
 
 

Ikt.sz.: OKB/30-1/2013.  

OKB-24/2013. sz. ülés 
(OKB-132/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2013. június 11-én, kedden, 9 óra 15 perckor kezdődően, 

az Országház főemelet 55. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 
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Napirendi javaslat  
 
 

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11473. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Rétvári Bence (KDNP) és 

Kovács Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése) 

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gajda Róbert (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Ivády Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Tasó László (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik) Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Habis László (KDNP) Szekó Józsefnek (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Weingartner Lilla főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 15 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! (Szekó József megérkezik az ülésre.) Most, hogy 
Szekó képviselő úr is megérkezett már, megkezdjük a mai bizottsági ülést. (Derültség. - 
Varga Zoltán közbeszól.) Természetesen! Szekó képviselő úr mindig időben jön, szemben 
önnel, képviselő úr.  

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 12-en személyesen… (Ivády Gábor megérkezik az 
ülésre.) Ivády képviselő úr is megjött, úgyhogy így már egész nyugodtan elkezdem. Tehát 12-
en személyesen vannak jelen, 9-en helyettesítési megbízást adtak, a bizottság határozatképes.  

Egyetlenegy napirendi pontunk van, a kereskedelemről szóló törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat, T/11473. számon, egy bizottsági módosító javaslatunk van. Más 
napirendi pont mára nincs. Aki ezt el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11473. szám) (Rogán Antal (Fidesz), Dr. Rétvári Bence (KDNP) és 
Kovács Ferenc (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Bizottsági módosító javaslat 
benyújtásának kezdeményezése)  

Üdvözlöm a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető asszonyát, és külön 
köszönöm, hogy ennyire pontosan érkeztek, hogy már idő előtt is itt voltak. (Hegedűs 
Lorántné megérkezik az ülésre.) Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt is nagy tisztelettel 
köszöntöm, kérem, csücsüljön le, Enikő, hogy akkor folytassuk a bizottsági ülést.  

Az lenne a kérdésem, főosztályvezető asszony, hogy akkor az előterjesztőkkel 
sikerült-e konzultálni, mert én úgy hallottam, a tegnapi nap folyamán történt egyfajta 
egyeztetés.  

 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: És akkor a végeredmény az, hogy tulajdonképpen…  
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát sikerült közös nevezőre jutni. 
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Ez kiváló. Van egy bizottsági módosító javaslatunk, amely a lakossági 

önkény megakadályozásáról szólna. Ezt tudja-e támogatni a tárca? 
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a tárca 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy tudom, hogy az előterjesztők is támogatják, ez a hír érkezett 

hozzám.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tudjuk-e támogatni a bizottsági módosító 

javaslatot. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igennel támogattuk. Aki nem? 
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(Szavazás.) Hát, már megszokhattuk, 4 nem. Támogatjuk a bizottsági módosító javaslatot. 
Nincs is több napirendi pontunk.  

Köszönöm szépen a mai bizottsági munkát.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 17 perc.) 
 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


