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Napirendi javaslat

1. A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvényjavaslat (T/1425. szám)
(Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István, a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. György István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP) Márton Attilának (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) Román Istvánnak (Fidesz)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Román Zsuzsanna szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

Tisztelt Képviselőtársaim! Feladatunk a T/1425. számú törvényjavaslat módosító
javaslatainak megvitatása, illetve az „Egyebek”. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, észrevétele.  (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ki támogatja?
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen, ez egyhangú, így rátérünk a napirendi pont
tárgyalására

A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló törvényjavaslat (T/1425. szám)

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Első helyen
kijelölt bizottságként a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló T/1425. számú, délelőtt
tárgyalt törvényjavaslathoz egyetlenegy módosító indítvány érkezett, amelymek készítője,
Hegedűs Tamás képviselő úr ráadásul itt ül a körünkben. Ha jól látom, Román Zsuzsanna
szakmai tanácsadó asszony képviseli a Nemzetgazdasági Minisztériumot.

Módosító javaslat tárgyalása
Hegedűs képviselő úr módosító indítványa arra irányul, hogy felügyeleti biztos

kirendelésére hatalmazza fel a kormányt a módosító indítvány keretein belül.
Kérdezem a kormány véleményét a módosító javaslatról.

ROMÁN ZSUZSANNA szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány azért nem tudja támogatni ezt a módosító javaslatot, mert nyitott kapukat dönget,
ugyanis jelen pillanatban is lehetőség van arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályok szerint
kirendeljenek felügyeleti biztost abban az esetben, hogyha szükségét érzik. Ezt nyilván a
PSZÁF is folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hiszen ez PSZÁF-jogkör, illetve Selmeczi
Gabriella képviselő asszony, aki most már miniszterelnöki megbízott, ő is tud  erről a
körülményről, és ha fontosnak tartotta volna, akkor a törvényjavaslatban kitérnek erre.

Jelen pillanatban erről csak ennyit tudok elmondani. Ha van további kérdés,
természetesen nagyon szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, a képviselő úr kíván-e szólni.
(Jelzésre:) Parancsoljon!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kérdésem volna: ez
milyen szintű jogszabály?

ELNÖK: Parancsoljon!

ROMÁN ZSUZSANNA szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Számítottam erre, és itt van előttem az említett törvényi szintű jogszabály, van egy általános,
keretjellegű felhatalmazás is a felügyelet intézkedési és bírságolási jogkörében, majd amikor
esetleg ez nem elegendő, akkor tartalmaz rendelkezést a felügyeleti biztosra vonatkozóan a
törvény is. Tehát ez keretjellegű, régen is fel volt építve, csak régen nem volt rá szükség.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr kíván-e erre reagálni?

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Nyilván azért kerülte el ez a figyelmünket,
mert eddig nem volt rá precedens.
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ROMÁN ZSUZSANNA főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat, nem
akarok vitatkozni, de nem kerülte el a figyelmét a miniszterelnöki megbízottnak, most is lehet
ezzel a lehetőséggel élni.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): A mi figyelmünket azért elkerülte; ez önkritika volt.

ELNÖK: Köszönöm. A képviselő úr fenntartja-e a módosító indítványt?

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Igen, fenntartjuk.

Szavazás a módosító indítványról
ELNÖK: A képviselő úr fenntartja a módosító indítványt. Amennyiben nincs más

kérdés vagy észrevétel, a kormány nem támogatja, kérdezem, ki támogatja a módosító
indítványt. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás. – 9 igen szavazat.) Ki
nem támogatja?  (Szavazás. – 16 nem szavazat.) Tartózkodás van-e?  (Nincs jelzés.) Tehát 16-
9 arányban a módosító indítvány egyharmadot kapott. Köszönöm szépen.

Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, ezt a napirendi pontot bezárom.

Egyebek

Az Egyebekben szeretném jelezni a tisztelt bizottság tagjainak, hogy egy olyan kérést
kaptam a miniszterelnöki titkárságtól, hogy a Versenyhivatalnál két új elnökhelyettest javasolt
a Versenyhivatal jelenlegi elnöke, és elképzelhető, hogy ezt a miniszterelnök úr elő fogja
terjeszteni. Amennyiben elő fogja terjeszteni, akkor a meghallgatásukra szükség lehet, és
ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban össze kell hívnom egy rendkívüli
bizottsági ülést. Lehet, hogy jövő héten hétfőn vagy inkább kedden, november 2-án a
keretünkbe belefér, ha nem, akkor elnézést kérek, megpróbálunk megszervezni egy rapid
bizottsági ülést, kifejezetten emiatt. (Közbeszólásra:) A holnapba nem fér bele, mert addig
nem kapjuk meg írásban a javaslatot, és úgy néz ki, holnap nincs szükség bizottsági ülésre.

Köszönöm szépen, a bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek további jó munkát
kívánok.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 37 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


