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Napirendi javaslat  

1. A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12920. szám)  
(Rogán Antal és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Burány Sándor (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Nyitrai zsolt (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Lajos szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 17 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság ülésén. 
Képviselőtársaim elektronikus formában megkapták a meghívót. Mindenkinek szeretném 
kérni a figyelmét! 

A napirendi javaslat egy napirendi pontot tartalmaz. Van-e esetleg kérdés vagy 
észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki elfogadja a 
napirendi javaslatunkat? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadja a bizottság.  

A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/12920. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Egy napirendi pontunk van, méghozzá a devizahitelesek megsegítése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak 
megvitatásával kapcsolatosan. Két módosító javaslat érkezett képviselői önálló indítványként, 
illetve egy bizottsági módosító javaslat. Külön köszöntöm Kovács Lajos szakreferens urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A T/12920/2. módosító javaslattal kezdenénk, 
Dióssi Csaba jegyzi. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani.  

 
KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak szakértői 

álláspontot tudok mondani. A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Előterjesztőként jómagam támogatom a javaslatot. Van-e 

esetleg kérdés vagy észrevétel? A tárca és az előterjesztő támogatja. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, döntünk. Kérdezem, hogy ki az, aki a T/12920/2. számú módosító 
javaslatot, amelyet Dióssi Csaba jegyez, támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Húsz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a módosító javaslatot a bizottság elfogadta. 

Rátérünk a következő módosító javaslatunkra, T/12920/3. számon kapták meg 
képviselőtársaim. Kérdezem a tárcát! 

 
KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyen nincs. Döntünk! Ki az, aki a T/12920/3. számon benyújtott módosító 
javaslatot támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat, 
úgyhogy egyhangúlag támogatta a bizottság.  

Rátérünk az utolsó módosító javaslatunkra. Ez egy bizottsági módosító javaslat. A 
képviselőtársaim kiosztva megkapták. Kérdezem a tárcát! 

 
KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jelen esetben csak 

szakértői álláspontot tudok mondani. Részemről támogatom. A tárca még nem tudta látni. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. (Kovács Tibor jelentkezik.) Megadom a szót, 

hiszen van rá lehetőség, hogy kérdezzünk, illetve észrevételeket megtegyünk. Kovács Tibor 
alelnök úr, tiéd a szó! 
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KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ez egy bizottsági módosító indítvány, ugye? Az lenne. 
Mert itt még aláírva sincs. Ez az, ami a 90 nap helyett 180 napot javasol és társai. Ezen nincs 
aláíró, sem semmi.  

 
ELNÖK: Természetesen az ilyen technikai részleteket pótolni fogjuk. Most elsősorban 

a tartalommal foglalkozzunk, képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): De azt kérdezem, hogy ez bizottsági módosító indítvány. 
 
ELNÖK: Így van, bizottsági módosító indítvány. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): És akkor mi lenne az indítvány lényege? 
 
ELNÖK: Úgy gondolom, az indoklásban ez viszonylag világosan le van írva. A 90 

nap helyett 180 napra terjedne ki. Van-e kérdés vagy észrevétel tartalmi kérdésben a módosító 
javaslattal kapcsolatosan? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki 
támogatja a bizottsági módosító javaslatot? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 21 
igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nem volt, a bizottság 21 igen szavazattal támogatta. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről nem szavaztunk, de kellett volna? 
(Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az egyebekben van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, mindenkinek jó munkát kívánok, az ülést berekesztem. 
 

 

(Az ülés befejezésének időpontja 17 óra 22 perc)  

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


