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Napirendi javaslat  
 

1. A fémkereskedelemről szóló törvényjavaslat (T/10748. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
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(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10896. szám)   
(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

4. A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10881. szám)  
(Lázár János, dr. Papcsák Ferenc, dr. Szalay Péter, dr. Vas Imre és Lipők Sándor (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

5. A bizottság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 28. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva:  
döntés vállalkozás jóváhagyásáról 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland(Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Volner János (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) megérkezéséig Koszosús Lászlónak 
Dr. György István (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Németh Szilárd István országgyűlési képviselő (Fidesz) előterjesztőként 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Sólyom Attila referens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök a gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
megkapták elektronikus formában a napirendi javaslatunkat. Van-e esetleg kérdés vagy 
észrevétel a napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Nekem egy 
észrevételem lenne: javaslatot tennék arra, hogy a 3. napirendi pontot első napirendi pontként 
tárgyaljuk, és értelemszerűen utána az előre megküldött menetrend szerint folytatnánk a 
bizottsági ülésünket. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangú. Mivel határozatképesek vagyunk, ezért el is kezdjük a bizottsági ülésünket. 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita) 

Az első napirendi pontunk a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Nagy tisztelettel köszöntöm Németh Szilárd képviselőtársunkat, illetve 
külön köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat. Itt tárgysorozatba-vételről, illetve általános 
vitára való alkalmasságról kell döntenünk.  

Meg is adom a szót képviselő úrnak, amennyiben kívánja röviden kiegészíteni. 
Parancsoljon! 

 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr, 

nem kívánom kiegészíteni, minden megvan a törvényben, amit szerettem volna ezzel 
kapcsolatban.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem államtitkár urat.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr, én sem kívánom kiegészíteni.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Akkor megnyílik a lehetőség képviselőtársaim számára, hogy megtegyék 
észrevételeiket, kérdéseiket. Van-e esetleg ilyen? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs kérdés 
vagy észrevétel, megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy amennyiben ez nem okoz 
problémát, akkor a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról egyben 
szavaznánk. (Nincs ellenvetés.) Úgy látom, ez nem okoz gondot, akkor megkérdezem, hogy ki 
az, aki a földgázellátásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba-
vételre, illetve általános vitára alkalmasnak tartja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a gazdasági bizottság a törvényjavaslatot tárgysorozatba-
vételre, illetve általános vitára alkalmasnak találta.  

Köszönöm képviselő úrnak és államtitkár úrnak, hogy idefáradt a mai ülésünkre.  

A fémkereskedelemről szóló T/10748. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a fémkereskedelemről szóló 
törvényjavaslatra, itt az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, első helyen 
kijelölt bizottságként.  
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Külön köszöntöm Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat, illetve Sólyom Attila 
referens urat, mindketten a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében vannak jelen. Meg 
is adom a szót helyettes államtitkár úrnak, amennyiben kívánja kiegészíteni az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot.  

Parancsoljon! 

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (NGM) sz óbeli kiegészítése 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak egy pár szót szeretnék szólni 
általánosságban a törvényjavaslat keletkezésének indokáról és hátteréről. A jelenleg hatályos, 
a fémkereskedelmet szabályozó törvény 2009-ben született, ám az azóta eltelt négy év alatt a 
jogalkalmazás tapasztalatai alapján világossá vált, hogy nem képes betölteni azt a funkciót, 
hogy hatékonyan vissza tudja szorítani az illegális fémkereskedelmet, valamint az egyre 
elterjedtebb fémlopást mint jelenséget Magyarországon.  

Ezért nyújtotta be a kormány a javaslatát az Országgyűlés részére egy teljesen új 
fémtörvény formájában. Itt elsősorban a szabályozás iránya a szigorítás, szigorúbb keretek 
közé kerül a fémkereskedelem, annak megtartásával, hogy a legálisan működő fémkereskedők 
számára a lehető legkisebb extra adminisztratív terhet, illetve korlátozást kíván az új 
szabályozás bevezetni; a legális működés tiszteletben tartása mellett kívánja megszüntetni a 
fémlopást mint jelenséget.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a képviselőtársak 
részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntésre kerül sor. Így kérdezem, ki az, aki a 
fémkereskedelemről szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja. Aki igen, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 igen szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 
1 nem szavazat mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta.  

Lehetőségünk van előadót állítani, jelölöm Kupcsok Lajos képviselőtársunkat. Ki az, 
aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Úgy látom, hogy ezzel egyetértett a bizottság, akkor ő képvisel 
minket majd a plenáris ülésen.  

Nagyon szépen köszönöm, ezt a napirendi pontot lezárom. 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló T/10747. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Rátérünk a közraktározásról szóló 1996. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatra, itt is általános vitáról kell döntenünk, első helyen kijelölt bizottságként 
döntünk majd az általános vitáról.  

Kérdezem helyettes államtitkár urat, van-e esetleg kiegészítendője.  

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (NGM) sz óbeli kiegészítése 

DR. LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Szintén csak egy mondatban. Tisztelt Bizottság! Itt a javaslat 
lényege arról szól, hogy a közraktári rendszerbe vetett bizalmat kívánja visszaállítani, a 
közraktárjegynek mint értékpapírnak az értékét kívánja a korábbihoz hasonló mértékre 
felhozni, hogy a bankok ezt biztosítékként elfogadják, ezáltal be tudja tölteni eredeti célját. 
Erre szolgál a törvényjavaslat. 

Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai 
részéről? (Nincs jelzés.) Ahogy elnézem, nincs, így döntésre kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, 
aki a közraktározásról szóló 1996. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak találja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak találta. (Rogán Antal 
megérkezik.) 

Lehetőség nyílik előadót állítani, Kupcsok Lajos képviselő urat jelölöm. Ki ért ezzel 
egyet? (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság ezzel egyetért, úgyhogy a napirendi pontot ezzel 
lezárom. Köszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy idefáradt, egyúttal átadom az elnöklést 
elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Megkérdezem a bizottságot, hogy – tekintettel arra, hogy a dohányzással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat következne, de a helyzet az, hogy egyelőre 
még a költségvetési bizottságban van az előadó – van-e lehetőség arra, hogy cseréljük meg a 
következő napirendi ponttal, és ezzel nyerjünk egy kis időt, legfeljebb utána még lesz egy kis 
olvasási szünet. Van-e valakinek ez ellen kifogása? (Nincs ellenvetés.) Amennyiben nincs, 
akkor viszont meg kell szavaztatnom. Tehát kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja 
a napirendi cserét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy ez gyakorlatilag egyhangú döntés, tehát a bizottság ezt támogatta.  

A bizottság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 28. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva: döntés 
vállalkozás jóváhagyásáról 

Akkor a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvénynél vállalkozás jóváhagyásáról szóló döntés következik, ha jól tudom, kettő ilyen van.  

Csak jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy mi alapvetően sorrendben haladunk, tehát 
mindenkinek, aki benyújtotta a kérelmét egy adott országra vagy országcsoportra nézve, azt 
benyújtjuk a bizottság elé, amennyiben minden feltételnek eleget tesz. Eddig még nem volt 
olyan kérelmező, akinél nem kellett volna hiánypótlást kérni. Aki a hiánypótlásnak eleget 
tesz, tehát a feltételrendszernek megfelel, értelemszerűen jelentkezési sorrendben idekerül a 
bizottság elé. Ennek megfelelően hoztam most be kettőt. 

Az egyik alapvetően egy afrikai térségre vonatkozik, kiegészítve az Indonéz 
Köztársasággal, tehát a Dél-afrikai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Kenyai Köztársaság, 
Nigériai Szövetségi Köztársaság területére, továbbá – ahogy jeleztem itt már a legutóbbi 
bizottsági ülésen, a Bevándorlási Hivatallal egyeztetve – az ezen országok állampolgárai által 
Magyarország területén benyújtásra kerülő kérelmeknél ez az egyik pont, aminek a 
jóváhagyásáról kellene döntenünk. Ha jól tudom, akkor a bizottság tagjai kézhez kaptak 
minden dokumentumot, illetve mivel ez egy elég vaskos adattár, ha valakinek bármelyikkel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele van, be kell jönnie a bizottsághoz, és akkor a teljes 
dokumentációt is – cégpapírokat, minden egyebet – meg tudja tekinteni.  

Két részre osztanám a szavazást, a döntést meg a vitát, tehát akkor elsőként van az a) 
pont, ami a Discus Holdingra vonatkozik, itt is fel kellett fednie magát a tulajdonosnak és a 
cégjegyzési joggal rendelkezőnek, mint kiderült, egyértelműem magyar állampolgár, és itt egy 
Máltán, tehát az Európai Unió területén bejegyzett cégről beszélünk.  
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Határozathozatal az a) kérelemről 

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor kérdezném, hogy ki az, 
aki ennek a kérelemnek a jóváhagyása mellett voksol. Aki mellette voksol, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság többsége, ez 18 főt jelent. Ki 
szavaz nemmel? (Szavazás.) 3 nem szavazat ellenében a bizottság ezt jóváhagyta.  

Határozathozatal a b) kérelemről 

Térjünk át a következőre, az Innozone Holdings esetében a kérelem a Ciprusi 
Köztársaság területén, az Indiai Köztársaság területén, továbbá ezekről a Magyarország 
területén benyújtott kérelmekre vonatkozik, és tekintettel arra, hogy ebben Ciprus is benne 
van, ez értelemszerűen egy Cipruson bejegyzett cég, amelynek képviselője és tulajdonosa 
egyébként szintén magyar magánszemély, Földvári Gábor. Mindez szintén természetesen 
megtalálható a cégpapírokban is, aki erre nézve bármilyen információt szeretne kérni, azt a 
bizottság titkárságán megteheti. 

Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, még egyvalamit hozzátennék. Mindkét kérelmező esetében volt olyan 
ország, amit megjelölt, ahol nem tudtam a külképviselettel egyeztetni, ez Kazahsztán, illetve 
az egyik különösen érdekes, az Amerikai Egyesült Államok. Nagykövet asszonnyal 
megbeszéltem, hogy leülünk egymással, úgyhogy van módjuk arra, hogy áttekintik egyébként 
a dokumentációt, és véleményt formálnak róla, amíg ez nem történik meg, addig 
értelemszerűen az erre a két országra vonatkozót nem tudom idehozni a bizottság elé, csak 
akkor, ha ezen már túlvagyunk.  

Tehát amennyiben nincs kérdés vagy észrevétel – még egyszer megkérdezem (Nincs 
jelzés.) – nincs, akkor kérdezem, ki támogatja ezt a kérelmet. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat ellenében a bizottság ezt a kérelmet is elfogadta. 

A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10881. számú 
törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely ismét a dohányzással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Egy pillanat, utánanézünk annak, hogy van-e 
esély arra, hogy van előterjesztő. (Jelzésre.) Nincs, tehát két lehetőségünk van, vagy szünetet 
rendelek el egy negyedóra erejéig, míg a költségvetési bizottságból megérkezik, a másik 
verzió, hogy a tárgysorozatba-vételhez egyébként nem szükséges előterjesztő, és akkor 
előterjesztő nélkül vitatjuk meg a törvényjavaslatot. (Jelzésre.) A bólogatásokból úgy látom, 
hogy senki nem szeretne szünetet, akkor viszont áttérünk a törvényjavaslat megvitatására, 
előterjesztő híján, és a kormány képviselői is a költségvetési bizottság ülésén vannak. 

A törvényjavaslatot a képviselőtársaim jóváhagyták, kérdezném a tisztelt bizottságot, 
hogy kinek van kérdése vagy észrevétele a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) 
Úgy látom, hogy ilyen nincs, akkor a vitát lezárom.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki az, aki a tárgysorozatba-vételt és az 
általános vitára való alkalmasságot támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem szavazat ellenében a 
bizottság támogatta a tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot.  

Itt többségi, illetve kisebbségi előadó állítására van lehetőség. Ki lenne esetleg a 
kisebbségi előadó? Kíván-e állítani ilyet a bizottság? (Nincs jelzés.) Amennyiben nem kíván, 
abban sem vagyok biztos, hogy többségit érdemes. (A bizottság munkatársával tanácskozik.) 
Tehát kell, így kérdezem, ki az, aki a többségi előadói szerepet a bizottság részéről vállalni 
tudja, csak egy nagyon rövid véleményt kell mondani. (Jelzésre.) Koszorús László alelnök úr, 
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rendben. Még nem egészen ismerjük a tárgyalási rendjét, mert a házbizottság még épp ülést 
tart.  

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Az egyebekben van-e valami? Ha jól tudom, Koszorús alelnök úr az albizottság ülését 
a jövő hétre összehívta, arról tájékoztatott engem, több témában is, úgyhogy akkor remélem, 
hogy azon az albizottsági ülésen a frekvenciagazdálkodás ügyében is a megfelelő vitát le lehet 
folytatni.  

Baja képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Egyrészt ezt szeretném megköszönni, másrészt azt a 

tájékoztatást kaptam civil forrásból, hogy megkezdődött a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnökére vonatkozó társadalmi egyeztetés, amelyet nagyon pozitívan értékeltek 
nyilván az érintett területek. Az új szabályozás szerint a miniszterelnök a javaslata előtt ezt a 
konzultációt megteszi, ez pozitív. Azt szeretném kérdezni elnök úrtól, hogy bár jogszabály 
nem írja elő végül is a bizottság előtt való meghallgatást vagy a bizottság 
véleménynyilvánítását, hogy kívánunk-e ezzel élni valamilyen formában, vagy egész 
egyszerűen csak a civil szervezetek mondják el a véleményüket – nyilván akkor ezek között 
tájékozódunk –, és annak keretei között valósul meg a bizottság érdemi véleményalakítása.  

Csak tájékozódási jelleggel kérdezem elnök urat, nekem javaslatom nincs. 
 
ELNÖK: Azért tájékozódnék, mert nem emlékszem, hogyan történt ez most már közel 

három évvel ezelőtt, és ha megengedik, akkor nem változtatnék ezen a gyakorlaton. Tehát 
tájékozódni fogok, és akkor annak a fényében a következő bizottsági ülésen visszatérhetünk 
erre. Tekintettel arra, hogy ez egy viszonylag hosszadalmas véleményalkotási procedúra, ezért 
azt gondolom, erre még bőven van idő. 

Van-e még az egyebekben valami más? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm 
szépen, a bizottság ülését berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 6 perc)  

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


