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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

 

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
 

Boldog István (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) 
László Tamás (Fidesz)  
Mágori Józsefné (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz)  
Sági István (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Szabó Zsolt (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Zsigó Róbert (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Földesi Gyula (Fidesz) Mágori Józsefnének (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Tóth Csaba (MSZP) Simon Gábornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  
Hozzászólók 
 
 Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium)  
Kisgergely Kornél helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

 
Megjelent 
 Benkő Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén megjelent képviselő 
asszonyt, képviselő urakat, valamint a bizottsági ülés iránt érdeklődő szakértőket, 
nyilvánosságot és mindenki mást, aki szeretne ilyen módon részese lenni ennek a mai közös 
munkánknak.  

A bizottság határozatképes. Ellenzéki oldalon és kormánypárti oldalon is vannak 
képviselők, akik a munkát biztosítják, éppen ezért nincsen akadálya, hogy hozzákezdjünk a 
mai teendőinkhez. A napirendi javaslat elfogadása az első döntésünk. Az előzetesen kiküldött 
napirendnek megfelelően, azon nem változtatva fogjuk a mai bizottsági ülést megtartani.  

Az első napirend keretében Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel 
benyújtott törvényjavaslat, T/12015. szám, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatokat fogjuk megvitatni és arról dönteni.  

A második napirend keretében az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat, 
T/12018. szám. A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása és arról 
való döntés, a harmadik az egyebek napirendje.  

Amennyiben a bizottság egyetért a napirenddel, akkor azt kérem, hogy szavazatával 
erősítse meg. Aki egyetért, kérem, szavazza meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a mai napirendünket. 

A jegyzőkönyv számára mondom, hogy a helyettesítések nyomán a kormánypárti 
oldalon 12, ellenzéki oldalon 2 szavazat fog a döntésekben részt venni.  

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/12015. szám, új/átdolgozott változat a T/11545. szám helyett) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 
Tisztelt Bizottság! Az első napirendünkhöz kezdünk hozzá, ez Magyarország 

Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat, T/12015. Nagy 
örömmel köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium képviseletében. Közös folyosói sétával erősítettük meg az első 
napirendben való tevékeny részvételünket. Úgyhogy akkor, ha államtitkár úr is készen áll, a 
bizottság a szeptember 10-i ajánlás alapján tárgyalná a módosító javaslatokat. Előzetesen 
annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a bizottság titkársága a 11., 12. és a 13. ajánlási 
pontot találta olyannak, amelyről a bizottság döntene. Én magam szeretném kérni, hogy az 5. 
és a 9., két ellenzéki javaslat kérdésében is foglaljon állást a bizottság. Gondolom, ez nem fog 
nehézséget okozni, hogy ebben a két ajánlási pontban is döntsünk. Ha így készen állunk, és 
államtitkár úrnak sincs ellene kifogása, szerintem kezdjünk hozzá. A megszokott módon 
járunk el, a kormány vagy a tárca álláspontjának a megismerése után a bizottság dönteni fog.  

Így az 5. módosítás Mesterházy Attila és dr. Schiffer András képviselő urak módosító 
javaslata. Államtitkár úr, kormány- vagy tárcaálláspont?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök Úr! A tárca álláspontját fogom képviselni valamennyi módosító javaslat 
vonatkozásában. A tárca ezt a módosító javaslatot nem támogatja. nyilvánvalóan egy olyan 
koncepcionális módosítást tartalmaz, ami ellentétes a módosítás előterjesztőinek szándékával, 
illetőleg eredetileg is az alkotmányozó szándéka.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatta. Aki támogatja? (Szavazás.) 2 
igen, aki nem támogatja 12. A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. ajánlási pont ugyancsak Mesterházy Attila és dr. Schiffer András képviselő urak 
módosító javaslata. A tárca álláspontja?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatta. Aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen, aki nem támogatja 12. A 

döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 
Most a 11. ajánlási ponthoz lapozzunk, amely dr. Dorosz Dávid és Szilágyi Péter 

képviselő urak módosító javaslata.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatta. Aki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem támogatja 

14. Egyharmad sincsen.  
A 12. ajánlási pont dr. Nyikos László képviselő úr módosító javaslata.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Indokolatlannak tartjuk, nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) ilyen nincs, aki nem támogatja, az 14. A döntést 

meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. az egyharmadot nem kapta meg. 
A 13. ajánlási pontban dr. Nyikos László módosító javaslata.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatta. Aki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincsen, aki nem 

támogatja, 14. A döntést meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg. 
Tisztelt Bizottság! Úgy vélem, hogy az ajánlási pontok között szereplőkről, ami a 

hatáskörünkbe esett, döntöttünk. Ha van olyan ajánlási pont, amiről még a bizottság szeretne 
döntést hozni, az kérem, most jelezze! Ilyen nincsen, akkor ennek a napirendnek a tárgyalását 
lezártuk, és köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy munkájával segítette a napirend 
megtárgyalását.  

A második napirendi ponthoz érkeztünk.  

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12018. szám) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Ugyancsak a módosító javaslatok megvitatása és az arról való döntés lesz a bizottság 
feladata. Az én forgatókönyvem szerint Kisgergely Kornél helyettes államtitkár és Fáykiss 
Péter főosztályvezető-helyettes urak képviselik a bizottsági ülésen a kormányt. Ha ezen nincs 
változás, akkor jelezzék, ha van változás, kérem, a jegyzőkönyv kedvéért a bemutatkozást. 
(Kisgergely Kornél: Tisztelt Elnök Úr! Kisgergely Kornél vagyok, a helyettes államtitkár a 
minisztériumból, Benkő Tamás van itt a ballomon Fáykiss Péter helyett.) Értem.  
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Tisztelt Bizottság! Nem túl bonyolult a feladat, az ajánlási tervben két olyan ajánlási 
pont van, amiről ma állást kell foglalnunk. Az 1-t dr. Veres János és Kovács Tibor képviselő 
urak jegyzik. Kormány- vagy tárcaálláspontot adnak közre?  

 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont. Nem támogatjuk. Ez teljes mértékben kihúzná azt a részt, ami a bankközi 
jutalékot szabályozná, míg ez eredeti célja volt a kormánynak, ezért nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt is, hogy indokolta a koncepcionális különbségeket az 

adott kérdésben. Aki támogatja, az kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) Az 12 nem. Egyharmadot sem kapott. 

Tisztelt Bizottság! A 2. ajánlási pont Ékes József képviselő úr módosító javaslata.  
 
KISGERGELY KORNÉL helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Úgy 

látom, hogy ezzel egyetemben az ajánlási tervben szereplő összes döntést megtettük. Ezt a 
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztőnek is az érdemi részvételt a 
bizottsági ülésen.  

Egyebek 

Soron következik a 3. napirendi pontunk. Csak azt szeretném jelezni a bizottság 
számára, hogy hétfőn délelőtt a megszokott időben megtartjuk a bizottsági ülésünket. Tegnap 
körbeküldték a kollégák a munkatervjavaslatot. Ha van érdemi észrevétel, szóban vagy 
írásban tegyék meg a kollégák, és azt is figyelembe véve fogadjuk el remélhetőleg a jövő 
héten a munkatervünket.  

Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok mindenkinek a plenáris ülésen. A mai 
bizottsági ülést ezennel lezártuk. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc) 

 

Simon Gábor 
 elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia  

 


