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törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13478. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 
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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) 
Dr. György István (Fidesz)  
Herman István (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) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) távozása után Román Istvánnak (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Móni Istvánné dr. Nagy Mónika főosztályvezető (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Boros Zsuzsanna osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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Jelenlévők  
 
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Somogyi Dávid referens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 26 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság ülésén.  

A képviselőtársaim megkapták elektronikus formában a meghívót, ami tartalmazza a 
napirendi javaslatot, ami kiegészül Kovács Tibor képviselőtársunk napirendi javaslatával. 
Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a napirendi javaslattal kapcsolatosan? (Kovács Tibor 
jelentkezik.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Igen, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretnénk 

kezdeményezni, mert tegnap a plenáris ülésen, amikor kiderült, hogy ez az ügy, amiért 
meghallgatást kezdeményeztünk a miniszter, illetve számos más érintett szakember 
meghallgatása kapcsán, nem olyan ügy, amit csak úgy félvállról lehetne kezelni, hanem úgy 
gondolom, hogy igenis az illetékes miniszter magyarázattal szolgál, legalább magyarázatot 
kell adnia arra, hogy ezek a folyamatok hogyan játszódhattak le, hiszen százmilliárdos 
nagyságrendű ügyről van szó. Tegnap kérdeztem az elnök urat, hogy a következő bizottsági 
ülések valamelyikén sor kerül-e a miniszter rendes évi meghallgatására, mert itt erre nem 
került sor az elmúlt évben, vagy pontosabban az elmúlt év legeslegelején volt utoljára 
miniszteri meghallgatás. Nem kaptam rá megnyugtató választ. Mi a helyzet ezzel 
kapcsolatban? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen a képviselő urat tájékoztatni fogjuk, mint 

ahogy ez már tegnap is egyébként napirendi javaslatként fölmerült, és a bizottság elutasította, 
úgy ma is döntünk. Kérdezem tehát, ki az, aki napirendi javaslatként napirendre veszi Kovács 
Tibor alelnök úr javaslatát, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen mellett a bizottság 
nem veszi napirendre a javaslatát. (Dr. Selmeczi Gabriella és Márton Attila megérkezik az 
ülésre.) 

Kérdezem tehát, ki az, aki így elfogadja a napirendi javaslatot, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Azt látom, hogy a bizottság 20 igen mellett… Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
2 nem szavazat mellett a napirendi javaslatot a bizottság elfogadta. 

A kollektív befektetési formákról és kezelőikr ől, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok 
megvitatása) 

Rá is térünk a napirendi javaslatunk 1. pontjára: a kollektív befektetési formákról és 
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Itt módosító javaslatok megvitatására kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként fogunk 
eljárni. Az ajánlást képviselőtársaim megkapták kiosztva.  

Üdvözlöm Móni Istvánné dr. Nagy Mónika főosztályvezető asszonyt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről és dr. Laki Gábor főosztályvezető urat szintúgy a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
tudnak ismertetni. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában: dr. Nyikos László. Kérdezem a tárcát. 
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MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs 
álláspontunk. (Rövid szünet.) 

 
ELNÖK: Elnézést a technikai szünetért. Tehát az ajánlás 1. pontját a tárca nem 

támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? 
 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Bocsánat, nem azt mondtam, hogy nem támogatjuk. Nincs álláspontunk. 
 
ELNÖK: Nincs állásfoglalás, pontosabban nincs vélemény a minisztérium részéről. 

Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Ki 
az, aki támogatja dr. Nyikos László képviselőtársunk módosítóját, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontjában a tárcát kérdezem dr. Nyikos László képviselőtársunk 
módosító javaslatáról. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs 

álláspontunk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs. 

Döntünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 2. pontjában dr. Nyikos László módosítóját, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. A bizottság nem támogatja, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában a tárca? Dr. Nyikos László képviselő úr módosítója. 
 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben 

sincs álláspontunk. 
 
ELNÖK: Nincs álláspontja a minisztériumnak. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki támogatja dr. Nyikos László módosítóját, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Van öt darab bizottsági módosító javaslatunk. Az öt darab bizottsági módosító javaslat 
első módosítója, ami a törvényjavaslat 202. §-át módosítja. Kérdezem a tárcát. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor: Igen.) Alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, azt szeretném kérni, hogy legalább 5 perc 

olvasási szünetet adjanak. Itt van ilyen stócban módosító indítványok tömkelege, némelyik tíz 
pontból áll, azt se tudjuk, hogy melyikről szavazunk, elnök úr. Ez egészen elképesztő. 
Mindegyik módosító indítvány ugyanehhez a törvényjavaslathoz szól, és azt se lehet követni, 
hogy most melyikről szavazunk. Hát ne vicceljünk már! Így nem lehet, komolyan nem lehet 
bizottsági ülést tartani, egy vicc az egész, ahogy történik. Benyújtanak 200 módosító 
indítványt, két perccel az ülés kezdete előtt kiosztják, és azt se lehet tudni, hogy most akkor 
miről szavazunk. 
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ELNÖK: Alelnök úr, már két percet megspóroltunk volna, hogyha nem 
kampánygyűlést tartanánk. 5 perc technikai szünetet rendelek el. 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Bocsánat, elnök úr, ez nem kampánygyűlés, ez 

komolytalan bizottsági ülés. Ez nem a kampányról szól. Ezt csinálják a bizottsággal. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, 5 perc technikai szünetet elrendeltem, kérem, hagyja abba. 

(Rövid szünet.) 
Lejárt az 5 perc olvasási szünet. Kérdezem, a módosító javaslatnál, amit a tárca 

támogat, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Ki az, 
aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) 2 nem mellett a bizottság elfogadta a módosító javaslatot. 

Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, amely a törvény 2. §-ának 
(3)-(5) bekezdését módosítja. Kérdezem a tárcát. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) 2 nem mellett a bizottság elfogadta. 

Rátérünk arra a módosító javaslatra… (Kovács Tibor felemeli a bizottsági módosító 
javaslatokat: Erről szavazunk?) Arról már szavaztunk, igen. Alelnök úr, kérem, kövesse a 
bizottsági ülés eseményeit. (Kovács Tibor közbeszól.) Alelnök úr, kérem, tisztelje meg a 
gazdasági bizottságot, hogy szót kér, ha szót kér, akkor használja a mikrofont, és utána 
elmondja a véleményét. (Kovács Tibor: Ez fölháborító, elnök úr!) Egyébként teszem hozzá, 
alelnök úr, az MSZP nevében még a napirendi javaslatot sem fogadta el, úgyhogy kérem, ne 
folytasson kampányeseményt, azt majd a Parlament falain kívül, illetve a bizottsági ülésen 
kívül. (Kovács Tibor: Nem kampányesemény, hanem minősíthetetlen, ahogy lejáratják a 
bizottságot.) Alelnök úr, kérem, moderálja magát. (Kovács Tibor távozik az ülésről.) 

Folytatjuk a bizottsági ülésünket. Rátérünk a harmadik bizottsági módosító javaslatra, 
ami a 206. §-t egészíti ki. Kérdezem a tárcát. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

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

Ki az, aki támogatja a bizottság módosító javaslatát, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 20 
igen mellett a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Rátérünk a következő bizottsági módosító javaslatunkra, ami a Ptk.-t egészítené ki, a 
254. §-sal egészül ki ezáltal. Kérdezem a tárcát. 

 
MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

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

döntünk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Rátérünk az utolsó módosító javaslatunkra, ami a 254. §-t egészítené ki, az 

Eximbankról szól. Kérdezem a tárcát, támogatja-e vagy sem.  
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MÓNI ISTVÁNNÉ DR. NAGY MÓNIKA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki 

az, aki támogatja. (Szavazás.) 20 igen mellett a bizottság egyhangúlag támogatta.  
Van-e esetleg olyan módosító javaslatunk, amiről döntenünk kellett volna, de nem így 

tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm a tárca 
képviselőinek, hogy elfáradtak az ülésünkre. 

A bizalmi vagyonkezelőkr ől és tevékenységük szabályairól szóló T/13218. számú 
törvényjavaslat (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott 
módosító javaslat megvitatása)  

Rátérünk a napirendi javaslat 2. pontjára, a bizalmi vagyonkezelőkről és 
tevékenységük szabályairól szóló törvényjavaslatra. Itt az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottság által benyújtott módosítójavaslat-halmazról kell döntenünk. Első helyen 
kijelölt bizottságként tesszük mindezt. Amennyiben képviselőtársaink nem bánják, az 58 
darab módosító javaslatról dönthetünk egyben is. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ezzel 
kapcsolatosan észrevétel. Mindegyiket az alkotmányügyi bizottság adta be. 
Képviselőtársaimnak lehetőség nyílik ettől függetlenül kikérni külön módosító javaslatokat, 
ha kívánnak ezzel élni, akkor ezt megtehetik. 

Üdvözlöm a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Boros Zsuzsanna 
osztályvezető asszonyt, illetve Somogyi Dávid referens urat. Kérdezem, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot tudnak mondani. 

 
DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudunk. 
 
ELNÖK: Tudnak-e esetleg egységesen mondani az 58… 
 
DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Mindegyiket támogatják? 
 
DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A gazdasági bizottság tagjai előtt lévő 58 módosító javaslatot, amit az 

alkotmányügyi bizottság adott be, a tárca támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs. Döntünk akkor egyben az 58-ról. Ki az, aki támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Van-e esetleg olyan módosító, amiről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak az ülésünkre, és 
ezennel a 2. napirendi pontot is lezárom. 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/13629. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 3. pontjára, a rezsicsökkentéssel és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosítása. Módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor.  

Üdvözlöm nagy tisztelettel Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részéről. Az előterjesztők nevében Aradszki András 
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képviselőtársunk van jelen. Rá is térünk az ajánlás 1. pontjára, Mágori Józsefné 
képviselőtársunk módosító javaslata, ami összefügg a 4., 8., 12. ajánlási ponttal. Kérdezem a 
helyettes államtitkár urat, tárca- vagy kormányálláspontot tud mondani. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

úgy döntünk. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 20 igen mellett a 
bizottság egyhangúlag támogatja. 

Az ajánlás 2. pontjában: Józsa István, ami összefügg az ajánlás 13. pontjával. 
Kérdezem a tárcát. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 
Rátérünk az ajánlás 3. pontjára, Scheiring Gábor képviselőtársunk. Kérdezem a tárcát. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy 

döntünk. Ki az, aki támogatja Scheiring Gábor módosító javaslatát, kézfelemeléssel jelezze. 
(Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 5. pontjában Scheiring Gábor képviselőtársunk módosítójára, ami 
az ajánlás 14. pontjával összefügg. Kérdezem a tárcát. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, 

úgyhogy dönthetünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 5. pontjában Scheiring Gábor módosító 
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javaslatát, kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 6. pontjára, Józsa István, összefügg a 11-essel. Tárca? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyet sem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 7. pontjában: Józsa István. Kérdezem a tárcát. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki támogatja Józsa István módosítóját? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. A 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az ajánlás 9. pontjára. Kérdezem a tárcát. Mágori Józsefné. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy 

dönthetünk. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Az ajánlás 10. pontjában: Mágori Józsefné. Kérdezem a tárcát. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt. 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki az, aki 

támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. 
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Úgy látom, hogy nem térünk rá több módosító javaslatra, mert nincs, bizottsági 
módosító javaslatunk viszont még van. Az egyik a villamos energiával kapcsolatos, a másik 
pedig a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosítása. Kérdezem először a 
villamos energiával kapcsolatos bizottsági módosító javaslatunkról. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

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

Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Bocsánat, elnézést, az előterjesztőt is meg kell 
kérdeznem. Az előterjesztő? 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: És akkor most döntünk. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság egyhangúlag 

elfogadta. 
Rátérünk a második bizottsági módosítóra, itt a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

egyes törvények módosításával kapcsolatos a módosító javaslatunk. Kérdezem a tárcát. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
  
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Támogatom. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy 

döntünk. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Van-e olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom, és megköszönöm 
helyettes államtitkár úrnak, illetve kollegájának, hogy elfáradt a mai ülésünkre. 

A Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló T/13628. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 4. pontjára: a Magyarország kormánya és az 
Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén 
folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. 
Módosító javaslatok megvitatására kerül sor.  

Üdvözlöm Kovács Pál államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, 
illetve Banai Péter helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 
Kormány- vagy tárcaálláspontot tudnak mondani? Nem tudom, hogy melyikük fogja 
képviselni, ha kormány van, akkor a kormányt, ha tárca, a tárcát. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudunk ismertetni. 
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ELNÖK: Az ajánlást megkapták képviselőtársaink előre kiosztva, illetve elektronikus 
formában. Kérdezem az ajánlás 1. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk módosítójáról. 
A tárca? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Mivel Jávor 

Benedek képviselőtársai sincsenek jelen, ezért kérdezem, ki az, aki támogatja, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, ezért a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontjában Jávor Benedek. Kérdezem a tárcát. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

dönthetünk. Ki az, aki támogatja az ajánlás 2. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk 
módosítóját? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk módosítója. A tárca 
álláspontja? 

  
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Mivel ilyet nem látok, így 

dönthetünk. Ki az, aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet sem látok, 
úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 4. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk módosítója. Kérdezem a 
tárcát. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, 
úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 5. pontjában dr. Józsa István és dr. Veres János képviselőtársunk 
módosítója. Kérdezem a tárcát. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki Józsa István módosítóját támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs 
jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 6. pontjában Szél Bernadett képviselőtársunk módosítója. Kérdezem a 
tárcát. 
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KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a képviselő 
asszony módosító javaslatát nem támogatja. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor 

dönthetünk. Ki az, aki támogatja Szél Bernadett képviselőtársunk módosítóját, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet sem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 7. pontjában Jávor Benedek képviselőtársunk módosítója. Kérdezem a 
tárcát. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca a javaslatot 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki az, aki támogatja, az kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet sem látok, 
úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Akkor ezennel ezt a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár úrnak, 
helyettes államtitkár úrnak, hogy elfáradt az ülésünkre. 

A nemzeti energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltak 
teljesülésének időszakos értékeléséről és a nemzeti energiastratégiáról szóló 77/2011. 
(X. 14.) OGY határozat egyes hamis adatainak kijavítása érdekében történő 
módosításáról szóló H/13403. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérünk a napirendi javaslat 5. pontjára. Itt furcsa helyzet állt elő, hiszen az MSZP-s 
alelnök nem fogadta el a mai napirendi javaslatunkat, így valójában leszavazta a saját 
pártelnökének, Mesterházy Attilának azt a módosítóját, amiről egyébként most tárgyalnunk 
kellett, megsértődött, elhagyta a bizottsági ülést. Tulajdonképpen az 5. napirendi ponttal 
kapcsolatosan igazából szerintem dönthetünk is, hiszen a lehetősége megvolt. Úgyhogy 
kérdezem helyettes államtitkár urat, tárcaálláspontja vagy kormányálláspontja van-e esetleg 
Mesterházy Attila, többek között Kovács Tibor és dr. Józsa István képviselők önálló 
indítványáról, illetve határozati javaslatáról. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem értünk 

egyet ezzel. Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem értünk egyet, és nem támogatjuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a határozati javaslathoz van-e kérdés vagy észrevétel. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk a nemzeti energiastratégiáról szóló 77/2011. 
országgyűlési határozatban foglaltak teljesülésének időszakos értékeléséről és a nemzeti 
energiastratégiáról szóló országgyűlési határozat egyes hamis adatainak kijavítása érdekében 
történő módosításáról szóló határozati javaslatról, amit Mesterházy Attila, Kovács Tibor 
képviselő urak jegyeznek. Ki az, aki az önálló indítványt tárgysorozatba veszi, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a bizottság nem vette 
tárgysorozatba. 

Nagyon szépen köszönöm helyettes államtitkár úrnak, hogy képviselte a 
minisztériumot. 

Egyebek 

A 6. napirendi pontban Egyebek. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, úgy a bizottsági ülést berekesztem. Önöknek jó munkát kívánok, és 
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felhívom a figyelmüket, hogy csütörtökön bizottsági ülést fogunk tartani. Mindenkit nagy 
szeretettel várunk. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 52 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


