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Napirendi javaslat  

1. A rezsicsökkentés védelméről és az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet (P/12713. szám) 
(Rogán Antal és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Bencsik János (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz)  
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
 Dr. Kovács Lajos szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 48 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
 
KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 

szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

A napirendi javaslathoz van-e valakinek kérdése, kiegészítése, észrevétele? (Nincs 
jelzés.) Amint látom, nincsen, így dönteni tudunk. A bizottság elfogadja-e a napirendi 
javaslatot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. 

A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
T/12920. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 
 

Köszöntöm Kovács Lajos szakreferens urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 
Képviselőtársaim megkapták a bizottsági módosító javaslatot, amely lényegében egy 

ösztönzést kíván megfogalmazni a bankok felé. Képviselőtársaimtól egy kis csendet kérek. 
Kérdezem, tárca- vagy kormányálláspontot tud-e mondani.  

 
DR. KOVÁCS LAJOS szakreferens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani, és a tárca támogatja a bizottsági 
módosító javaslat benyújtását. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja, az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor döntünk.  
Ki támogatja a bizottság módosító javaslatát? (Szavazás. – Mindenki jelez.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta a bizottsági módosító javaslatot. 
(Jelzésre:) Megadom a szót Dióssi Csabának egy bejelentéssel kapcsolatosan. 
 
DIÓSSI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném bejelenteni, hogy a 

T/12920/2. számú javaslatomat visszavonom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e esetleg más bejelentenivaló a napirenddel kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Van-e esetleg olyan módosító, amelyről döntenünk kellett volna, de nem döntöttünk? (Nincs 
jelzés.) Ilyen sincs. A napirendi pontot ezennel lezárom. 

Egyebek 
Az Egyebekben van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, az 

ülést berekesztem, jó munkát kívánok önöknek.  
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 50 perc) 
 

 
 
 Koszorús László 

a bizottság alelnöke 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 


