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Napirendi javaslat  
 

1. Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4831. szám) 

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2. A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható árazás 
biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4832. szám) 

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  
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Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Szabó Zsolt (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Boldog István (Fidesz)  
Fejér Andor (Fidesz) 
Földesi Gyula (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
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Spaller Endre (KDNP) 
Szabó Imre (MSZP)  
Tóth Csaba (MSZP) 
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Z. Kárpát Dániel (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 42 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság megjelent tagjait, képviselő 
asszonyt és képviselő urakat. Immáron ma már másodszor örömmel üdvözlöm a kormány 
képviseletében Szöllősi államtitkár urat. 

A délelőtti ülésünk nyomán alakult ki az a helyzet, hogy ma délután is ülést kell 
tartanunk.  

A jegyzőkönyv kedvéért szeretném jelezni, hogy a bizottság határozatképes, nincs 
akadálya annak, hogy a mára kitűzött munkánkat elvégezzük. Az eredetileg kiküldött 
napirendnek megfelelően haladnánk.  

Ugyancsak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném ismertetni, hogy a mai napirendi 
pontjaink az alábbiak volnának. Az 1. napirendi pont keretében az otthonvédelmi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/4831. 
szám alatt, ez a Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa, azokat a módosító 
javaslatokat fogjuk megvitatni és arról álláspontot kialakítani, amely a bizottság hatáskörébe 
tartozik. A 2. napirendi pont keretében a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató 
korlátozása, valamint az átlátható árazást biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/4832. szám alatt, ugyancsak a Gazdasági és 
informatikai bizottság önálló indítványa. Itt is a bizottság hatáskörébe tartozó módosító 
indítványokat fogjuk megvitatni és azokról állást foglalni, valamint van egy 3., Egyebek 
napirendi pontunk. 

Amennyiben a bizottság tagjai egyetértenek a mai bizottsági napirenddel, kérem, 
szavazzák meg. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a mai 
bizottsági ülésünk napirendjét. 

Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4831. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság önálló 
indítványa)(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Így az 1. napirendi pont keretében az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat következik T/4831. szám alatt, a bizottság 
hatáskörébe tartozó módosító javaslatokat fogjuk megvitatni és arról véleményt kialakítani. 
Úgy fogunk eljárni, hogy az előttünk nyomtatva is megtalálható módosító javaslatokat én 
fogom ismertetni, azt követően meg fogom kérni az előterjesztő állásfoglalását, az 
előterjesztőt ismételten Zsigó Róbert alelnök úr fogja képviselni, azt követően meg fogom 
kérdezni a kormány álláspontját az adott módosító javaslatról, a végén pedig a bizottság 
dönteni fog az egyes javaslatok sorsáról. Ha ez így megfelel, akkor szerintem el is tudjuk 
kezdeni. 

Tehát ennek a keretében az első módosító javaslatunkat Tóth Csaba, Simon Gábor és 
több képviselőtársunk adta be, ez a T/4831/2. ajánlási ponton szereplő módosító javaslat. Az 
előterjesztő álláspontját kérdezem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányzati álláspont? 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

a javaslatot így jelen formájában nem tudjuk támogatni. 
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ELNÖK: Ebben a formában nem tudják támogatni. Aki a módosítót támogatja, kérem, 

most szavazzon. (Szavazás.) 4. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12. A döntést meghoztuk, az 
egyharmadot nem kapta meg. Lépünk tovább.  

A következő a T/4831/3. ajánlás, Koszorús László képviselő úr módosító javaslata. 
Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta. Lépjünk tovább. 
A következő ajánlás, amiben dönteni fogunk, a 4831/4., ismételten Koszorús László 

képviselő úr módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Egyhangúlag ezt is elfogadta a 

bizottság. 
Kérem, hogy a 4831/5. ajánlási ponthoz lapozzunk. Ugyancsak Koszorús képviselő úr 

módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta. 
4831/6. módosító javaslat, ismételten Koszorús László képviselő úr módosítója. 

Előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
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ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 15 igen. 
Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. A bizottság elfogadta ezt 
a módosítót. 

Véleményem szerint az utolsó döntéshez érkezünk, ez a 4831/7. módosító javaslat, 
ugyancsak Koszorús László képviselő úr módosító javaslata. (Balla Gergő megérkezik az 
ülésre.) Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 13. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 3. A bizottság meghozta a döntését. Bocsánat, a kormányt nem 
kérdeztük meg, bár meglepetést nem fog okozni, úgy vélem. A kormány álláspontja? 

 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Ettől függetlenül mi már ezt leszavaztuk, tehát az előző szavazati aránnyal 

akkor a bizottság meghozta a döntését. Ezzel úgy vélem, hogy ezen előterjesztés kapcsán 
minden olyan ajánlási pontról döntöttünk, amely a bizottság hatáskörébe tartozónak tűnt. 
Mégis, hogyha képviselőtársaim között van olyan, aki úgy ítéli meg, hogy kellene még 
valamiről szavazni, kérem, az most jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalását lezárjuk. 

A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíjmutató korlátozása, valamint az átlátható 
árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4832. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság önálló 
indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Lépjünk tovább, és a 2. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk, amely a kölcsönök 
kamata és a teljes hiteldíjmutató korlátozására, valamint az átlátható árazás biztosítása 
érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/4832. 
számon, a Gazdasági és az informatikai bizottság önálló indítványa. A bizottság hatáskörébe 
tartozó módosító indítványok megvitatása és az arról való döntés kialakítása jön. Hasonló 
módon járunk el. Meg fogom kérdezni az előterjesztő képviseletében Zsigó Róbert alelnök 
urat, majd meg fogom kérni Szöllősi László államtitkár urat, aki viszont most szeretne jelezni 
valamit. Államtitkár úr, parancsoljon! 

 
DR. SZÖLLŐSI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Igen. Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretném kérni, hogy ennél a törvényjavaslatnál a kormány 
álláspontját Kovács Lajos úr, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsadója képviselhesse. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Lajos urat fogjuk az igenekkel és a nemekkel 

megcélozni. Köszönöm. Önt fogom megkérdezni, azt követően a bizottság kialakítja a 
döntését. Ha minden rendelkezésünkre áll, akkor szerintem indulhatunk is. Itt többet fogunk 
szavazni. Kérem a bizottság együttműködését. 

Az első, amiben döntenünk kell, a 4832/2. módosító javaslat, Szekeres Imre, Nemény 
András és más képviselő urak módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem Kovács Lajos úrtól. 
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KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen, 
meghoztuk a döntésünket, egyharmad sem. 

A 4832/3. ajánlási ponthoz érkeztünk, amely szintén Szekeres Imre, Nemény András 
képviselő urak együttes javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Meghoztuk a döntésünket, 
egyharmad sem. Köszönöm szépen. 

A 4832/4. ajánlási pont, ugyancsak Szekeres Imre és dr. Nemény András képviselő 
urak módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, a mai gazdasági bizottsági ülésen ez a módosító 

javaslat két pontból állt, az 1. pontot a gazdasági bizottság mint előterjesztő támogatta, a 2. 
pontot pedig nem támogatta, úgyhogy javaslom, hogy külön szavazzunk a két pontról. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő javaslatát elfogadva kettébontom a szavazást, és úgy fogom 

jelezni, hogy a 4832/4. ajánlási pontból az 1. ponthoz tartozó, az 5. §-t módosítani kívánó 
részről fogunk először szavazni, ebben fogunk állást foglalni, és utána a második részéről 
pedig, amely a 6. § kívánja módosítani, második körben fogunk dönteni. (Dr. Horváth Zsolt 
megérkezik az ülésre.) Tehát akkor kettébontva, a 4832/4. pont 1. pontjában a javaslatról mi 
az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most tegye föl a kezét. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen a döntést. 
Most akkor 4832/4. pontban az ajánlás 2. pontjáról fogunk dönteni, ez a 6. §-t kívánja 

módosítani. Előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen, 
meghoztuk a döntést, egyharmad sem. 

Lépjünk tovább. Kérem, hogy a 4832/5. ajánlási ponthoz lapozzunk. Ismételten 
Szekeres Imre és Nemény András módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját szeretném 
kérni. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot szeretnék kérdezni. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki a módosítót támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Sajnos nem kapta meg az egyharmadot, a bizottság 
elutasította ezt a módosítót. Köszönöm szépen. 

Most lépünk egyet, és a 4832/6. módosítóhoz lapozzunk, kérem. Ez Simon Gábor, 
Tóth Csaba és több képviselőtársunk módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját 
szeretném kérni. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm. Az egyharmadot 
nem kapta meg, elutasítottuk. 

A 4832/7. ajánlási pont, ugyancsak Simon Gábor, Tóth Csaba és több 
képviselőtársunk módosítója. Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérem. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Sajnálatosan az egyharmadot nem kapta meg. 
A 4832/8. ajánlási pont, ez is Simon Gábor, Tóth Csaba és több képviselőtársunk 

módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját szeretném kérdezni. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ért egyet. 
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ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Az egyharmadot nem kapta meg. 

A 4832/9. ajánlási pont hasonló módon Simon Gábor, Tóth Csaba és több 
képviselőtársunk módosító javaslata. Előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérem. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Az egyharmad sincs meg. 
A 4832/10. ugyancsak Simon Gábor, Tóth Csaba módosító javaslata. Az előterjesztő 

álláspontját kérem. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A döntést 
meghoztuk, egyharmad sem. 

A 4832/11-es ajánláshoz lapozunk, Tóth Csaba, Simon Gábor módosító javaslata több 
képviselőtársával egyetemben. Az előterjesztő álláspontját kérem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmad nincs meg. 
A 4832/12., a változatosság kedvéért Simon Gábor, Tóth Csaba és több 

képviselőtársunk módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A döntést 
meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 4832/13., Simon Gábor és Tóth Csaba módosító javaslata. Az előterjesztő 
álláspontját kérem. 
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ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot kérek. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. A szándékot 

támogatja, csak van egy későbbi módosító, ami rendezi. A szándékkal ugyan egyetértünk, de 
egy későbbi módosító rendezi a kérdést. 

 
ELNÖK: Világos, készülünk egy kapcsolódó módosítóra, de most erről kell itt állást 

foglalnunk. Aki ebben a formájában támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Várjuk a kapcsolódó módosítót. Egyharmad sem 
volt. 

A 4832/14., ebből a sorból az utolsó előtti, Simon Gábor, Tóth Csaba és több 
képviselő módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. A döntést 
meghoztuk, egyharmad sem. 

A 4832/15., amiről döntenünk kell, Tóth Csaba, Simon Gábor és több 
képviselőtársunk módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányálláspontot kérek. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 3 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. 
Az egyharmadot nem kapta meg. 

Most ugrunk egyet, és máris a 16. ajánlási pontnál vagyunk, 4832/16., Ertsey Katalin 
és Vágó Gábor képviselő kollegák módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormányzati álláspontot kérek. 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Bocsánat, egy pillanat türelmet, egy adminisztratív teendőt elvégzünk, hogy 

házszabályszerűen járjunk el. Tehát az előterjesztő nem támogatta, a kormány nem támogatta. 
Aki támogatja a módosítót, az kérem szépen, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) 4 igen. Aki 
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nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Köszönöm szépen. Így 
áthidaltuk ezt a bonyolult problémát. 

A 4832/17. ajánlási ponthoz érkeztünk, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és több 
képviselőtársunk módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérem. 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, kérem, az most szavazzon. (Szavazás.) 2 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3. Egyharmad sem. 
A 4832/18-asnál járunk, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és több képviselőtársunk 

módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérem. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, az kérem, most tegye föl a kezét. (Szavazás.) 5 

igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Lépjünk tovább. 4832/19., Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén módosító 

javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérem. 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Az egyharmadot se kapta meg. 
Úgy vélem, hogy a 4832/20-ashoz érkeztünk, ami szintén Baráth Zsolt, Sneider Tamás 

és Vágó Sebestyén módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja a módosítót, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) 5 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Az egyharmadot se kapta meg. 
A 4832/21. számú módosító javaslat, Koszorús László képviselő úr módosító 

javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta. 
A 4832/22. számú, ugyancsak Koszorús László képviselő úr módosító javaslata. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Ez 14. Aki nem 

támogatja? (Nincs jelzés.) Olyan nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság ezt is elfogadta. 

Utolsó előtti szavazásunk következik. 4832/23., Koszorús László képviselő úr 
módosító javaslata. Az előterjesztő álláspontja? 

 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
4832/24., Koszorús László módosító javaslata, utolsó előterjesztés. Az előterjesztő 

álláspontja? 
 
ZSIGÓ RÓBERT (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetért. 
 
ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot. 
Úgy vélem, hogy nincs több módosító, amiről döntenünk kellene, de hogy ha mégis 

van ilyen, akkor kérem, hogy most jelezze a bizottság. (Nincs jelzés.) Ilyet nem jelzett. 
Lezárom a 2. napirendi pontot. 

Egyebek 

Az Egyebek napirendjében szeretném bejelenteni azt, hogy holnap 11 órakor kezdődik 
az ülésünk úgy, ahogy megbeszéltük. Annyi napirendi változást már előre szeretnék mondani, 
hogy az előterjesztőkkel konzultálva valószínűsítem, hogy az első két napirendi pontot 
megcseréljük, és először az egészségügyi tárgyú törvények módosítását fogjuk tárgyalni, mert 
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a másiknál nagy az egybeesés az eszközkezelőnél. Ezért először megbeszéljük az 
egészségügyi tárgyú törvényeket, utána a másodikat, és azután jön a módosító indítványokról 
való döntés. A mostani tudásunk szerint nem lesz hosszú szavazás, a költségvetési 
módosítóknál viszonylag kevés a bizottság hatáskörébe eső módosító. A sillabuszt kiküldjük, 
hogy mindenki tudja.  

Köszönöm szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 06 perc)  
  

Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


