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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket, 
kollégáinkat.  

Képviselőtársaim a szokásoknak megfelelően írásban előre megkapták a mai 
ülésre szóló meghívót. Kérdezem, hogy az abban foglalt napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e bárkinek kiegészítő javaslata, esetleg módosító indítványa. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor azt kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal… Bocsánat! Egy módosítás van nálunk, hiszen Kálló Gergely képviselő úr 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, így a H/17889. számú indítványa 
tárgyalásának elhalasztását kérte. Tehát így a mai napirend keretében a Kálló Gergely 
képviselő úr indítványának tárgysorozatba vételéről szóló döntés elmarad. 

Tehát ki az, aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendet? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nem láttam ilyet. A bizottság egyhangú döntéssel fogadta el 
a napirendjét. 

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

A Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről 2021 címmel benyújtott 
B/18123. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

1.napirendi pontként a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről 2021 címmel 
benyújtott beszámoló megvitatására kerül sor. Köszöntöm körünkben Rigó Csaba 
elnök urat, dr. Tóth András, illetve dr. Bak László elnökhelyettes urakat és dr. Sipos 
Attila főtitkár urat. 

Szokásunknak megfelelően az elnök úr expozéjával fog indulni a napirendi pont, 
utána képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy véleményt mondjanak, illetve 
kérdéseket tegyenek föl, ezután pedig az elnök urat arra kérem majd, hogy a vita 
lezárásaként az elhangzott kérdésekre adjon választ. Rigó Csaba elnök úr, öné a szó! 

Rigó Csaba Balázs beszámolója 

RIGÓ CSABA BALÁZS elnök (Gazdasági Versenyhivatal): Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves Megjelentek! Először is szeretném 
megköszönni az elnök úrnak és a bizottságnak, hogy biztosították a korai beszámolási 
lehetőséget, ezzel a magyar nemzeti versenyhatóság elsőként számol be Európában a 
versenyhatóságokat összefogó ECN-hálózatot tekintve. 

A 2021-ről szóló beszámoló terjedelme - itt tartom a kezemben, Covid-okok 
miatt nem küldték ki nyomtatva, de mindenki megkapta elektronikusan - 
40 százalékkal csökkent az előző évihez képest, köszönhetően a QR-kódok 
alkalmazásának. Mindenkit arra biztatok, hogy ha mobillal rámegy, akkor konkrétan 
is megtalálja az ebben leírt ügyeket. 

Ez a takarékosság egyébként nemcsak az éves beszámolóra jellemző, hanem a 
január 27-én bemutatott gyorsjelentésünkre is, ott is megpróbáltunk minél 
tömörebben, rövidebben szólni az elmúlt időszak munkájáról. Ezek a beszámolók, az 
objektív mérőszámokon alapuló éves beszámolók és a gyorsjelentések is azt az 
átláthatóságot szolgálják, amire hitet tesz a Gazdasági Versenyhivatal. 
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Engedjék meg, hogy - nem visszaélve a türelmükkel - mindössze három percben 
felhívjam a figyelmet néhány fontosabb dologra, amely nagyon jól jellemzi az elmúlt 
esztendőt. 

2021 immár teljes egészében az irányításom alatt telt el, ezért természetesen 
mindenért vállalom a felelősséget, ami 2021-ben történt. Azt is mondhatjuk, hogy 2021 
a kartellek elleni küzdelem éve volt, hiszen 124 vállalkozással szemben 
51 versenyfelügyeleti eljárást indítottunk - ez 25 százalékkal több, mint az azt megelőző 
évben -, kiemelt figyelmet kapott a tiltott együttműködések felderítése és a 
kartellfelderítés, másfélszer annyi kartelleljárást indítottunk, mint az előző években. 
Talán itt kérdésként el is hangzott, hogy miből van több, fogyasztóvédelmi vagy 
kartellügyből, ez ciklikusan változik. ’21-ben sokkal több kartellügyünk volt, mint 
fogyasztóvédelmi ügyünk. Tavaly összesen 56 piaci szereplőnél folytattunk le 
előzetesen értesítés nélküli helyszíni kutatást, melynek során összesen mintegy 
14 terabájtnyi adatot hoztunk el, amit elemezni fogunk, ez 1400 mozifilmnek felel meg. 

A GVH Versenytanácsa - az elnök úrék - 2021-ben nyolc esetben hozott döntést 
versenykorlátozó megállapodásokról, amelyekből hat érintett kartelleket, ebből négy 
közbeszerzési kartellt. 2021-ben összesen 16,3 milliárd forint került kiszabásra 
versenykorlátozó megállapodás miatt, ez lényegében a 90 százaléka az egész évben 
kiszabott összes, 18,2 milliárdnyi bírságnak. A Covid-19-járvánnyal összefüggő, a 
fogyasztókat megtévesztő visszaélések visszaszorítása érdekében négy olyan 
versenyfelügyeleti eljárást indítottunk, amelyben összesen 449 millió forint bírságot 
szabott ki a Versenytanács. 

Az egyes építőipari alapanyagok tekintetében olyan erős áremelkedés indult 
meg, hogy szükség volt hatékonyabb fellépésre. A kormány 2021 nyarán kibővítette a 
GVH eszköztárát az úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálat lehetőségével, mellyel 
szorosabb határidővel, célzottabban tudjuk feltárni és értékelni a piaci folyamatokat. 
Éltünk is a kapott eszközzel, és két építőipari alapanyag, a kerámia falazóelemek, a 
tégla, illetve a fa, az építési fa piacát tekintettük át és fogalmaztunk meg javaslatokat a 
jogalkotó részére. Emellett az építőiparban két erőfölényes eljárás zajlik: a 
cementiparban, illetve a kavics- és sóderiparban. 

Tavaly októberben a GVH volt a házigazdája a világ több mint 130 országát vagy 
versenyhatóságát tömörítő nemzetközi versenyhálózat világkonferenciájának. Három 
nap online konferencia volt, 1700 regisztrált szakember, 100 előadó részvételével - úgy 
gondolom, sikeres volt. 

A nemzetközi konferenciához kötődik egy különleges kutatási projekt: a GVH 
elsőként mérte fel a világban globálisan a környezeti fenntarthatóság 
figyelembevételének a gyakorlatát a versenyjogi jogalkalmazásban. Ezt a teljesítményt 
ismerte el a világ egyik versenyjogi és versenyközgazdaságtani információs portálja, a 
Concurrences is. A versenyjog nemzetközi szaktekintélyeiből álló szerkesztői 
bizottsága ugyanis a portál 2022-es publikációs versenyének jelöltjei közé választotta 
ezt a kutatást - lehet még szavazni rá március közepéig. 

Köszönöm szépen a figyelmet. Nem akarok visszaélni a türelmükkel, úgyhogy 
inkább várom a kérdéseket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Hozzászoktunk már a korábbi elnöksége 

idején is - a Közbeszerzési Hatóságnál -, hogy mindig innovatív volt, és a beszámolók 
évről évre valami új formát öltöttek. Úgyhogy látom, hogy ez a jó szokása megmaradt 
a Gazdasági Versenyhivatal élén is, ezért nagy örömmel tanulmányoztam én magam is 
az anyagot. 

Külön köszönöm az elnök úrnak azt, hogy meghívott arra a konferenciára, ahol 
valamennyi piaci szereplőnek, illetve akár önkormányzatnak is lehetősége volt arra, 
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hogy a 2021-es év tapasztalatairól részletes tájékoztatót kapjon, és egy átfogó 
konzultációt folytathasson a hatósággal. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a 
korábbi években is látható volt az, hogy minél szélesebb kör tud tájékozódni a 
Gazdasági Versenyhivatal munkájáról, és minél többen tudnak megfelelő 
információhoz jutni, az annál nagyobb segítség a verseny tisztasága szempontjából. 
Mindannyiunknak a közös érdeke, hogy minél tisztább piaci verseny folyjon, minél 
több szereplőnek legyen esélye arra, hogy a piacon érvényesülni tudjon, ehhez pedig 
feltétlenül fontos az, hogy megfelelő információval is rendelkezhessenek, hiszen a 
tapasztalat az, hogy nagyon sok esetben nem feltétlenül a rossz szándék, hanem az 
információhiány vezet oda, hogy különböző problémák adódnak. 

Képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget, hogy kérdést tegyenek föl, illetve 
véleményt mondjanak, amennyiben erre igényt tartanak. (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom, hogy mind az előterjesztés, mind az elnök úr szóbeli kiegészítése meggyőzte a 
bizottsági tagokat arról, hogy a Versenyhivatal 2021-es működése is pontos, alapos és 
eredményes volt. 

Ahogy az elnök úr is kiemelte, nemcsak az elindított ügyek száma, hanem a 
vizsgálat következtében feltárt visszaélések és szabálytalanságok alapján kiszabott 
bírságok mértéke is rekordot döntött a 2021-es évben. Azt gondolom, hogy ez is azt 
mutatja, hogy minden évben rendkívül fontos az a munka, amit a hivatal elvégez. 
Nagyon remélem, hogy ’22-ben nem kell újabb rekordot dönteni a kiszabott bírságok 
tekintetében, ami azt fogja jelenteni, hogy a piaci szereplők tanultak a ’21-es év 
bírságaiból, illetve eljárásaiból, sokkal körültekintőbben fognak eljárni és sokkal 
tisztességesebb piaci versenyt fognak folytatni. 

Nagyon örülök annak, hogy különösen azoknak a kartelleknek a feltárásában 
haladt előre a hivatal, amely nagyon sok magyar vállalkozást érint. Itt kiemelhetném 
külön a Bige Holding ellen lefolytatott vizsgálatot, ahol a magyar gazdák ezreit 
károsították meg ezzel a kartellel, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos 
tanulsága volt a tavalyi évnek. Mint ahogy az elnök úr is kiemelte a beszámolójában, a 
Covid-válság kapcsán a fogyasztóvédelemre is kiemelten fókuszált a hivatal, és azokat 
a fogyasztókat megtévesztő szereplőket is igyekeztek minél nagyobb számban kiszűrni, 
akik nagyon káros tevékenységet folytattak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek is 
nagyon fontos eredmények voltak mindannyiunk szempontjából. Talán az nem 
meglepő, hogy a versenykorlátozások és a kartellek miatt indított eljárások 
következtében kiszabott bírságok tették ki a rekordmértékű bírságnak a 90 százalékát, 
nyilván ezek voltak a legsúlyosabb események.  

Én nagyon remélem, hogy a ’22-es évben a gazdaság további növekedésével 
újabb piaci szereplők kerülnek majd olyan versenyhelyzetbe, ami a saját pozíciójukat 
is javítani fogja. Ez nyilvánvalóan több feladatot fog róni a hivatalra is, ezért ha az 
Országgyűlés Gazdasági bizottsága bármilyen tekintetben tud segíteni az elnök úrnak, 
a hivatalnak abban, hogy akár a költségvetési gazdálkodási keretük, akár a hivatal 
működésére vonatkozó szabályozás esetleges módosításával még hatékonyabban és 
még eredményesebben tudják a munkájukat elvégezni, akkor majd nagyon szívesen 
vesszük ezeket a jelzéseket a későbbiek során is. (Tóth Csaba megérkezik az ülésre.) 

Amennyiben kérdés és vélemény nincs, akkor a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

A bizottságunk az Országgyűlés döntése értelmében egy bizottsági határozattal 
jogosult lezárni a beszámoló tárgyalását. A határozattervezetet elektronikusan is 
megküldtük, és ki is osztottuk képviselőtársaimnak, tehát ez önök előtt fekszik. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, módosítása. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor most szavazásra teszem fel az Országgyűlés 
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Gazdasági bizottságának 28/2018-2022. számú határozattervezetét, amely a 
Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámolóról szól, 
ennek az elfogadásáról fogunk szavazni. Kérem képviselőtársaimat… Kézzel szavazunk 
most, vagy van gép? (Jelzésre:) A gép nem működik, mondja a kolléganőm, akkor 
kézfelemeléssel fogunk szavazni.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja a határozat elfogadását. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről 2021 című 
beszámolót.  

Köszönöm szépen az elnök úrnak, az elnökhelyettes uraknak, a főtitkár úrnak, 
hogy a rendelkezésünkre álltak. További sikeres és eredményes munkát kívánok 
önöknek! Az 1. napirendi pontot ezzel lezárjuk. Egy perc technikai szünetet rendelek 
el. (Rigó Csaba: Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk! - Rövid szünet.)  

Köszönöm szépen képviselőtársaim türelmét. Folytatjuk a bizottság ülését. 

Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése érdekében az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/17697. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontunk keretében az alapvető élelmiszerek áfaterhének 
csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A 
javaslatot Z. Kárpát Dániel és képviselőtársai nyújtották be.  

Látom, hogy a képviselő úr meg is jelent az ülésteremben; előterjesztőként 
elsőként önnek adom meg a szót. 

Z. Kárpát Dániel előterjesztése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Tisztelettel üdvözlöm, tisztelt elnök 
úr. Kedves Képviselőtársak, Meghívottak! Mindig szeretettel térek vissza ebbe a 
bizottságba, amelynek egyszer alelnöke lehettem a korábbiakban. Egy nagyon fontos 
javaslatot hoztunk.  

Nem visszaélve a vendéglátók türelmével, az elnök úr dolgát megkönnyítendő, 
jelzem, hogy ha van rá technikai lehetőség, akkor két előterjesztő ismertetné a javaslat 
különböző részleteit. Tehát Dudás Róbert képviselőtársam is szeretne érdemben 
hozzászólni és védeni a javaslatunkat, amennyiben ennek nincs akadálya. A 
csoportdinamikából azt vettem ki, hogy nincs… 

 
ELNÖK: Nincs! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: …tehát akkor el is kezdeném a saját 

részemet.  
Nagyon örültünk Tállai államtitkár úr egyik kijelentésének. Tudom, hogy ez 

ritka egy ellenzéki képviselő szájából, ugyanakkor Tállai államtitkár úr volt az, aki egy 
korábbi áfacsökkentés esetében erősen védte az áfacsökkentési koncepciót azon 
indokból, hogy elmondta, hogy ez vélhetően komoly árcsökkenést is fog eredményezni. 
Bár szelektíven egy-egy termék esetében hozzányúlt az alapvető élelmiszerek áfájához 
ez a kormány, amilyen módosítást tett, ez egy átlagos fogyasztói kosárnak kevesebb 
mint 10 százalékát érinti, jelesül 6-8 százalékát. 

Azt látjuk, hogy több esetben bekövetkezett az, hogy az áfacsökkentésből nem 
lett semmiféle árcsökkenés, vagy egy átmeneti periódust követően akár még 
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emelkedtek is az árak, viszont legalább három olyan sikertörténetről is be tudnánk 
számolni, amikor csökkent az áfa és csökkent az ár. A fő probléma az, hogy ezt teljesen 
esetlegesen végezte Magyarország Kormánya, tehát nem igazán figyelt a piacra ezt 
követően, talán kevéssé kommunikált a piaci szereplőkkel. De azt látjuk, és 
egyértelműen látjuk, hogy egy átfogó áfacsökkentés az alapvető élelmiszerek 
tekintetében, ami a teljes termékskálát érinti, nagyjából kizárja azokat a különböző 
helyettesítő termékekkel való játszadozásokat és az áfacsökkentés kedvező hatásainak 
a legyilkolását, ha szabad ilyen csúnyán mondanom, amelyek a korábbiakban 
előfordultak. (Dr. Mellár Tamás megérkezik az ülésre.)  

Állandóan visszatérő aggály az áfacsökkentéssel kapcsolatban, főleg ha 
élelmiszerekről van szó, hogy vajon önmagában az áfa csökkentése jár-e az ár 
csökkenésével is. Erre az a válaszom, hogy ha jól csináljuk, akkor igen. A saját 
koncepcióm szerint egy olyan etikai kódexet lehetne és kellene közösen aláírni a nagy 
piaci szereplőkkel, akár a felügyelet óvó szemei mellett, ahol egyértelműen vállaljuk 
azt, hogy a jogalkotó által meghozott könnyítést, amely egyébként a lakosság oldalán 
kell hogy lecsapódjon, átengedjük a rendszeren. Ha mégsem teszi meg ezt egy 
multinacionális áruházlánc, ha mégsem teszi meg ezt egy kereskedelmi hálózat, akkor 
a nyilvánosság ereje talán a leghatékonyabb eszköz, amely kényszeríteni tudja erre.  

Azt látjuk, hogy ha a nyilvánosság előtt zajlott volna az, ami mondjuk a 
különböző húsfajták áfacsökkentését követő ármozgásokat illetően történt, akkor a 
nyilvánosság a legnagyobb erő, amely képes egy kereskedelmi láncot rábírni arra, hogy 
hasonló dolgokat átengedjen. Mi történt ott, ahol nem volt nyilvánosság? 
Magyarország Kormánya kivetette a banki ágazati különadót - a bankok áthárították az 
egészet a lakosságra, mert nem volt ott a nyilvánosság óvó tekintete. Mi történt a 
tranzakciós illetékkel? 240 milliárdos nagyságrendben kivetette Magyarország 
Kormánya - teljes mértékben áthárították ezt a fogyasztókra. 

Tehát ha nem történik meg akár egy etikai kódexen keresztül a közfigyelem 
odairányítása, akkor fennállnak azok a veszélyek, hogy egy áfacsökkentés nem 
feltétlenül torkoll árcsökkenésbe. De ha ezt a teljes termékskála spektrumában 
csináljuk, és még ráadásul figyelünk arra, hogy ezek átlátható folyamatok legyenek, a 
polgárok számára tökéletesen követhető legyen, hogy az a kedvezmény, amit 
foganatosítunk, hol akad el, hogyha elakad, akkor ezek az elakadások kiiktathatók a 
rendszerből. 

Mi tehát összefoglalva azt látjuk, hogy az alapvető élelmiszerek 
áfacsökkentésének nagyon erősen helye van, a költségvetési mozgástér lehetővé teszi a 
teljes termékskála tekintetében az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését, a politikai 
akarat kell még hozzá. Egyértelműnek tartjuk azt, hogy bár választások közelednek, 
nincsen a magyar polgárok teherbíró képességének olyan határa, ami akár még egy 
vagy két hónapos késlekedést megengedne.  

Tehát mi arra kapacitáljuk önöket, hogy akár még egy választási 
kampányidőszakban is fogadják be ezt a javaslatot, tegyék hozzá azt, amit esetleg 
máshogy gondolnak. De mi felelősséggel tudjuk azt vállalni, hogy nemcsak a 
költségvetés teherbíró képességébe fér bele az alapvető élelmiszerek áfacsökkentése, 
hanem bizony szakmailag is keresztülvihető, és mindez érdemi árcsökkenésbe tud 
torkollni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Dudás Róbert képviselő úrnak adom meg a 

szót, akit előterjesztőként köszöntök majd a következő napirendi pontnál is. De 
természetesen mint benyújtó most is szót kap. Öné a szó, képviselő úr! 
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Dudás Róbert előterjesztése 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nem visszaélve a türelmükkel, engedjenek meg azért nekem is néhány 
gondolatot. Képviselőtársam, én azt gondolom, teljes mélységéig ismertette az 
előterjesztésünknek a mikéntjét és miértjét. Ugyanakkor viszont engedjenek meg 
nekem is két rövid aspektust! 

Az első egy nemzetközi kitekintés nagyon röviden, hiszen a parlamentben, a 
plenáris ülésen egy kérdésemre elhangzott egy olyan válasz a Pénzügyminisztérium 
részéről, hogy nem kivitelezhető az ilyen jellegű áfacsökkentés, az Unióval kapcsolatos 
tárgyalások akadályozzák és a többi, és a többi. Ez nem igaz, mert ha csak egy kicsit 
kitekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy mondjuk Lengyelországban megtették. 
Lengyelországban úgy tették meg többek között, hogy egyébként az eleve már 
kedvezményes áfakulcsba sorolt alapvető élelmiszereknek az áfáját nullára redukálták. 
Az írek is megtették mindezt, illetve németországi példát is lehet hozni, ahol az elmúlt 
években csökkentették, egyébként ez pedig jó hatással volt a gazdaság növekedésére és 
az inflációra is. 

Az inflációról pedig csak pár mondatot, természetesen ide vonatkoztatva. 
Amikor egy prognosztizált értéket hallunk itt, a parlamentben vagy bárhol, hogy milyen 
mértékű infláció várható, az alapvető élelmiszerek tekintetében és főleg a vidék 
lakossága tekintetében - de itt talán nem is kell különbséget tennem a vidék és a városi 
vagy fővárosi lakosság körében - ez az infláció nem 7-7,4 százalékos, hanem sok 
esetben akár 20, 25 vagy 30 százalékot érzékelnek, mert ezen élelmiszerek ára ennyivel 
emelkedett az elmúlt egy-másfél évben.  

Tehát ezzel a rövid kitekintéssel szerettem volna előterjesztésünk 
létjogosultságára rávilágítani. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa 
előterjesztésünket, amely előterjesztéssel minden magyar lakost támogatnak. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

van-e kérdésük az előterjesztőkhöz. (Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr, öné a szó! 

Hozzászólások  

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Elnézést kérek, de éppen az előbb megsérültem, megsérült a kezem, mert valószínűleg 
eltörött vagy elrepedt a pohár, és hozzányúltam. Elnézést! De ettől még tudok beszélni. 
(Derültség.) Tehát én melegen támogatom ezt az előterjesztést, azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon fontos előterjesztés. Három dolgot szeretnék röviden mondani, ami 
alátámasztja ezt. 

Az egyik, tehát az alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentése egy nagyon 
fontos, szükséges dolog, ugyanis ezzel az eszközzel mindenképpen meg tudjuk tenni 
azt, hogy az alacsony keresetű, az alacsony jövedelmű emberek számára biztosítjuk a 
megkapaszkodást, azt, hogy ne csússzanak le, ne legyenek egyre inkább szegények. 
Nem fogadható el az a fajta érvelés, hogy ha itt most akkor áfacsökkenés lesz, akkor ez 
milyen jelentős mértékű kiesést fog jelenteni. Azért nem, mert a gazdagoknak a 
fogyasztási szerkezete jelentősen más, és ez főként csak az alacsonyabb jövedelmű 
emberekét fogja érinteni. Tehát nyilvánvalóan továbbra is érdemes egy magasabb áfát 
fenntartani a luxusfogyasztási javak, a luxusélelmiszerek vonatkozásában, gondolom, 
ebben egyáltalán nincs vita. 

A másik dolog pedig az, hogy azt is meg szokták fogalmazni, hogy akkor majd a 
kereskedelmi egységek tulajdonképpen lenyelik ezt a dolgot, és nem lesz ebből 
árcsökkentés. Ez kétségkívül igaz lehet rövid távon, de hosszabb távon már egyáltalán 
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nem. Ismertek azok a nemzetközi szakirodalmak, amelyek ezt jól leírják, hogy fél év, 
egy év, maximum két év távlatában tényleg nem nagyon lehet érzékelni, de hosszabb 
távon már lehet érzékelni ennek a hatását. Én azt gondolom, hogy már csak ezért is 
érdemes mindenképpen meglépni ezt. 

A harmadik dolog pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy az áfacsökkentés a 
kifehéredés, a kifehérítés irányába vihet el bennünket, mert hogyha alacsonyabb az áfa, 
akkor nem éri meg annyira mutyizni, és nem éri meg annyira játszani egyébként az 
áfával és az áfavisszatérítéssel. Hogyha majd az elnök úr idefigyel, most éppen dicsérni 
szeretném a Fideszt, ez azon ritka alkalom, mert hogyha az elmúlt tizenkét évben 
valahol, valamilyen területen tényleg komoly előrelépést ért el a Fidesz, az pontosan a 
kifehérítés, a kifehéredés vonatkozása. Tehát ez viszont beleillene ebbe a történetbe, 
azt gondolom, teljesen egyértelmű. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Hangosítás nélkül.) Nem akarja a mikrofon az igazságot. Köszönöm 

szépen, alelnök úr. Jobbulást kívánunk! (Derültség. - dr. Mellár Tamás: Túlélem!) 
Adnám tovább a szót: Szakács László képviselő úr kért először szót. Öné a szó! - most 
már jó a mikrofon is. Öné a szó, képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Még a mikrofon is megjavult. Köszönöm a szót, 

elnök úr. Az előterjesztők által idézett csoportdinamikára hivatkozva látom, hogy 
nagyjában-egészében most ugyanaz lesz a helyzet, hogy mi elmondjuk a támogató 
hozzászólásainkat, de félek attól, hogy utána meg a Fidesz esetleg nem hall meg 
semmit, és leszavazzák ezt a javaslatot. De mégis, az ember ilyenkor tesz egy kísérletet, 
hogy még meggyőzze azokat, akiket esetleg meg lehet. 

Azzal, hogy ha csökken az áfa, nyilvánvalóan, sokan mondják, hogy ezt nem 
fogják érezni a vásárlók. A nyilvánosságon kívül egyébként én látok olyan rendszert 
még, olyan ösztönzőknek a rendszerét, amit bevethet egyébként a kormányzat, amivel 
ezt be is lehet tartatni. Nem biztos, hogy mindig a büntetésnek a rendszerével, de lehet, 
hogy az ösztönzésnek a rendszerével is be lehet tartatni ezeket a szabályokat.  

Illetve még egy dologra hívnám fel a figyelmüket. Itt mindenki csak a 
multinacionális cégekről beszél, meg önök nyilvánvalóan beszélnek a négy stopról, ami 
nyilván az önök politikai érdekét szolgálja, ezért ezt nem lehet elítélni, hogy erről 
beszélnek, meg én sem az akarok lenni, aki aztán semminek sem tud örülni ebben a 
kérdésben. De ne csak a multinacionális cégekről beszéljünk, mert hogyha nekik 
valamit olcsóbban kell adni, mert ott árstop van, akkor majd olcsóbb lesz, most nem a 
csirke far-hátat hozom, hanem mondjuk a sertéscombot hozom példaként, hogy ne 
legyen ennek politikai felhangja, és akkor valamennyivel majd drágább lesz a 
borotvahab meg a borotvapenge meg a nem tudom, micsoda még, amiket ott még 
árulnak, tehát egy ekkora üzletben nyilván van 35-40 ezer féle áru. Én nem gondolom, 
hogy ezzel a multinacionális cégek olyan borzalmasan rosszul járnának. De mit 
mondjak én a komlói húsboltosnak, akinek most lehet, hogy be kell zárni? Aki azt 
mondja, hogy hát, aki három kilónál többet vesz nálam, akkor én azon már sokat 
bukok.  

Tehát az a helyzet, hogy ezzel a javaslattal valójában egyébként azokat a kis 
magyar vállalkozókat sikerülne támogatni, akik, őszintén megmondom, hogy nem 
kerültek most az árstoppal nagyon könnyű helyzetbe. Nyilván a lakosságot is 
figyelemmel kell kísérni, és még egyszer azt mondom, hogy nem én akarok az lenni, aki 
aztán semminek sem tud örülni, de szerintem ezt a multik túlélik úgy a tőkeerejüknél 
fogva, mint egyébként a nagyon széles termékpalettánál fogva, majd drágább lesz a 
szappan meg a borotvahab - de a komlói húsboltos, bizony, bajban van. Ezzel szerintem 
neki lehetne segíteni, és biztos vagyok benne, hogy minden egyes városban, minden 
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egyes választókörzetben nagyon sok olyan magyar termelő van, nagyon sok olyan 
magyar üzlet van, akik nem tartoznak üzletlánchoz, és bizony most bajban vannak. Ez 
a javaslat jobb, mint az árstop, ezért én támogatom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 

asszony kért szót. Öné a szó! 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Én is szeretném megköszönni ezt az előterjesztést. Évek óta 
dolgozunk már azon, hogy a szegények adóját csökkentsük azoknál a termékeknél, 
amelyek a kisnyugdíjasokat és a családokat, a széles társadalmi rétegeket érintik. Ez a 
javaslat most erről szól, és a következő is erről fog szólni. 

Ahogy már az előttem szólók elmondták, nagyon fontos számunkra az, hogy 
érdemi segítséget nyújtsunk ebben az inflációval terhelt időszakban, és az áfához igenis 
hozzá lehet nyúlni, az Európai Unió bizonyos termékkörök esetén ezt engedélyezi. Ez 
szokott az egyik érv lenni, amiért nem szokták támogatni az általános forgalmi adónak 
a csökkentését, de mi ezt mindenképpen indokoltnak látjuk. Úgyhogy én, csatlakozva 
az előttem szólókhoz, támogatni fogom a javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e további hozzászólási igény? 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. A vitát lezárom. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki… Bocsánat! Elnézést! Előterjesztőként 

Z. Kárpát Dániel úr kért szót. Öné a szó, képviselő úr! 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Nagy az 

előterjesztő öröme, amikor semmiféle kormánypárti ellenérv nem hangzik el a 
javaslatával kapcsolatban - gondolom, akkor meg is tudjuk ezt szavazni. De persze, a 
viccet félretéve, értjük és látjuk azt a kormányzati policyt, miszerint igyekeznek így 
elegánsan átlépni ezeken a javaslatokon, és azt mímelni, mint hogyha azért alapvetően 
támogatóak lennének, de mégiscsak egy ellenzéki javaslatról van szó, és önök nem így 
és nem ezt, de azért szelektíven egy-egy termékkör kapcsán ezt mégiscsak meglépték. 
Valószínűleg erre fognak mutogatni a következő másfél hónapban is.  

Ugyanakkor szeretném önöket figyelmeztetni valamire. Ez az ellenérv, miszerint 
az áfacsökkentésből nem feltétlenül lesz árcsökkenés, ez ott vérzik el első körben, hogy 
az összes áfacsökkentett termék esetében, ha 3-6 hónapon belül nem is mutatható ki 
adott esetben nagy vagy komoly nagyságrendű árcsökkenés, a későbbi árnövekedés 
dinamikája minden esetben lassabb lesz, mint lett volna áfacsökkentés nélkül. Ezt 
nagyon leegyszerűsítve úgy szoktuk a standoknál elmondani, hogy aki nem szavazza 
meg ezt a javaslatot, az az árak növekedésére szavaz. Hiszen ez egy szakmai vita 
közöttünk, hogy hogy lesz az áfacsökkentésből árcsökkenés. Ezt folytassuk le! Ez egy 
legitim vita. 

Ami viszont egészen bizonyos, hogy a leggyengébb hatásfokú áfacsökkentés is 
képes megtörni az árnövekedés dinamikáját, középtávon egészen biztosan. Azt látjuk 
tehát, hogy nem hozzányúlni a rendszerhez lassú, folyamatos árnövekménnyel jár. Ez 
kikerülhetetlenül így volt az elmúlt években, és nem találkoztam még olyan 
kormánypárti képviselővel, aki ezt meg akarta vagy próbálta volna cáfolni. 

Azt látjuk tehát, hogy értjük, a költségvetés bevételi oldalán több mint 
5000 milliárd szerepel áfasoron, ennek nagyon-nagyon nagy hányadát a lakossági 
befizetések generálják. Mi nem azt szerettük volna mondani, és nem sugallt ilyet senki, 
hogy az általános áfakulcsot csökkentsük mondjuk tizenakárhány százalékra, mert a 



13 

luxusjachtok esetében fenntartanánk a jelenlegi áfaszintet. Ebben nincs vita közöttünk. 
Én még a kaviár esetében sem lennék engedékeny, ebben sincs vita. 

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a gyermeket nevelő családok irgalmatlanul nehéz 
helyzetben vannak, mert ha összeadom a családi adókedvezmény által realizálható 
néhány tízezer forintot, ha összeadom a különböző elérhető kedvezményeket, akkor azt 
látom, hogy a másik zsebből a 27 százalékos áfán keresztül ugyanez a nagyságrend, 
vagy akár még egy kicsit több is kifolyik. Azt látjuk tehát… - és még ide sem hoztuk a 
számomra legirritálóbb tételt, ez a gyermeknevelési cikkek, a pelenka, a bébiétel 
27 százalékos áfája, ami egy büntetőadót jelent, egy európai rekorder büntetőadót egy 
demográfiai vészhelyzet által fenyegetett országban. Nem is erről beszélünk, most csak 
az alapvető élelmiszerekről. Azt látjuk, hogy a sokszor bőkezűként reklámozott 
családtámogatási intézkedések által, amelyek többségét egyébként én magam nem 
vitatom, odajuttatott összegeknél többet von el a 27 százalékos áfa, a nominálisan 
befagyasztott családi pótlék, azok a családtámogatási formák, amelyek évtizedes 
távlatban a befagyasztás okán értéküknek nagyságrendileg a felét elvesztették. 

Összefoglalva tehát, arra szeretném figyelmeztetni önöket, hogy a legrosszabb 
áfacsökkentés is képes a folyamatos áremelkedésnek gátat szabni, és ha ebben meg 
tudunk egyezni, akkor érdemes utána szakmai vitát lefolytatnunk, hogy hogy a legjobb 
a teljeskörű áfacsökkentés. Nem tenni semmit a legrosszabb, és abból egészen biztosan 
az árak folyamatos emelkedése származik. Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. A válaszokat követően a szavazás maradt 
hátra. Ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 igen, 9 nem, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot. A képviselő uraknak 
köszönöm szépen, hogy idefáradtak a bizottság ülésére, és segítették a munkánkat. A 
2. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

A tűzifa áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/17905. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amely a tűzifa áfaterhének csökkentése 
érdekében szintén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szól, amelyet Jakab Péter 
és Dudás Róbert képviselő urak nyújtottak be. Dudás Róbert képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek megadom a szót. 

Dudás Róbert előterjesztése 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden engedje meg, hiszen a kiküldött anyagban 
szerepel az általunk előterjesztett javaslat. Hogyha az előbb azt mondtam, hogy nem 
pusztán a vidéki életet, hanem egyébként minden magyar életét befolyásolja az 
alapvető élelmiszerek áfájának a csökkentésére tett javaslatunk, amit sajnos nem 
sikerült tárgysorozatba venni, akkor itt most kijelenthetem, hogy ez a javaslat főleg a 
vidéki lakosság számára fontos, a vidéki élet megkönnyítése szempontjából.  

Minden olyan kezdeményezést, javaslatot támogatunk, amelyet a megújuló 
energiák kapcsán, a fosszilis energiahordozók visszaszorítása érdekében tesz akár a 
bizottság vagy a parlament, és egyébként ezeket mi mind támogatjuk. Ugyanakkor 
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viszont nem szabad hogy elszakadjunk a valóságtól, és ha lemegy az ember egy kisfalvas 
részre, egy kisfalvas körzetbe, akkor azt fogja látni, hogy ott bizony fával fűtenek szinte 
minden háznál. Nemcsak hogy fával fűtenek minden háznál, hanem minden egyes 
évben egyre nagyobb terhet ró rájuk az alacsony nyugdíjakból és az alacsony vidéki 
bérekből fakadóan, hogy a tűzifát megvegyék. Senki részéről nem elfogadható az, 
hogyha ezt tétlenül nézzük, és látjuk azt, hogy egyébként ezt - most számokat nem 
akarok mondani, mert nyilván háztartásonként ez változik, hogy hány köbméter 
tűzifára van egy télen szükség - egy család, egy idős pár, egy egyedül élő nyugdíjas nem 
tudja megvenni, és ezáltal egyébként nélkülöznie kelljen vagy fáznia kelljen. 

A javaslatom egyébként, ami több tízezer családot érint vidéki szinten, sőt, 
mondhatni akár több százezer családot is érint a vidék tekintetében, az, hogy 
csökkentsük a tűzifa adóját 27 százalékról 5 százalékra, és ezzel jelentősen hozzá 
tudnánk járulni ahhoz, hogy ne legyenek nélkülöző, fázó családok, idősek és 
gyermekek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyilván ön is tudja, hogy a kormány 

minden évben komoly összeggel támogatja azokat a nehéz sorsú és rászoruló 
családokat, akiknek gondot okoz a tűzifa beszerzése. Ez az idei évi költségvetésben egy 
5 milliárd forintos tételt tesz ki, tehát azt gondolom, hogy ezzel kifejeztük azt az 
együttérzésünket és azt a szándékunkat, hogy igenis ezt a társadalmi réteget 
mindenképpen támogatni kell. 

Összességében elmondható - az előző napirendi ponttal kapcsolatban is -, hogy 
a kormány 2010 óta gyakorlatilag állandó és visszatérő gyakorlatként csak és kizárólag 
az adócsökkentésben hisz. Tehát ez mind a személyi jövedelemadó csökkentése, mind 
a munkabért terhelő járulékok csökkentése, illetve a társasági adó területén is jól 
látható megtakarításokat eredményezett az elmúlt tizenkét évben a magyar 
családoknak és a magyar vállalkozásoknak is, mindemellett Magyarország 
versenyképességét is kiemelten támogatta. Amikor a költségvetés lehetőséget 
biztosított erre, akkor jó néhány alapvetőélelmiszer-csoport, így a tej, a tojás, a tőkehús 
vagy éppen a hal tekintetében már bevezettük az 5 százalékos áfakulcsot, amire 
korábban egyetlen kormány sem tett javaslatot, és nem hozott döntést. Tehát ezen a 
téren mi azt mondjuk, hogy amikor lehetőség nyílik erre, akkor értelemszerűen 
támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket.  

Az egy más kérdés, és az lehet egy vita, egyetértve egyébként a Mellár alelnök úr 
által elmondottakkal is, hogy ha rövid távon ez ugyan nem érződik feltétlenül, de én is 
azt gondolom, hogy két-három év távlatában vagy már akár egy év távlatában lehet.  

Azzal pedig, amit Z. Kárpát Dániel képviselő úr elmondott, teljes mértékben 
egyetértek, tehát az áremelkedés és az árnövekedés dinamikáját biztosan megtöri egy 
ilyen áfacsökkentés. Tehát azzal nem értek egyet, hogy ez egy az egyben ott marad a 
családoknál, rövid távon ez biztos, hogy nem így van, ezt a korábbi időszak döntései 
alátámasztják, viszont valóban, az árcsökkentés vagy az árnövekedés dinamikájának 
csökkentése tekintetében ennek van releváns hatása.  

Nem véletlen, hogy a kormány - éppen az infláció megfékezésével kapcsolatban 
- Európában egyedüliként vezetett be az élelmiszerek tekintetében is árstopot az 
üzemanyagár után. Nagyon sajnálom, hogy ezt egyébként az ellenzéki képviselőtársaim 
nem támogatták, mert azt gondolom, hogy ez pont az a súlyos, komoly döntés, amit a 
magyar családok érdekében azonnal meg kellett tenni. Most már láthatóan Európa más 
kormányai is gondolkodnak ezen, éppen a horvátoknál van napirenden a téma, hogy 
ebben a kérdésben lépni kell. Ők nem mertek egy ilyen drasztikus árstopot meghozni 
az üzemanyagárak tekintetében, de látják azt, hogy az inflációt nem tudják másként 
megfékezni. Azt gondolom, hogy ezeknek a döntéseknek köszönhető az, hogy az 
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Európai Bizottság is erre az évre, a 2021-es évre 5,8 százalékos inflációval kalkulált. 
Tehát láthatóan sikerült azt a világszinten egyébként elviselhetetlen mértékű 
növekedést legalább csökkenteni az infláció tekintetében, ami az elmúlt évtizedekben 
nem volt jellemző. Az Egyesült Államokban 7 százalék feletti infláció van, nem tudom, 
talán negyven éve nem volt erre példa náluk. 

Tehát összességében el tudom mondani ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban 
azt, hogy a szándékkal egyetértünk, de nem gondoljuk azt, hogy ennek most van reális 
esélye. Az előző napirendi pont áfacsökkentési csomagja több mint 100 milliárd 
forintos költségvetési kiadási többlettel járna, a képviselő úr javaslata körülbelül 
20 milliárd forint költségvetési kiesést jelentene, amivel szerintem most, ebben az 
állapotban a magyar költségvetés nem terhelhető.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki szeretne hozzászólni a javaslathoz. 
(Jelzésre:) Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony, öné a szó! 

Hozzászólások  

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Nem ismételve az előző napirendi pontnál elmondottakat, itt arra is 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon fontos az, amit képviselőtársam említett, 
hogy a kistelepüléseken a legtöbben fával fűtenek. A szociális tűzifaprogram valóban 
segítséget jelent, de olyan keveset tudnak adni egy-egy családnak, pár köbmétert, hogy 
gyakorlatilag pár hét alatt elfogy az a tűzifamennyiség, amely a házak felfűtéséhez 
szükséges, és így február közepe felé már nem tudnak fűteni.  

Tehát valóban, ez az 5 milliárdos program elindult. Arra kellene még felhívni a 
tisztelt polgármestereknek a figyelmét, hogy ne szelektáljanak a szociális tűzifa 
odaítélésénél, és egyformán ítéljék meg bizonyos szabályrendszerek alapján a 
lakosságot, mert én magam is több visszajelzést kaptam, hogy vannak olyanok, akik 
több szociális tűzifát kapnak, és vannak olyan rászorulók, akiknek már nem jut. Tehát 
itt a szempontrendszereket az önkormányzatoknál jobban felül kellene vizsgálni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Van-e további felszólalási igény? (Senki 

sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor előterjesztőként Dudás képviselő úrnak adom 
meg a szót, amennyiben igényt tart rá, hogy válaszoljon az elhangzottakra. 

 
DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon 

röviden. Minden javaslat, legyen szó bármilyen támogatásról, a családokat segítő, a 
nyugdíjasokat, a gyermeket nevelő szülőket támogató javaslatokra csak pozitívan 
tudunk gondolni és pozitívan tudunk vélekedni. Ebbe a kategóriába tartozik a szociális 
tűzifa rendszerének a bevezetése. Ahogy az elnök úr is említette, hogy ez 5000 milliárd 
forintot jelent… (Dr. Mellár Tamás: 5 milliárd!) Bocsánat! Elnézést! Ötöt akartam, 
elnézést kérek! 5 milliárd forintot jelent éves szinten a költségvetésnek, és nyilván nagy 
összegről beszélünk.  

Ugyanakkor viszont, mint minden témánál, az elmélet mellett, kérem, nézzük 
meg a gyakorlati oldalát. Én voltam polgármester, tudom, hogy ez a rendelkezésre álló 
keret egyfajta szelekciót követően tud kiosztásra kerülni, mert nem jut minden lakos 
számára, akiknek jut, ott pedig fél, nagyon-nagyon jó esetben egy köbméterről 
beszélünk, de a legtöbb önkormányzat fél köbmétert ad, ami tényleg két-három hét - 
legyen egy hónap - tüzelésre ad lehetőséget. Amennyiben viszont egy áfacsökkentésről 
tudnánk dönteni, illetve tárgysorozatba tudnánk venni ezt az előterjesztésünket, akkor 
az minden egyes, fával tüzelő család számára lehetőséget nyújtana. Nem egy állami 
kerethez kötötten kellene az önkormányzatoknak szelektálniuk a rászorulók között, 
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hanem mindenki számára egyenlően nyújtana segítséget. Ezért is kérem önöket nagy 
tisztelettel, hogy támogassák ezt az előterjesztést, mert ez tényleg minden fával tüzelő, 
főleg vidéken élő magyar család számára nagy segítséget nyújtana. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A vitát lezárom, szavazásra kerül sor. 
Ki az, aki támogatja a szóban forgó javaslat tárgysorozatba vételét? Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen, 10 nem 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot. Köszönöm szépen a képviselő 
úrnak, hogy itt volt a bizottság ülésén, és segítette a munkánkat. A 3. napirendi pontot 
ezzel lezárjuk. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/18119. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi pontot levettük a napirendről Kálló Gergely képviselő úr kérésére, 
így az 5. napirendre térünk át, amelynek keretében az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amelyet Arató Gergely képviselő úr nyújtott 
be. Köszöntöm a képviselő urat a bizottság ülésén, és előterjesztőként meg is adom a 
szót önnek. 

Arató Gergely előterjesztése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm 
a bizottságot. A javaslat egy Kispesten konkrétan felmerült problémára keresi a 
megoldást, aminek kapcsán azonban egy törvénykezési hiányosságra, ha tetszik, 
joghézagra is fény derült. Itt egy építkezés kezdődött, ennek a részletei most nem 
érdekesek, az azonban fontos, hogy az adott, viszonylag nagyméretű építkezéssel 
szemben, az utca túloldalán lakótelepi lakásokban élő lakók, akiknek az életét nagyon 
jelentősen befolyásolja az építkezés, nem tudtak ügyfélként megjelenni ebben az 
ügyben az építéshatósági eljárásban, tekintettel arra, hogy nem számítanak 
szomszédnak a mai jogszabályok szerint.  

Ezért ez a törvényjavaslat az ilyen típusú helyzetek elkerülésére, természetesen 
nem egy konkrét eset, hanem az általában jelentkező ilyen típusú helyzetek 
elkerülésére kínál megoldást, mert ezekben az építéshatósági eljárásokban bizonyos 
építési méret fölött lényegében az utca túloldalán lakó szembeszomszédokat is ügyféllé 
teszi, hogyha nagyon egyszerűen kell fogalmaznom. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ő 
életüket ugyanúgy jelentősen érinti egy építkezés, mint a közvetlen telekszomszédokét. 
Erre teszek tehát javaslatot.  

Ez egy olyan típusú javaslat, amelyik megítélésem szerint segíti azt, hogy az egy-
egy lakóközösség életét jelentősen befolyásoló nagyberuházások megfelelő egyeztetés, 
a környezeti hatások figyelemvétele után, megfelelő módon szülessenek meg. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy képviselőtársaim 
közül kinek van kérdése, esetleg véleménye az előterjesztéshez. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
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4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen, 10 nem mellett a bizottság 
nem vette tárgysorozatba a javaslatot.  

Arató Gergely képviselő úrnak köszönöm szépen, hogy előterjesztőként 
idefáradt a bizottság ülésére, és segítette a munkánkat. Az 5. napirendi pontot így 
lezárjuk.  

Egyebek 

A 6. napirendi pont az egyebek. Kérdezem, hogy van-e képviselőtársaimnak az 
egyebek napirendi pont keretében bejelentenivalójuk. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést lezárom. 

Valószínűleg ez az utolsó bizottsági ülésünk volt, ezt nem tudjuk még pontosan, 
meglátjuk, hogy érkezik-e még olyan indítvány, javaslat, amit tárgyalnunk kell. Erről 
nyilván időben fogjuk értesíteni képviselőtársaimat.  

Mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon magára, mert ugyan az újabb hullám 
csúcsán már túl vagyunk, de azért nagyon sokan betegszenek meg még mindig ebben a 
Covid-fertőzésben. Úgyhogy vigyázzanak magukra! Mindenkinek sok sikert kívánok a 
kampányához, aki egyéni képviselői körzetben indul! Kemény munka vár 
mindannyiunkra a következő időszakban.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy biztosították az ülés határozatképességét. Az ülést 
bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 51 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


