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Napirendi javaslat

1. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) alelnök
Dr. Oláh Lajos (MSZP) alelnök
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Bányai Gábor (Fidesz) dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz) Fülöp Istvánnak (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)
Szabó Imre (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)

Bizottság titkársága részéről
Dr. Szalóki Gyula parlamenti főtanácsadó
Széles Zsuzsanna főelőadó

Hozzászólók
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt

kívánok a bizottság kedves tagjainak és a vendégeknek. Megvan a határozatképesség,
9 személyes jelenlét és 5 helyettesítés formájában, úgyhogy neki tudunk kezdeni a munkának.

A mai ülésnek az első napirendi pontja az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító
javaslatokról való szavazás.

Kérdezem a bizottságot, hogy az írásban előterjesztett napirend, aminek ez az egy
fontos napirendi pontja, tehát igény szerint Egyebek még felvetethetnek, ez elfogadható-e a
bizottság számára, kérem, kézfelemeléssel jelezni. (Szavazás.) Egyhangúlag ez megvan.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító
javaslatok megvitatása)

Ne is húzzuk akkor az időt, hanem akkor tehát összesen a bizottság mi úgy gondoltuk,
hogy csak az V. fejezethez érkezett módosítókat tárgyalnánk, ezekről szavaznánk. Az
V. fejezethez 28 darab módosító indítvány érkezett. Ezek közül egy, a 110-es számot viselő az
előterjesztő által készített és a bizottság nevében beterjesztett módosító indítvány. Ezt nem
fogom szavazásra bocsátani tekintve, hogy ezt a múltkori alkalommal a bizottság
megszavazta, az anyagban megtekinthető a kész módosítás.

Kérdezném, hogy az előterjesztő képviselőjének volt-e módja a végleges formába
öntött módosító indítványt megnézni, és hogy ez rendben van-e?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen,
áttekintettük és ez rendben van. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor ez lekerül napirendről. Az anyagban amit mindenki reményeim
szerint megkapott, a 70. oldalon kezdődnek a 98-as számmal a módosító indítványok.
Kezdjük el akkor a módosító indítványokról a szavazást. (Bartos Mónika megérkezik az
ülésre.)

98-as számon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselők a
törvényjavaslat 68.§-ában az itt lévő melléklet 15. fejezet 4. pontjának módosítását javasolja.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki a módosító
indítványt támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Öt. Tehát a bizottság nem
támogatja, (Bödecs Barna: Tizenötnek az egyharmada megvan.) de a bizottság egyharmada
igen.

99-es számon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő javaslata, a
törvényjavaslat 69.§ a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Bizottság nem támogatja a javaslatot. (Dr. Szalóki Gyula: Tizenhatra
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emelkedett.) 16-ra emelkedik? Bartos Mónika megérkezett. Akkor a bizottság egyharmada
sem támogatja. (Közbeszólások.) Emelje fel a kezét akkor, hogy hány személyes jelenlét és
hány helyettesítés van? (Dr. Szalóki Gyula: Tizenhat.) Most akkor helyettesítésekkel tizenhat
fő a bizottság létszáma. Az elsőnél még tizenöt fő volt a 98-asnál a szavazáskor. (Bödecs
Barna: Elvileg akkor is tizenhat volt, mert előbb jött be.) A jegyzőkönyvet kérdezem, hogy a
98-as pont szavazásakor már Bartos Mónika képviselő asszony jelen volt-e? (Közbeszólásra.)
Itt volt, jó, akkor megállapítjuk, hogy az első módosítónál sem támogatta a bizottság
egyharmada sem a módosítást. Akkor tisztázva ezt a nem lényegtelen kérdést, lépjünk tovább.

A 100. pontban szereplő Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr
a törvényjavaslat 70.§-ának módosítását kérte. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottságot, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tehát a
bizottság nem támogatja.

101. pont. Hegedűs Lorántné képviselő asszony a törvényjavaslat 70.§-ának
elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? Aki egyetért a módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Egyharmad sem támogatta.

102-es sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 70.§-ának a módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt fő, tehát
egyharmad sem.

103. sorszámon Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 71.§-ának módosítását
javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt fő, tehát
egyharmad sem.

104-es. (Közbeszólásra.) Tekintve, hogy 28 módosítást kellene megtárgyalnunk,
tartalmi vitába én nem mennék bele, de ha igénylik a módosítókat beterjesztők vagy azon
pártok képviselői, akkor jelezzék, hogy szeretnének egy szakmai vitát. (Bödecs Barna: Nincs
értelme, úgyis leszavazzák.) Én is úgy gondoltam, hogy időkímélés végett.

104-es sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 72.§-ának módosítását javasolja. Előterjesztő?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: Előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Öt, egyharmad sem.

105-ös sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 73.§-ának módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Öt, egyharmad sem.

106-os sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 74.§ e) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság tagjainak véleménye? (Szavazás.) Egyharmad sem
támogatja.

107-es sorszámon Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat
75.§ (2) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjait? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.
108., Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 75.§-

ának módosítását javasolja. Előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjainak véleménye? (Szavazás.) Öt fő támogatta, tehát
egyharmad sem.

109. sorszámon Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 75.§ (5) bekezdésének
elhagyását javasolja. Az előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjainak véleménye? (Szavazás.) Öt fő, tehát
egyharmad sem támogatja.

A 110-es sorszámon maga a bizottsági javaslat szerepel, nem bocsátom szavazásra.
111-es sorszámon Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat

75.§ (5) bekezdésének a módosítását javasolja. Előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjainak véleménye? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.
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112. sorszámon Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 75.§-át új, (8) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni. Az előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.
113-as sorszámon Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 75.§ (8) bekezdésének

elhagyását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.

114. sorszámon Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 75.§ (9) bekezdésének
elhagyását javasolja. Az előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem támogatja.
115-ös sorszámon Bödecs Barna képviselő a törvényjavaslat 75.§ (9) bekezdésének

módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjai? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.

116-os sorszámon Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 76.§-ának elhagyását
javasolja. Előterjesztő álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság tagjai? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.

117-es sorszámon Jávor Benedek és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat
76.§ (1) bekezdésének módosítását javasolja. Az előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.

118-as sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 76.§-ának módosítását javasolja. Az előterjesztő?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem támogatja.
119. sorszámon Jávor Benedek és Scheiring Gábor képviselő a törvényjavaslat 77.§-

ának módosítását javasolja. Az előterjesztőt kérdezem.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait? (Szavazás.) Öt fő, tehát
egyharmad sem támogatja.

120-as sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő úr a
törvényjavaslat 76.§-ának módosítását javasolja. Az előterjesztő véleménye?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság tagjai? (Szavazás.) Öt fő, tehát egyharmad sem
támogatja.

121-es sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő a
törvényjavaslat 78.§ (1) bekezdésének módosítását javasolja. Az előterjesztőt kérdezem.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság tagjait? (Szavazás.) Öt fő, egyharmad sem
támogatja.

122-es sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő a
törvényjavaslat 79.§-ának módosítását javasolja. Az előterjesztőt kérdezem?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Bizottság tagjainak álláspontja? (Szavazás.) Öt fő, egyharmad sem
támogatja.

123-es sorszámon Tóbiás József, Tukacs István és dr. Józsa István képviselő a
törvényjavaslat 80.§ (1) bekezdésének módosítását javasolja. Az előterjesztő álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság tagjainak álláspontja? (Szavazás.) Öt fő támogatja,
tehát egyharmad sem.

124-es sorszámon Jávor Benedek képviselő a törvényjavaslat 80.§ (2) bekezdésének
elhagyását javasolja. Az előterjesztő álláspontja?

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjainak véleménye? (Szavazás.) Öt fő
támogatja, egyharmad sem.

126. sorszámon Hegedűs Lorántné képviselő a törvényjavaslat 80.§ (2) bekezdésének
az elhagyását javasolja. Az előterjesztő álláspontja?
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DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság tagjainak álláspontja? (Szavazás.) Öt fő, tehát
egyharmad sem támogatja.

Ezzel végére értünk az V. fejezethez beérkezett módosító indítványoknak. (Jelzésre:)
Az előterjesztő kért szót, tessék parancsolni!

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A 10-es számú módosításhoz szeretnék egy pár mondatos indoklást fűzni, mivel itt
úgy gondolom, tartalmi indokok vannak az elutasításhoz. (Elnök: Hányas számú módosítás
ez?) Ez a 10-es, amit elnök úr nyújtott be. Nem a bizottsági. Ami a környezetvédelmi előzetes
konzultációra vonatkozik. (Elnök: Igen, a sorszáma?)

ELNÖK: Egy pillanat, nézem. Igen, a 103-as sorszámon, a 73. oldalon található.

DR. SZALÓ PÉTER szakállamtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy tűnik,
hogy ez egy dacreakció, hogy nem támogatjuk. Azért nem támogatjuk, mert az előzetes
konzultációs időtartam maximum 45 nap lehet, ugyanakkor az előzetes vizsgálat pedig
30 nap, viszont ott nem számít bele a hiánypótlás, a tényállás-tisztázás és a szakhatósági
közreműködés. Tehát sokkal hosszabb lett az időtartama. Tartalmilag ugyanaz a
követelményrendszer, tehát a hatóság kiköti a későbbiek vonatkozásában a tartalmi
követelményeket, ugyanígy köti a hatóságot. Megegyezik a Natura 2000 területre vonatkozó
hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményeivel, meg kell állapítani, tehát úgy
gondoljuk, hogy ez a törvényben biztosított lehetőség ugyanazokat a tartalmi igényeket elégíti
ki, mint a kiegészítés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem akarok szakmai vitával a bizottság idejét rabolni.
Azért javasoltam, mert azt gondolom, el tudja dönteni a beruházó, hogy melyik eljárást
szeretné, és az előzetes vizsgálat egy hatósági határozattal zárul, tehát ennek a kötőereje
nagyobb, mint egy konzultációnak, de értem az előterjesztőnek az álláspontját. Köszönöm
szépen. A módosítókhoz kapcsolódóan a bizottság tagjainak van-e véleménye,
hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.)

Egyebek
Módosítókon kívül Egyebek napirendi pont alatt kívánnak-e a bizottság tagjai

megtárgyalni bármit? (Nincs jelzés.) Nem, akkor köszönöm szépen a bizottság tagjainak a
megjelenését és jó munkát kívánok a mai napra, és a vizsgáló albizottság folytatja itt az ülését
most.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 24 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


