékszem pontosan, hány százaléka, de döntő része 
folyamatosan veszteséget mutatott ki. Akkor ezen azért mosolyogtunk, mert ezek 
nyilvánvalóan azért dolgoztak, hogy elfáradjanak, hiszen egy vállalkozás azért 
működik, hogy valamilyen eredményt realizáljon az év végén. Ezért tehát, ha ez így 
van, akkor igen, a közérdek ott is sérült. Márpedig nem hiszem, hogy kifejezetten csak 
a kereskedelemben, és csak és kifejezetten a kereskedelmi törvény ügyében kellett 
volna hozzányúlni ehhez a dologhoz. Ha valóban úgy gondolják, államtitkár úr, és itt 
kérdezném, hogy a közérdekre való hivatkozással az adózás alól való kibújással kell 
hogy társaságokat meggyanúsítsanak, és ezáltal jogszabályt kell alkotni, akkor 
gondolkodtak-e azon, hogy mondjuk érdemesebb lenne talán a számviteli törvény 
tájékán elbarkácsolgatni egy kicsit. Ugyanis a kreatív könyvelésnek mindig az az 
alapja. 

Ezért tehát, ha valamit igazán érdemben akarnak tenni, nem pedig üldözni 
egyeseket, majd jutalmazni másokat, akkor nagy valószínűséggel ott kellett volna 
valamit kezdeni. Hiszen emlékeim szerint ez a törvény alapelvekkel kezdődik, és az 
egyik alapelv úgy szól, hogy a folytathatóság elve. Magyarul a társaság azért van, mert 
szeretné a tevékenységét folyamatosan folytatni, ehhez persze üzleti eredményt kell 
neki realizálni. Úgyhogy nem gondolom, hogy itt megoldás születik ezzel az 
értékhatár-históriával. Azt gondolom, még inkább nyilvánvalóvá teszi, hogy megint 
csak egy cégcsoportra, társaságra, magyarul személyre szabott törvényről van szó. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész képviselő úr, parancsoljon! 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Gondolkoztam, hogy hozzászóljak-e, de Bárándy 
alelnök úr hozzászólása mégis arra késztetett, hogy ezt tegyem meg. Magyarországtól 
Franciaországig, Hollandiától Ausztriáig gyakorlatilag mindenhol teljesen 
természetesnek veszik, hogy az EU-jog keretein belül olyan szabályozást alkossanak, 
ami a hazai cégek számára kedvező, legalábbis nem kerülnek versenyhátrányba. Az 
nagyon furcsa, hogy nekünk olyan ellenzékünk van, hogy amikor valóban ilyen, 
szerintem nemzeti érdekkörbe tartozó lépést próbálunk tenni, akkor kardot rántanak, 
és ennek nekirontanak. Szerintem, ez nem egy helyes magatartás. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Egy, illetve két megjegyzés Révész képviselő úr fölszólalására. Az egyik, hogy 
valóban, minden tisztességes nemzetállamban - és azt gondolom, Magyarország is 
ilyen kell, hogy legyen - arra törekszenek, hogy a hazai cégeket előnybe hozzák. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a hazai cégeket, nem a kormánypárthoz lojális és 
köthető cégeket. Ez a kettő nem ugyanaz, Révész képviselő úr, ezt szeretném 
hangsúlyozni. 

A másik, ami fontos volt abból, amit elmondott, hogy a közösségi jog keretein 
belül. Az a probléma, hogy ez a megoldás, ami most itt előttünk van, nem a közösségi 
jog keretein belül kívánja ezt megoldani, hanem azzal ellentétes módon. A 
köztársasági elnök pont ezért küldte vissza az Országgyűléshez ezt a 
törvényjavaslatot. Úgyhogy ez a két apró probléma volt az ön hozzászólásával. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Azt hiszem, hogy ez a politikai alkunak vagy a 

politikai küzdelemnek a része, hogy önök ebben az ügyben folyamatosan a CBA-t 
emlegetik, de gyakorlatilag a CBA-ról, a Coopról, a Reálról, tehát a hazai tulajdonban 
lévő üzletláncokról van szó, amelyek lehet, hogy jobban vannak esetleg velünk, mint 
önökkel, de ennek az az érdeke, hogy mi az előbbiek alapján próbáljuk a 
tevékenységünket folytatni, azaz próbálunk olyan üzleti környezetet teremteni 
Magyarországon, hogy ezek a cégek ne kerüljenek versenyhátrányba.  

Márpedig az a gyakorlat, ami Magyarországon jelenleg van, az kimondottan a 
külföldi tulajdonú üzletláncoknak kedvez, akik egyébként tartósan veszteséget tudnak 
kimutatni. Ha azt akarjuk, akkor tudják adóoptimalizálni egyébként a 
tevékenységüket, a nyereség nem Magyarországon jelenik meg, tőkével bírják, és 
közben a franchise rendszerben működő magyar áruházláncoknak versenyezni 
kellene velük. Ez egy alapvető filozófiai különbség. Nem barát vagy nem barátról van 
szó, szimpátia nem szimpátiáról, itt elvi ügyekben próbálunk döntéseket hozni, és 
sajnos önök állnak ebben az ügyben az egyik oldalon, mi pedig próbálunk olyan 
helyzetet teremteni, hogy a hazai üzletláncok ne kerüljenek tartósan 
versenyhátrányba a versenytársaikkal szemben. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nem gondolom, hogy bárhova vezet ez a vita, már csak azért sem, mert nem 
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erről szól a Törvényalkotási bizottság javaslata, de nem szeretném függőben hagyni 
azt, amit mondott a képviselő úr. 

Az egyik: én nem gondolnám, hogy az elmúlt jó néhány, egyébként a CBA-ra 
személyre szabott jogalkotási tevékenységük miatt olyan rettenetesen rosszul állna ez 
a cég, hogy még ezzel is meg kellene őket védeni. Tehát, ezt nem gondolom. A másik 
az, hogy egyébként mennyire önökhöz köthető: ha jól tudom, akkor a CBA legfelsőbb 
szintű vezetője szervezi önöknek a békemeneteket és hasonló rendezvényeket. Tehát, 
azon nem érdemes vitatkozni, hogy önökhöz, mint párthoz, mint Fideszhez, mint 
kormányfőhöz közvetlenül köthető ez a cégcsoport. Ez a másik része a dolognak. 

A harmadik része, tisztelt képviselő úr, azonkívül, hogy még mindig nem 
reagált arra, hogy miért kívánják mindezt az európai joggal ellentétes módon tenni, 
hogy amennyiben ezeket a nagy multinacionális vállalatokat, amiket önök 
ellenségnek tekintenek, ellehetetlenítik, ott bizony magyar munkavállalók ezrei és 
tízezrei fogják ezt megsínyleni. Ez a nagy helyzet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Megint belementünk a CBA-zásba, de szeretném 

megkérni alelnök urat, hogy mondja már meg, hogy ez a törvénytervezet miért 
kedvezőbb a CBA-nak, mint mondjuk, a Reálnak vagy a Coopnak; egyetlen passzusára 
mutasson rá! Tehát, politikailag ezeket el lehet sütni, de önt egy elég értelmes 
embernek tartom, tehát nyilván tudja, hogy ez a politikai állásfoglalás kategóriájába 
tartozik, és amit mondott, az egyetlen paragrafusából a törvénynek nem vezethető le. 

A következő észrevétel, hogy eszünk ágában sincs egyébként a külföldi 
tulajdonú áruházláncokat ellenségnek tekinteni. Ez megint egész egyszerűen nem 
igaz. Egyszerűen arról van szó, hogy azonos esélyeket próbálunk teremteni a magyar 
piacon. Ezek az esélyek ma nem egyenlőek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr kért szót. 

(Jelzésre:) Nem kért szót. (Dr. Bárándy Gergely: De kérek szót, elnök úr.) Nem 
akartam erre indítani alelnök urat, de parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Egyrészt valóban régen már nem arról vitázunk, amiről kellene, mert nem erről szól 
az itteni javaslat. Ugyanakkor meg rendkívül rossznak tartanám azt, ha ezek a 
kérdések úgy tűnnének, mintha nem lenne rá megfelelő válasza az ellenzéki 
képviselőknek. Van, képviselő úr. Az egyik, hogy a tisztességes versenyt EU- vagy 
közösségijog-ellenes módon korlátozni nem lehet. Ezt szeretném még egyszer 
kihangsúlyozni. Akkor sem lehet… (Révész Máriusz: Egyetértek.) Ha ebben 
egyetértünk, akkor már annyira előrejutottunk, hogy ezt a javaslatot akkor, 
gondolom, nem fogja támogatni, mert ez ilyen módon akarja korlátozni. 

Nekem semmi bajom azzal - sőt, ugyanezt mondtam és ezzel kezdtem 
valamelyik, isten tudja, hánnyal ezelőtti rövid fölszólalásomat -, hogy minden 
tisztességes nemzetállam igyekszik a saját állampolgárai által működtetett 
vállalkozásokat előnyben részesíteni. Ez így helyes. Csak az, hogy ennek a javaslatnak 
még lesznek kedvezményezettjei - hogy fogalmazzak, képviselő úr? - a CBA mellett, az 
egy pozitív mellékhatás az önök részéről. Ennek egyetlen célja és oka van, hogy ezt a 
cégcsoportot kedvező helyzetbe hozzák akár a tisztességes verseny feltételeinek a 
megszegésével. Hogy egyébként még más kedvezményezettjei is lesznek - hát, 
lesznek. Hála istennek, erre én is ezt tudom mondani. De az önök célja nem ez volt 
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általánosságban, hanem ugyanúgy, ahogy az előző, hasonló jogszabály-
módosításoknál, egy cégcsoport. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további felszólalási szándék… (Jelzésre:) 

Szűcs képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én egyszerűen el vagyok 

képedve, alelnök úr. Azt hiszem, hogy valahogy egy kicsit fordítva ülünk ezen a lovon. 
Ha ön azt állítja, hogy ez a törvény a CBA-ra volt kihegyezve, akkor ezzel azt is állítja, 
hogy eddig a CBA tisztességesen versenyzett ezen a piacon... (Dr. Bárándy Gergely: 
Nem.) Tisztességesen versenyzett ezen a piacon... (Dr. Bárándy Gergely. Már a 
sokadik ilyen törvény.) Én is végighallgattam önt. Tisztességesen versenyzett a 
piacon, csak azok az ellenfelek, akikről ön éppen megemlékezik, azok nem tartották 
be ezeket a szabályokat. 

Azt hiszem, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor túlléphetünk a CBA-
kérdésen, mert ha azt megkérdezné majd valamikor valakitől, hogy hány kis bolt zárt 
be ezeknek a versenyeknek a nyomán Magyarországon, hány embernek az életét 
tették tönkre ezek a nagy áruházláncok, akkor ez a kérdés nem vetődhetne föl önben. 
Egy picit, ha mögé látunk ennek a kérdésnek, egy olyan tisztességtelen piaci 
magatartás szabályozásáról van szó, amelyet úgy hívnak, hogy áron aluli értékesítés. 
Ha ezt megengedi, akkor azt gondolom, hogy el vagyok képedve ebben a helyzetben. 
Én nem akarok egy ilyen országban élni, ahol az erőfölénnyel való visszaélés nyomán 
lehet tisztességtelen piaci magatartással lenyomni kis boltokat, kis áruházláncokat. Ez 
az a törvény, amit ez megpróbál egy kicsit rendbe tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy 

érdeklődéssel hallgattam az elmúlt húsz percet, ahol elvileg a Fidesz és az MSZP 
egymásra mutogat, és mind a ketten a hazai vállalkozások helyzetének javítására 
tesznek javaslatot. Tisztességes piaci versenyről beszélünk és arról, hogy mennyire 
galád dolog és mennyire rossz dolog az, hogy Magyarországon a vállalkozások, a 
sikeres vállalkozások a politikához vannak bekötve. Önök pontosan az elmúlt 25 év 
negatív dolgairól vitatkoznak és beszélgetnek. Sajnos pont arról beszélgetnek, amin 
változtatni kellene, hogy Magyarországon valóban a hazai kis- és 
középvállalkozásokat helyzetbe hozzuk, de ezeket a hazai kis- és középvállalkozásokat 
ne úgy hozzuk helyzetbe és ne kergessük bele egy olyan helyzetbe őket, hogy csak 
akkor tudnak sikeresek lenni Magyarországon - mint ahogy az elmúlt 25 évben így 
volt -, ha valamelyik politikai erőhöz vagy éppen valamelyik kormánypárthoz 
kötődnek. Mert, ha kötődnek valamelyik kormánypárthoz, akkor kapnak előnyöket, 
ha nem kötődnek, akkor nem kapnak. Végre olyan hazai piacot kellene létrehoznunk, 
amely hazai piacnál nem számít az, hogy kinek milyen a politikai beállítottsága, 
egyáltalán nem számít az, hogy éppen ki van kormányon, nem számít, hogy ki van 
ellenzékben, mert mindenkinek az lenne a célja, hogy ezeket a hazai vállalkozásokat 
segítse.  

Az, hogy most elmegyünk afelé, hogy, mondjuk, ezek a nagy áruházláncok 
mennyi kárt okoztak ennek az országnak - igen, el lehet mondani, mennyi kárt 
okoztak ennek az országnak. De önök mind a ketten tehettek volna ez ellen az elmúlt 
24 évben is.  
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Tehettek volna az ellen, hogy a magyar piac ne legyen kiszolgáltatott, tehettek 
volna az ellen, hogy megvédjék a mezőgazdaságunkat, tehettek volna az ellen, hogy 
megvédjék a feldolgozóiparunkat, és még sorolhatnánk egész végig. És most önök 
mind a ketten elvitatkoznak azon, hogy adott esetben ez most a CBA-nak vagy kinek 
kedvez. 

Igen, ez nem egy jó dolog. Nem egy jó dolog, ha mondjuk, a legnagyobb 
magyarországi kereskedelmi áruházláncot úgy kell definiálni, hogy mondjuk, éppen a 
Fideszhez köthető. Nem szabadna, hogy a Fideszhez köthető legyen. És nem is kellene 
azzal foglalkozni, hogy adott esetben a CBA áruházlánc vezetői milyen politikai 
beállítottságúak, mert egy normális országban ez a kutyát sem kellene hogy érdekelje. 
Mert sem előnyöket, sem hátrányokat nem szabadna élvezni attól egy vállalatnak, 
hogy éppen hova tartozik. Csak nálunk így működött ez az ország az elmúlt 25 évben, 
és most önök pont egymásra mutogatva arról vitatkoznak, hogy ez nem jó. Valóban, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom is úgy gondolja, hogy ez nem jó.  

Meg kellene változtatni, és másképp kellene ebben az országban működni 
ezeknek a dolgoknak, és valóban a magyar embereket és a magyar vállalkozásokat 
kellene előnyben részesíteni. De akkor is föl kellett volna fideszes 
képviselőtársaimnak emelni a szavukat, amikor arról beszéltünk, hogy hány kis boltot 
zártak be ezek a nagy multicégek - és ez valóban így van -, de azokat a kis boltokat 
meg, amelyek túlélték, bezárták önök, mondjuk, a dohánytörvénnyel. 

És még sorolhatnánk azokat a rendelkezéseket, amelyekkel majd a jövőben is 
kárt fognak okozni ezeknek az embereknek.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdekes vita alakult ki, ezért ne vizsgáljuk meg a 

vita házszabállyal való összefüggését, de ha további felszólalási szándék nincsen, 
akkor megadom a szót... (Révész Máriusz jelentkezik.) Révész Máriusz 
képviselőtársam kér szót. (Révész Máriusz: Egy rövid mondat!) Parancsoljon! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egy rövid mondatra. Annak azért örülök, hogy 

addig eljutottunk a vitában, hogy bár sokat beszéltünk a CBA-ról, de még Bárándy 
Gergő alelnök úr is elismerte, hogy semmilyen módon nem érinti másképp ez a 
törvénymódosítás a CBA-t, mint az összes többi áruházláncot, magyar tulajdonban 
lévő üzletláncot Magyarországon. (Dr. Bárándy Gergely: Franchise-rendszerben 
működik.) Minden, franchise-rendszerben működő üzletláncot ez a törvénytervezet 
pontosan ugyanúgy érint, ezt szeretném itt, a tévé nyilvánossága előtt is 
kihangsúlyozni.  

Innentől kezdve természetesen megkérdőjelezhető az a vita, amit az ellenzék 
folytat, hogy az egészet egy üzletláncra próbálja kihegyezni. Nem erről van szó. Elvi 
ügyekben döntést hozunk, és a Reált, a CBA-t és a Coopot pontosan ugyanúgy érinti 
ez a törvénytervezet. Nincs semmilyen különbség. Leszögezném, hogy ebből 
kifolyólag nem is beszélhetünk személyre szabott törvénykezésről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon! 
 
GLATTFELDER BÉLA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 

szépen köszönöm, elnök úr. A köztársasági elnök úr által megküldött észrevételekkel, 
illetve az azokkal összefüggésben benyújtott módosító javaslattal szeretnék 
foglalkozni. 

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a köztársasági elnök nem 
kifogásolta azt, hogy az Országgyűlés bevezeti a veszteséges működés tilalmát, illetve 
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ennek a szankcióit. A köztársasági elnök nem kifogásolta azt a módszert, amit az 
Országgyűlés választott, vagyis hogy kétéves veszteséges működés esetén 
érvényesülnek a szankciók.  

Szeretném megjegyezni, hogy ennek a szabálynak nincs visszamenőleges 
hatálya, tehát nem a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozik a 
veszteséges működés tilalma, hanem a törvény hatálybalépését követő időszakban 
érvényesül a veszteséges működés tilalma.  

Ilyen értelemben - mivel nem lehet megmondani, hogy a jövőben mely 
vállalkozások lesznek veszteségesek és melyek lesznek nyereségesek  - nyilvánvalóan 
a letelepedés korlátozásának tilalma nem értelmezhető. A köztársasági elnök ugyanis 
határozottan felhívja a figelmet arra, hogy semmilyen törvény, így következésképpen 
ez sem valósíthatja meg az Európai Unió letelepedés szabadságára vonatkozó jogának 
korlátozását. Ez jelenti azt, hogy az Európai Unió állampolgárai, illetve az Európai 
Unió valamely tagállamában bejegyzett vállalkozások bármely más tagállam területén 
ugyanolyan jogokat kell hogy élvezzenek, mint az ottani állampolgárok vagy az ottani 
vállalkozások.  

Nyilvánvaló, hogy a korlátozás nemcsak megkülönböztetéssel, nemcsak nyílt 
módon történhet, hanem annak lehetnek rejtett eszközei is, amelyek de facto 
megkülönböztetéshez, hátrányos megkülönböztetéshez vezetnek. Mivel a 
törvényjavaslatnak nincs visszamenőleges hatálya, ezért ez csak úgy értelmezhető - 
mert egyetlen másik tényező van, aminek alapján a cégek megkülönböztetésre 
kerülnek, ez pedig az árbevétel.  

Itt az a kérdés - és ezt többen fölvetették a parlament plenáris vitáján is -, hogy 
az 50 milliárd forintos határ megszabása vajon nem csupán a külföldi vállalkozásokra 
vonatkozik, hanem ez vonatkozik-e a magyar vállalkozásokra is. 

Ezért a kormány támogatja azt a módosító javaslatot, amely ezt az 50 milliárd 
forintos felső határt nagyon jelentős mértékben - szemben azzal, amit egyik MSZP-s 
képviselő úr mondott -, nem 15 milliárd forinttal, hanem 15 milliárd forintra, tehát 
kevesebb, mint egyharmadára kívánja csökkenteni. Ugyanis ez a kormány megítélése 
szerint megszünteti ezt a bizonyos rejtett megkülönböztetést.  

Hadd jegyezzem meg, hogy egyébként ennek az értékhatárnak a csökkentése 
azért is előnyös, mert vannak olyan hírek, melyek szerint egyes vállalkozások a 
tevékenységük felosztására törekednek, magyarán franchise-zá kívánnának 
átalakulni, így akarnák csökkenteni a nettó árbevételüket és ezáltal kibújni a törvény 
hatálya alól. A felső korlát csökkentése nyilvánvalóan megnehezíti ezt a számukra.  

Hadd jegyezem meg azt is, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy még egy 
módosítást tartalmaz a javaslat, amit önök nem vitattak meg, vagyis a hatálybalépés 
kérdését. Ugyanis az eredeti törvényjavaslatban írtakat a köztársasági elnök nem 
tartotta eléggé pontosnak, ezért a módosító javaslat a hatálybalépés kérdését is 
pontosítja, és az eredeti értelmezéssel ellentétben egy évvel korábban fogja hatályba 
léptetni a szabályozást, tehát nem 2016. január 1-jétől kell majd vizsgálni a 
veszteséges működés meglétét, hanem 2015. január 1-jétől. Ilyen értelemben a 
törvényjavaslat végrehajtása egy évvel korábban fog kezdődni, mint az eredeti 
törvényben. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a frakciók részéről reagálási szándék? 

(Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú, saját módosító javaslatáról. 
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Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Huszonhárom igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat. Tartózkodás 
van-e? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

A Törvényalkotási bizottság 23 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül az 1. hivatkozási számú saját módosító javaslatát elfogadta. 

Most az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító 
javaslat és bizottsági jelentés elfogadására kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Huszonhárom igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Nyolc. 

Tehát 23 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a 
módosító javaslatot és a jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Vas Imre képviselőtársunkat javaslom, 
aki ezt vállalja. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk; Vas Imre lesz a bizottsági előadó. 
Kisebbség előadó bejelentésére kerül sor. (Dr. Lukács László György és dr. 

Bárándy Gergely jelentkezik.) Lukács képviselő úr, illetve Bárándy képviselő úr 
jelentkezett. Megosztva ők fogják a bizottság kisebbségi álláspontját vagy véleményét 
ismertetni. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a mai munkát. Ez már nem is az utolsó, 
hanem az utolsó utáni ülés volt. Mindenkinek áldott karácsonyt kívánok! 

Az ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc) 

   

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Podmaniczki Ildikó, Soós Ferenc, 
Morvai Elvira, Szűcs Dóra, Lestár Éva, Csoknyay Edit, 
Baloghné Hegedűs Éva és Barna Beáta 


