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Napirendi javaslat  
 

1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Koszorús László (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Szomori Béla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ha megengedik, lassan elkezdenénk a bizottsági ülést. A napirendi javaslat 
tekintetében kiküldtem a napirendi javaslatot, és némi magyarázattal tartozom, hogy miért van 
ma két bizottsági ülés, holott látszólag egy füst alatt lerendezhettünk volna mindent. Azért van 
kettő, mert ez az ominózus rendkívüli eljárás a Magyar Export-Import Bank Zrt. ügyével 
kapcsolatban, mert a kivételes sürgős eljárás – ez a pontos és helyes kifejezés – csak az 
Országgyűlés döntésével indul, ami azt jelenti, hogy meg kell várnunk, hogy az Országgyűlés 
ebben az ügyben állást foglal-e. Azért nagy tétekkel nem fogadnék ellene, de ennek ellenére 
meg kell várni formálisan, és erre délután 2 óra magasságában kerül sor. Ennek megfelelően 
utána fogunk tudni állást foglalni nem csak a Magyar Export-Import Bank Zrt. és az 
Exporthitel Biztosító ügyében, hanem a vele szoros összefüggésben lévő nemzeti 
vagyontörvény módosításával kapcsolatban is, ahol majd egyébként az együttes általános 
vitára fogok javaslatot tenni, hogyha ez lehetséges. De ez akkor koradélután 5 órára csúszna. 
Egyébként most ennek megfelelően csak a közadatok újrahasznosítása és a termékek 
piacfelügyelete, a módosító javaslatok, illetve általános vita szerepel a napirenden. Ezt a 
magyarázatot azért fűzném hozzá, hogy ha itt felmerül a két ülés összevonása, ez sajnos 
technikai okok miatt nem lehetséges.  

Van-e a kiküldött meghívóval ebben a formában most kérdés vagy észrevétel? (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavaznánk a napirendről. Kérem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy aki támogatja a napirendi javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta, köszönöm szépen. 

A közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú törvényjavaslat (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

El is kezdenénk a mai munkánkat, elsőként a közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvényjavaslat módosító javaslatait kellene megvitatnunk. Tisztelettel üdvözlom Vályi-Nagy 
Vilmos helyettes államtitkár urat, kérem, foglaljon helyet és ha lehet, mind ő, mind a 
bizottság tagjai vegyék kézbe az ajánlást.  

Az ajánlás az 1. pontjában rögtön Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványával 
indul, erről kérdezem a kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító javaslat kapcsán? (Nincs jelzés.) 

Úgy látom, hogy nincs, akkor kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és 
tekintettel arra, hogy helyettesítésekkel együtt a kormánypárti képviselők teljes létszámban 
jelen vannak, az ellenzékiek viszont Scheiring Gábor képviselő úrnak köszönhetően nem, aki 
szokás szerint nincs jelen a bizottság ülésén, így nincs meg az egyharmad, tehát a bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.  

A 2. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 3. ajánlási pontban szintén Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 4. ajánlási pontban Schiffer András módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

Az 5. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 6. ajánlási pontban Schiffer András módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 7. ajánlási pontban Schiffer András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 1 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 
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A 8. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 9. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 10. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 11. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 12. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 13. ajánlási pontban Schiffer András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
a kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 14. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 15. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 16. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 17. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 18. ajánlási pontban Baja Ferenc módosító indítványáról kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 
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A 19. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

A 20. ajánlási pontban Bohács Zsolt módosító javaslata következik, összefüggésben a 
22. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal támogatta.  
A 21. ajánlási pontban Baja Ferenc képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a 

kormány álláspontját.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta, és egyharmadot 
sem kapott. 

Tudomásom szerint ezzel az ajánlás végére értünk, amennyiben nincs más módosító, 
akkor köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet, és ezt a napirendi pontot 
lezárom.  

A termékek piacfelügyeletéről szóló T/6945. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos általános 
vitára, első helyen kijelölt bizottságként. Zsarnóczi Csaba helyettes államtitkár urat kérném, 
hogy foglaljon helyet, és mielőtt megkérem arra, hogy esetleges szóbeli kiegészítését a 
törvényjavaslattal kapcsolatban tegye meg, jelezném, hogy az Országos Kereskedelmi 
Szövetségtől Vámos György főtitkár úr aláírásával érkezett egy észrevétel, amit kértem, hogy 
a bizottság tagjainak osszanak ki, remélem, mindenki kézhez kapta. Nyilvánvaló, hogy 
mindenki felhasználhatja majd esetleges álláspontjának vagy módosító indítványának a 
kialakításakor.  

Kérem helyettes államtitkár urat, hogy a szóbeli kiegészítését tegye meg a javaslattal 
kapcsolatban.  

Szomori Béla főosztályvezető (NGM) szóbeli kiegészítése 

SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Helyettes államtitkár úr egy másik bizottságban, az alkotmányügyi bizottságban 
vesz részt, úgyhogy beugróként én helyettesítem.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, személyesen nem ismerem, de akkor kérem, hogy 

mutatkozzon be, legyen szíves.  
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SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Szomori Béla 
vagyok a Nemzetgazdasági Minisztérium kereskedelmi és fogyasztóvédelmi főosztályának 
főosztályvezetője.  

A termékek piacfelügyeletéről szóló törvénytervezetről van szó, a törvénytervezet a 
piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti hatóságok tevékenységére vonatkozó általános 
szabályokat tartalmazza, elősegítve a vonatkozó közösségi normák alkalmazását és 
végrehajtását. Az előterjesztés tárgya a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és 
a piacfelügyelet előírásainak megállapításáról, és a 339/93-as EGK-rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 9-ei 765/2008. EK, európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
– a továbbiakban rendelet – lefektetett előírások végrehajtása, illetve a rendeletnek történő 
jogszabályi megfelelés biztosítása.  

A rendelet az akkreditálás és a piacfelügyelet tekintetében általános keretet hoz létre, 
amely annak biztosítására szolgál, hogy a termékek gyártása, forgalmazása során tekintetbe 
vegyék az olyan közérdek védelmét, mint az egészség és a biztonság, a fogyasztóvédelem és a 
környezetvédelem, erre vonatkozóan szabályokat és elveket állapít meg. A rendelet a 
piacfelügyeletre vonatkozó részében a „lex specialis” elvének alkalmazásával egy bonyolult, 
többlépcsős szabályozási hierarchiát hoz létre a közösségi jog rendszerében, amelynek három 
szintjét a rendelet, az általános termékbiztonságról szóló 2001/95-ös EK-irányelv – a 
továbbiakban GPSD-irányelv – és az egyes termékirányelvek jelentik.  

A rendelet előírásai abban az esetben alkalmazandók, ha más közösségi harmonizációs 
jogszabályok nem tartalmaznak a rendeletben meghatározottakkal megegyező célkitűzés 
jellegű vagy hatályú egyedi speciális rendelkezéseket, és ez az elv ebben a piacfelügyeleti 
törvénytervezetben is érvényesül.  

A piacfelügyeleti törvénytervezet célja, hogy a forgalomba szánt és a már forgalomban 
lévő, a közösségi jog hatálya alá tartozó, élelmiszernek nem minősülő, azaz non-food 
termékek megfeleljenek az egészségi, a biztonsági és más közérdekre vonatkozó 
követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését, egységes keretet 
biztosítva a piacfelügyelet számára. Tehát a törvénytervezet célja egy EU-s kötelezettség 
végrehajtása.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? 

(Jelzésre.) Úgy látom, hogy alelnök úrnak van kérdése. Kovács Tibor alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az MSZP frakciója 

szükségszerűnek és támogathatónak tartja a javaslatot, ugyanakkor felhívnánk a figyelmet 
arra, amit az Országos Kereskedelmi Szövetség is leírt, néhány pontatlanságra, illetve a 
megfogalmazódott aggályaik kijavítását szükségesnek tartjuk. 

Mindezek mellett támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Nincs, és gondolom, nagyon nem kell reagálnia a főosztályvezető úrnak. Vagy igen?  
 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Rendben, akkor térjünk át a szavazásra, az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
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(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságát.  

Bizottsági előadót kell választani. Kisebbségi előadót nem kell, mert egyhangú volt a 
szavazás. Látom, Kupcsok képviselő úr szeretne előadó lenni, ennek semmi akadálya, akkor 
Kupcsok képviselő úr személyében állítunk bizottsági előadót, aki az egységes álláspontot 
megfogalmazza.  

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak is a személyes jelenlétet, és elnézést kérek, 
hogy fölfelé vittem a ranglétrán.  

 
SZOMORI BÉLA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a lehetőséget, további jó munkát kívánok. 

Egyebek 

ELNÖK: Az egyebekben alelnök úrnak van bejelentenivalója, parancsoljon. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy korábban 

jeleztem, az MSZP frakciója nevében szeretnénk kezdeményezni a nemzetgazdasági 
miniszter, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatását, egyrészt a Széll Kálmán-terv 
2.0, illetve az adótörvények nemzetgazdasági hatásairól, illetve az elkészített 
hatástanulmányokról egy bizottsági vitát mindenképpen fontosnak tartanánk. Tehát itt most 
szóban, aztán természetesen megtesszük írásban is a kezdeményezést, amiben 
kezdeményezzük a két miniszter meghallgatását.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A képviselők kétötödének aláírásával lehet ilyen rendkívüli meghallgatást 

kezdeményezni, de nem biztos, hogy erre szükség van, mert bizonyos értelemben találkozik 
alelnök úr a miniszter úr szándékával, aki az éves meghallgatását szívesen előrehozná, május 
végi vagy június elejei időpontot jelzett ebből a szempontból. Elkezdjük vele az 
egyeztetéseket, és remélem, hogy mindenképpen vendégül láthatjuk Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter urat.  

A miniszter asszonnyal pedig, ha kapok ilyen írásbeli felkérést, akkor egyeztetetek, de 
ezt mondjuk ezen kívül is megtehetem. Ott a szokásos éves meghallgatás viszont év végére 
várható, tekintettel arra, hogy eleve – mondjuk úgy – éppen csak az előző naptári évben lépett 
a hivatalába, tehát az december vége. Tehát ha ragaszkodnak az ő meghallgatásához is, róla 
nem tudok ilyen szándékot, hogy most külön kérné a bizottsági meghallgatását. Akkor arra 
kérném, hogy a megfelelő, házszabályszerinti eljárás keretében kezdeményezzék ezt.  

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Amennyiben valóban a 

kormánypárti képviselők is szükségesnek tartanák, és a miniszter úr is készséget mutatott egy 
ilyen meghallgatásra, azt szívesen vesszük, mert tudott dolog, hogy az ellenzéknek nincs 
kétötöde a bizottságban. Tehát amennyiben a kormánypárti képviselők nem támogatják a 
miniszter asszony meghallgatását, akkor felesleges is kezdeményeznünk, hiszen nincs 
kétötödös szavazatunk, még akkor sem, ha Scheiring Gábor itt van, vele együtt sem vagyunk 
annyian. Tehát jó néven vennénk, ha egyébként a kormánypárti képviselők támogatnák ezt a 
kezdeményezést.  

 
ELNÖK: A miniszter asszony esetében ilyet nem tudok ígérni, miniszter úrnál pedig, 

ahogy jeleztem, ő maga szeretne élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy itt az időpont-egyeztetést 
meg is kezdtük.  
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Köszönöm szépen, ha az egyebekben nincs más, akkor a bizottság ülését berekesztem 
azzal, hogy a délutáni ülés pontos kezdetéről sms-t küldenek a titkárságról, ami körülbelül 
5 óra lesz, de majd követjük, hogy mi történik a Házban. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


