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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11398. szám) 
(Dr. György István, Horváth Zoltán, Vantara Gyula és Babák Mihály (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat (T/11474. szám)   
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. Egyebek 

 



- 4 - 

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 
 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Jármai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Tóth Ágnes szakmai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
Gyura Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. 
Képviselőtársaim előre megkapták elektronikus formában a meghívót, illetve a napirendi 
javaslatot. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki egyetért a titkárság által kiküldött napirendi javaslattal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadta a bizottság.  

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/11398. számú törvényjavaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

Bele is vágunk a napirendbe. Az első napirendi pont az egyes gazdasági tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására 
kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként tesszük mindezt. A képviselőtársaim megkapták 
az ajánlást, külön köszöntöm Tóthné dr. Jászai Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, illetve dr. Tóth Ágnes szakmai 
tanácsadót, szintúgy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tudnak mondani az ajánlás 
1. pontjában Ékes József képviselőtársunk módosító javaslatával kapcsolatosan.  

 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Kormányálláspontot tudunk 
mondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Támogatják-e vagy sem?  
 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.  
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz), előterjesztőként: Az eredeti javaslat 

tárcaegyeztetése is megtörtént, ez lényegesen egyértelműbbé teszi, támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő és a kormány támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nagyon röviden szeretném megjegyezni, elnök úr, hogy 

örülünk annak, hogy a kormány belátta és elfogadta azokat az ellenzéki, illetve sajtókritikákat, 
amelyek a törvényjavaslattal kapcsolatban megfogalmazódtak, és most tulajdonképpen helyre 
teszi és egyértelművé teszi, ezáltal mi is tudjuk támogatni ezeket a módosító indítványokat.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a pozitív véleményt, akkor döntünk. Aki támogatja az 

ajánlás 1. pontját, melyet a kormány és az előterjesztő támogat, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.  
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Az ajánlás 2. pontját már elfogadta a gazdasági bizottság, hiszen saját módosító 
javaslatunk, de azért megkérdezem a kormány képviselőjét, illetve az előterjesztőt, hogy mi a 
véleményük.  

 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.  
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz), előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: Erről most nem szavazunk, mert már korábban ezt megtettük.  
Az ajánlás 3. pontjánál ugyanúgy járunk el, a gazdasági bizottság már elfogadta ezt a 

módosító javaslatot. Ettől függetlenül kérdezem a kormány álláspontját.  
 
TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.  
 
DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz), előterjesztőként: Támogatom.  
 
ELNÖK: Van-e esetleg olyan módosító javaslatunk, amiről döntenünk kellett volna, 

de nem így tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, nagyon szépen köszönöm a KIM 
részvételét, az 1. napirendi pontot ezennel lezárom.  

A Magyar Nemzeti Bankról szóló T/11474. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslatra, itt 
szintén bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk, mindezt első helyen kijelölt 
bizottságként tesszük.  

A módosító javaslatot képviselőtársaink megkapták, külön köszöntöm Jármai Péter 
helyettes államtitkár urat és Gyura Gábor főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről.  

Kérdezem, kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak-e mondani a bizottsági módosító 
javaslattal kapcsolatban. 

 
DR. JÁRMAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányzati álláspontot tudunk mondani, tegnap tárgyalta a közigazgatási államtitkári 
értekezlet, és támogatjuk a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: A bizottsági módosító javaslatot támogatja a kormány. Van-e esetleg kérdés 

vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki egyetért a bizottsági 
módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 2 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a bizottsági 
módosító javaslatot 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

 
ELNÖK: Van-e esetleg olyan módosító javaslatunk, amiről döntenünk kellett volna, 

de nem így tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezennel ezt a napirendi pontot is 
lezárom.  
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Egyebek 

Hétfőn bizottsági ülést fogunk tartani, az egyebekben van-e még valakinek kérdése 
vagy felvetése? (Nincs jelzés.) Nincs, köszönöm szépen, önöknek jó munkát kívánok, ezzel a 
bizottsági ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 35 perc)  

 

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


