
MGB-17/2010.
(MGB-17/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗
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Napirendi javaslat

1. Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479.

szám)

(Általános vita)

2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480.

szám)

(Általános vita)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Horváth István (Fidesz), a bizottság alelnöke

Balogh József (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Obreczán Ferenc (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Tiffán Zsolt (Fidesz)
Ficsor Ádám (MSZP)
Szabó Rebeka (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Font Sándor (Fidesz) Horváth Istvánnak (Fidesz)
Gőgös Zoltán (MSZP) Ficsor Ádámnak (MSZP)
Farkas Sándor (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz)
Hanó Miklós (Fidesz) Balogh Józsefnek (Fidesz)
Patay Vilmos (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) Tiffán Zsoltnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Kovács Lajos főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Benkő Tamás János ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 2 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, kollégáinkat,
vendégeinket, illetve a napirendi pontokhoz érkezett előadókat. Megállapítom, hogy a
bizottságunk határozatképes.

Szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy vegyék elő a meghívót. A meghívóban
három napirendi pont van megjelölve. Az első napirendi pont az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/1479. számú módosítás általános vitára
való alkalmasságáról kell döntenie a bizottságnak. A második napirendi pontban a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslatnak, a T/1480. számú módosításnak
az általános vitára való alkalmasságáról kell döntenünk. Illetve az egyebekben majd
tájékoztatást szeretnék adni a tisztelt tagoknak a következő rendes bizottsági ülésről. Meg
szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
észrevételük, illetve egyéb javaslatuk. (Senki nem jelentkezik.) Észrevételt, javaslatot nem
látok. Akkor szavazzunk a napirendi pontokról! Aki egyetért a napirenddel, kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a
napirendet.

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1479. számú
törvényjavaslat (Általános vita)

Szeretném megkérdezni, hogy az első napirendi pontunkhoz, az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett-e előadó. (Kovács Lajos jelzésére:)
Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy kit üdvözölhetünk az urakban.

KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Kovács Lajos vagyok, kollégám Benkő Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium
pénzügyi szabályozási főosztályának a munkatársai vagyunk.

ELNÖK: Szeretettel köszöntöm a főtanácsos urat. Szeretném megkérdezni önöket,
hogy az írásos anyaghoz kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

KOVÁCS LAJOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem kívánnak szóbeli kiegészítést tenni. Meg szeretném kérdezni a tisztelt
bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan. (Senki nem
jelentkezik.) Kérdést, észrevételt nem látok az előterjesztéssel kapcsolatosan, így a napirendi
pontot lezárom… (Horváth Zoltánné közbeszólására:) Lezárom, és szavazunk.

Határozathozatal

Most szavazás következik arról, hogy támogatja-e a bizottság az általános vitára való
alkalmasságot. A Fidesz-KDNP részéről mi támogatjuk az általános vitára való
alkalmasságot, és bízom benne, hogy a szavazással ez az eredmény fog megvalósulni. Tehát
aki egyetért az általános vitára alkalmassággal, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az általános vitára való
alkalmasságot.

Köszönöm szépen az előadóinknak. Valószínűleg a következő napirendi pontnál is
önök lesznek az előadók.
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú
törvényjavaslat (Általános vita)

A következő napirendi pont a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága. Ez a T/1480. számú törvényjavaslat.
Szeretném megkérdezni önöket, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.

BENKŐ TAMÁS JÁNOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem kívánjuk szóban
kiegészíteni az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjait, hogy kérdést,
észrevételt szeretnének-e tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.)
Kérdést, észrevételt nem látok a napirendi ponttal kapcsolatosan, így a napirendi pontot
lezárom.

Arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a Fidesz-KDNP támogatja az
általános vitára való alkalmasságot, hiszen akár a lakástakarék… - az az előző volt -, tehát a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat rendezi a felügyelet
jövőbeni kompetenciáját, illetve működését, és nagyon fontos, hogy ezt az általános vitán is ki
tudják majd fejteni a képviselők a parlamentben.

Határozathozatal

Szavazás következik. Aki egyetért az általános vitára való alkalmassággal, az, kérem,
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen az előadóknak a részvételt.

Egyebek

Következő napirendi pontunk az egyebek. Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt
bizottsági tagokat, hogy Font Sándor elnök úr tájékoztatja a bizottságot, hogy jövő héten
szerdán, 10-án, 14 órakor bizottsági ülést tartunk, és a bizottsági ülés fontosságára tekintettel -
a napirend nem lesz más, mint a 2011. évi költségvetésnek a tárgyalása, valamint a 2009. évi
agrárjelentés tárgyalása, ami mindenféleképpen érinti a bizottságunkat - kérem, hogy
mindenki jöjjön el erre a bizottsági ülésre.

Van-e esetleg az egyebekben más? (Közbeszólások. - Ficsor Ádám: 14 óra?) Tehát
10-e, szerda, 14 óra. Tehát 10-én, szerdán, 14 órakor a 2011. évi költségvetést, valamint a
2009. évi agrárjelentést tárgyalja meg a bizottság, arra kérem tehát a bizottság tagjait, hogy
úgy időzítsék, hogy el tudjanak jönni… (Győrffy Balázs: Itt lesz?) Igen.

Ha nincs más az egyebekben… (Obreczán Ferenc jelzésére:) Képviselő úr,
parancsoljon! Obreczán Ferenc képviselő úr.

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Amit fel szeretnék vetni,
az az a téma, amit mellékletben már kiosztottunk a gázszállítással kapcsolatban. Ma reggel
kaptunk a VM-ből egy levelet, és arra kértek minket, hogy próbáljuk körbejárni a problémát, a
gázszállítást, mert nem teljesen tiszta a helyzet. Az a kérésem minden tag felé, hogy a saját
területén érdeklődjön, hogy hogyan történik a gázszállítás, milyen problémák vannak. Úgy
beszéltük meg, hogy ezt a Magosz felé jelezzék, és mi a Mezőgazdasági bizottságon keresztül
is el fogjuk juttatni részben Fellegi miniszter úr részére, részben pedig a VM, a minisztérium
felé ezeket. Elektronikusan is ki fogjuk küldeni ezeket a leveleket, amelyeket kaptunk Fellegi
miniszter úrtól, tájékoztatás céljából, és azt is, amit ma reggel kaptunk. Köszönöm szépen,
elnök úr, ennyit szerettem volna bejelenteni.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben a bizottság tagjai begyűjtik az
információkat, akár a képviselő úron keresztül vagy egyéb módon ezeket továbbküldik.

(Jelzésre:) Ficsor Ádám képviselő úr, parancsoljon!

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Én azt szeretném javasolni, hogy a bizottság hívja meg
egyszer Fellegi miniszter urat egy barátkozásra. Ez most már a második olyan téma - ez a gáz,
és volt már az a kombájn-ügy is, amit szintén magoszos képviselőtársaink vetettek fel -,
amelyek kapcsán… Mondjuk úgy, hogy miközben én nagyra tartom Fellegi miniszter urat,
valószínűleg egy jó szakminiszter, de nem túl nagy empátiával kezeli a mezőgazdaság
gondjait és problémáit. Valószínű, hogy ha egy beszélgetés keretében elmagyaráznánk neki az
összefüggéseket, akkor lehet, hogy a jövőben ez megváltozna. Amikor én megkaptam ezt a
levelet - köszönöm szépen a bizottság titkárságának, hogy körbeküldte -, mondjuk úgy, hogy
nem az látszott belőle, hogy ő teljesen a magáévá tette volna ezt a problémát, és a megoldáson
dolgozna - de ebben semmi rossz szándékot nem feltételezek. Ezért azt javaslom, hogy
valószínűleg érdemes lenne vele valamilyen módon, vagy bizottsági szinten vagy valamilyen
módon szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a képviselő úrnak a javaslatot, az elnök úrnak ezt
továbbítani fogom, és biztos vagyok benne, hogy lesz mód arra, főleg a költségvetés
tárgyalása közben, illetve utána, hogy a miniszter urat vendégül láthassuk a bizottság ülésén.

Van-e még az egyebekben hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Több hozzászólást
nem látok.

Akkor szeretném megköszönni a képviselő hölgynek és képviselő uraknak a munkát,
illetve a kollégáknak, vendégeinknek is. További szép napot kívánok, a bizottsági ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc)

Horváth István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


