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Napirendi javaslat

1. Egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3360. szám)
(Lázár János és Koszorús László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat (H/3345. szám, új/átdolgozott
változat a H/1711. szám helyett)
(Dr. Nagy Andor (KDNP), dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) és Pálffy István (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat (T/3498. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Józsa István (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)
Dióssi Csaba (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Sági István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz) Wintermantel Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Baja Ferencnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Józsáné Szalóki Rita főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Nagy János osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Becsey Zsolt államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 48 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Kérem a bizottsági tagokat, foglaljanak helyet, megkezdjük ülésünket. A jelen állás
szerint a helyettesítéseket is figyelembe véve a Fidesznek 14 szavazata van, az MSZP-nek
4 szavazata van, tehát a bizottság 18 fővel határozatképes, hozzáfoghatunk a tárgyaláshoz.

A kiküldött napirendi javaslathoz képest két módosítási javaslatom lenne. Az egyik,
hogy az eredetileg szereplő, az egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó
állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó módosító javaslat – ez Lázár János és Koszorús
László képviselő urak önálló indítványa –, úgyhogy azt javasolom, hogy ezt vegyük le a
napirendről. A környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó javaslatot viszont, mivel ott a tegnapi
bizottsági módosító indítványra vissza kellene térnünk, vegyük fel a napirendre. Ha
államtitkár úrnak van még egy kis türelme, akkor azzal kezdenénk, utána következne a
privatizációs szerződésekkel kapcsolatos kérdéskör a kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatásával, majd a devizakölcsönökkel kapcsolatos törvényjavaslat és az egyebek.
Remélem, mindez rövid idő alatt megoldható.

Kérdezem, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag támogatta, így hozzá is látunk a tárgyaláshoz.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló T/3387. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági
módosító javaslat benyújtásáról)

Elsőként a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk. Kérem a
minisztérium képviselőit, foglaljanak helyet az asztalnál. Sebestyén képviselő úr, ha jól
tudom, Aradszki képviselő urat hatalmazta meg ebben az ügyben, és itt most csak a bizottsági
módosító benyújtásáról kell döntenünk. Kérdezem az előterjesztői álláspontot.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztőként: Az előterjesztő nevében
nyilatkozom, hogy támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját kérdezem.

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Koncepcionálisan támogatjuk ezt a módosító
indítványt, melynek 1. pontjával kapcsolatban semmi kifogást nem emelünk. A 6. pontban
foglaltakat összeolvasva az eredeti módosító indítvánnyal, született meg az a döntésünk, hogy
koncepcionálisan támogatjuk, viszont mindenképpen javasolnánk egy szövegszerű

pontosítást.

ELNÖK: Ha megvan most, akkor megtesszük, ha nem, akkor koherenciaként teszik
meg. Ez a két választási lehetőség van. Ha megvan most, tudná mondani, akkor úgy adjuk be
a bizottsági módosítót.

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Most nem tudjuk megmondani, később tudjuk majd.
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ELNÖK: Rendben, akkor így fogjuk beadni, tudomásul véve ezt, viszont akkor a
koherenciaindítványt valószínűleg önöknek kell előkészíteni ebben az ügyben, amit be kell
nyújtani hozzá.

JÓZSÁNÉ SZALÓKI RITA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési
Minisztérium): Rendben van.

ELNÖK: Van-e még kérdés vagy észrevétel a módosítóval kapcsolatban? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról
döntöttünk, köszönöm szépen a részvételt.

A privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a
kormány általi felülvizsgálatáról szóló H/3345. számú határozati javaslat (Új/átdolgozott
változat a H/1711. szám helyett) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a következő napirendi pontra, a privatizációs szerződésekkel kapcsolatos
kérdéskörre. Ha jól tudom, itt Nagy János osztályvezető úr képviseli a minisztériumot. Nagy
terjedelmű ajánlásról van szó, egyetlen módosító van, amit Stágel Bence képviselő úr nyújtott
be. Kérdezem Papcsák Ferenc képviselő urat mint előterjesztőt.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr,
támogatható az indítvány.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. NAGY JÁNOS osztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Egyelőre
táűrcaálláspontot tudok mondani, támogatjuk az indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
14 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem szavazat ellenében a bizottság
támogatta a módosító indítványt.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont végére értünk.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló T/3498. számú törvényjavaslat (Módosító
javaslatok megvitatása)

Megköszönve államtitkár úr türelmét, áttérünk a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
törvényjavaslatra. Itt egyrészt van egy ajánlásunk, másrészt van egy bizottsági módosító is,
most kezdjük előbb az ajánlással.

Az ajánlás 1. pontja Ertsey Katalin és Scheiring Gábor képviselők módosító
indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja az indítványt.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, ki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen
szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő Kara Ákos módosító indítványa a 2. ajánlási pontban. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja a képviselő úr indítványát.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
kérdezem, ki támogatja a javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.

A 3. ajánlási pontban – összefüggésben a 18. ponttal – Sneider Tamás és társai
módosító indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 4. ajánlási pontban Lenhardt Balázs és Bertha Szilvia módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

Az 5. ajánlási pontban Sneider Tamás és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 6. ajánlási pontban ismét Sneider Tamás és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 7. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor képviselők módosító
indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 8. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor képviselők módosító
indítványa következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 9. ajánlási pontban Sneider Tamás és társai módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 10. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 11. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 12. ajánlási pontban Kara Ákos képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A 13. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.
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A 14. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 15. ajánlási pontban Kara Ákos módosító indítványa következik. Kérdezem a
kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A 16. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 17. ajánlási pontban Ertsey Katalin és Scheiring Gábor módosító indítványa
következik. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság
egyharmada sem támogatta.

A 19. ajánlási pontban Kara Ákos képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

A 20. ajánlási pontban ismét Kara Ákos képviselő úr módosító indítványa következik.
Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen, ezzel az ajánlás végére értünk, most a bizottsági módosító
indítvány következik, amit benyújtanánk. Gondolom, ezt a kormány képviselője ismeri.

DR. BECSEY ZSOLT államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, és
támogatjuk.



- 10 -

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a bizottsági módosítóval kapcsolatban? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a bizottsági módosító indítvány benyújtását
támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki nem támogatta? (Nincs
jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottsági módosító javaslat
benyújtását a bizottság támogatta.

Köszönöm, ezzel a napirendi pont végére értünk, államtitkár úrnak és munkatársainak
köszönöm szépen a jelenlétet.

Egyebek

Legközelebb hétfőn van bizottsági ülésünk, hogy mikor, azt még nem tudom egészen
pontosan megmondani, de igyekszem a szokásos időpontok valamelyikére összehívni.

A bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 59 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


