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Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója 
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Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 48 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait.  

A mai meghívó tervezetét mindenki kézhez kapta. Én a meghívón belül új 
pontot nem javaslok, viszont sorrendcserére szeretnék javaslatot tenni. Elsőként a 
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos 
vitát javaslom, utána a bányászati törvényt, harmadikként az üzletek nyitva tartásáról 
szóló törvényjavaslatot, és legutoljára a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 
szóló törvényjavaslatot, valamint értelemszerűen az Egyebeket. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés 
vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Kérdezném, hogy akkor az így felállított sorrenddel 
együtt ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezzék. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/1803. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rá is térnénk rögtön az 1. napirendi pontunkra, a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. Részletes 
vita. Ha jól tudom, egyetlenegy darab olyan módosító indítvány van, amely egyébként 
a hatáskörünkbe tartozik, itt is a részletes vitát akkor a két szakasznak megfelelően 
bonyolítjuk le.  

Először is tisztelettel üdvözlöm Németh Lászlóné államtitkár asszonyt, de azt 
hiszem, miniszter asszonyt kellene mondanom, mert aki egyszer már betöltötte ezt a 
tisztséget, annak kijár ez az elnevezés. Úgyhogy tisztelettel üdvözlöm. Ha megengedi, 
akkor először a részletes vita első szakaszát folytatnánk le, ami arról szól, hogy 
megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésének a törvényjavaslat. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e a bizottság tagjai részéről bárkinek észrevétele. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor egy egyszerű szavazással megállapíthatjuk, hogy 
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésének. Aki ennek megfelelően szavaz, tehát így 
véli, az kérem, hogy igennel voksoljon, az kérem, ezt kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a döntést gyakorlatilag egyhangúlag 
meghozta.  

Akkor áttérnénk a következő szakaszára a vitának, ez már a törvényjavaslathoz 
érkezett képviselői módosító indítványok közül a mi hatáskörünkbe tartozó. Tóth 
Bertalan képviselő úr nyújtott be egy módosító indítványt. Először tisztelettel 
kérdezném miniszter asszonyt, hogy a módosító indítvánnyal kapcsolatban a 
kormánynak mi az álláspontja. 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Jó napot kívánok! 

Köszönöm a lehetőséget. Elöljáróban vagy első mondatként szeretném jelezni, hogy 
ezt a beadott módosító javaslatot a Miniszterelnökség nem támogatja. Annak 
indokaként, hogy ezt miért nem tesszük, azt szeretném elmondani önöknek, hogy itt 
abban az esetben, ha teljes mértékben a Fejlesztési Bank ügyfélkörére vonatkozóan 
kiterjesztjük ezt a bizonyos felmentést, ami ezekre a speciális épületekre vonatkozik, 
ez azt jelentené, hogy minden ügyfélre, minden, a Fejlesztési Bankkal kapcsolatot 
tartó, ápoló cégnek sérülne az érdeke, sérülnének az érdekei. Úgy vélem, ezt 
nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez beláthatatlan következményekkel járna a piacon 
szereplő cégek és vállalatok számára. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés vagy észrevétel van-e? (Jelzésre:) Volner 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak szeretném megjegyezni 

miniszter asszony részére, hogy maga a kormány volt az, amely az MFB alá beterelt 
számos dolgot, és most arra való hivatkozással akarja ezt megakadályozni, hogy ne 
minősüljön banktitoknak, és megismerhesse a közvélemény ezeket az egyébként 
releváns és rendkívül fontos adatokat - erősen visszásnak érzem magát a kormányzati 
érvelést. Önök gondoskodtak arról, hogy bekerüljön egy nagy zsákba számos olyan 
vagyontárgy, illetve vagyonkezelési jog és ezzel összefüggő egyéb elem, amit, úgy 
gondolom, hogy a fejlett demokráciákban meg kell hogy ismerjenek az emberek, az 
állam átláthatóságát javítja, és most ezzel szűkíteni ezt a lehetőséget rendkívül 
szerencsétlennek érzem. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Elnézést, de az előterjesztők képviseletében Völner Pál alelnök urat 

elfelejtettem megkérdezni a módosítóról, úgyhogy ezt most pótolnám akkor. 
 
DR. VÖLNER PÁL (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem 

javasoljuk a módosítás befogadását. Ez a javaslat arra született, hogy a pártokkal 
szemben egy szigorúbb követelmény érvényesüljön, ami az átláthatóságot illeti, a 
banktitok feloldása csak ezen a területen valósuljon meg, a gazdasági élet egyéb 
szereplőire méltánytalan és indokolatlan lenne kiterjeszteni ezt a kérdést.  

Az pedig, amit Volner képviselőtársam említett: egyéb nyilvános cégadatokból, 
mérlegekből és egyéb adatokból folyamatosan követhető a gazdasági élet szereplőinek 
mozgása, így az állami cégeké is, tehát szükségtelen ennek a módosításnak az 
elfogadása. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor döntenénk a módosító javaslatról. Sem az 
előterjesztő, sem pedig a kormány képviselője nem támogatta. Kérdezném a tisztelt 
bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt, az kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 4 igen. Gondolom, ezek szerint 8 
nem vagy 8 tartózkodás. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot, úgyhogy az 
egyharmadnak már nincs jelentősége. 

Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot le is zárnánk. Miniszter 
asszonynak köszönöm szépen a jelenlétet. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/1706. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján)   

Áttérnénk a következő napirendi pontunkra, az pedig a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Itt is részletes vita. Aradszki András államtitkár 
urat tisztelettel üdvözlöm. Kérem, hogy foglaljon helyet.  

Itt is két szakaszban folytatnánk le a vitát. Akkor első kérdésem az lenne, hogy 
a bizottság tagjai közül valakinek a házszabály 44. § (1) bekezdésben előírt 
követelményeknek való megfelelés tekintetében van-e kérdése vagy észrevétele. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezném, ki az, aki a bizottság tagjai közül úgy 
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találja, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

Rátérnénk a következő szakaszára a vitának, tehát lezárom az egyes szakaszt, 
megnyitom a kettes szakaszt. A kettes szakasznál módosító indítványokról döntünk. 
Kezdjük azzal, hogy az 1. ajánlási pontban szereplő, Sallai R. Benedek képviselő által 
benyújtott módosító indítvány tekintetében kérdezném a kormány álláspontját. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül bárkinek van-e kérdése vagy 

észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a 
bizottság tagjai közül támogatja. Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem 
támogatta a módosító indítványt. 

A 2. ajánlási pontban a Varju képviselő úr által benyújtott indítvány a Ház 
apparátusának tájékoztatása szerint, ami az ajánlásban is szerepel, határidőn túl 
került benyújtásra, így nem tudunk dönteni róla. Csak képviselő úrnak is 
tájékoztatásként mondom: pénteken került benyújtásra, és csütörtök 4 óra volt a 
módosító indítványok beadásának a határideje. 

A 3. ajánlási pontban Sallai R. Benedek képviselő úr módosító indítványa. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

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

kérdezném, ki az, aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta. 

A 4. pontban Riz Gábor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezném a 
kormány álláspontját. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

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

kérdezném, ki az, aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 8 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás 
mellett elfogadta a módosító indítványt a bizottság, illetve támogatta azt. 

Lezárnám a vita második szakaszát. Akkor ennek megfelelően kérdezném a 
tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat elfogadását. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal… Tartózkodás? 
(Szavazás.) … 3 tartózkodás mellett támogatta a módosító javaslat benyújtását, 
úgyhogy akkor ezzel le is zárnánk a részletes vitát. 
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Az üzletek nyitva tartásáról szóló T/1914. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérnénk akkor a következő napirendi pontunkra, tárgysorozatba vétel, az 
üzletek nyitva tartásáról szóló törvényjavaslat, Semjén Zsolt, Harrach Péter és 
képviselőtársainak az indítványa.  

Nem tudom, hogy itt ki az, aki az előterjesztőt képviseli. Végül is államtitkár úr 
az előterjesztő képviselője, most a KDNP-frakcióhoz tartozó képviselői minőségében. 
Értem. 

Tárgysorozatba vételről kell döntenie a tisztelt bizottságnak, úgyhogy akkor 
először átadnám a szót az előterjesztők képviselőjének. Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Az előttünk levő előterjesztés az üzletek nyitva tartásáról 
rendelkezik, illetve tervezi, hogy változtassuk meg azt a tendenciát, hogy az üzletek 
nyitva tartása kiterjedjen a hét minden napjára az ünnepnapok kivételével. Az a 
célunk ezzel, hogy a munkavállalók érdekét is képviselve a vasárnapi munkát az 
üzletek nyitva tartása során minimalizáljuk. Lehetőséget biztosítunk ezzel az 
előterjesztéssel arra, hogy bizonyos kisebb üzletek, családi vállalkozásként 
működtetett üzletek esetében ez a nyitva tartás vasárnap is fennmaradjon, így aki 
vasárnap akar elengedhetetlen és elmaradt vásárlást lebonyolítani, azoknak is 
megvan a lehetősége vagy meglesz a lehetősége, hogy pótolják az elmaradt bevásárlás 
kisebb tételeit, mondjuk zsír, liszt vagy egyéb ilyen dolgok. 

Több szakmai szervezettel egyeztettünk az előkészítés során, 
szakszervezetekkel is, és az az álláspont került előtérbe, hogy ez a tervezett módosítás 
az üzletek nyitva tartásának semmilyen jelentős, áthidalhatatlan gazdasági 
nehézséget nem okoz. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban azt lehet elmondani, 
hogy az a tapasztalat, hogy a vasárnapi nyitva tartás sokszor piacszerzés érdekében, 
piacfenntartás érdekében történik, igazából azoknak a napoknak igazi nagy gazdasági 
haszna a vállalkozók részére sincs.  

Mindemellett persze azt is el kell mondani, hogy reményeink szerint a családok 
együttélésével, együtt tartásával, a vasárnapi bevásárlás helyett együtt levésével más 
fogyasztási helyekre kerül át a fogyasztás, gondolok itt a szabadidő, rekreáció, sport, 
vendéglátás területére, amelynek a megnövekedett igényei fel tudják szívni az 
esetlegesen csökkenő munkalehetőséget. A szakszervezeteknek egyértelmű 
álláspontja, hogy e tekintetben a munkavállalók érdekeit szolgálja ez a 
nyitvatartásirend-módosítás.  

Én azt gondolom, hogy ami működik Ausztriában, Franciaországban és 
Németországban, az Magyarországon is működhet, és ugyanolyan hasznot és 
eredményt hoz a társadalom egészének, mint ezekben az országokban. 

Kérem a támogatását a bizottságnak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rögtön megnyitom az ezzel 

kapcsolatos vitát. Én csak annyit bocsátanék előre, és utána már bizottsági elnökként 
szeretnék ebben részt venni, levezető elnöki minőségben, hogy a Fidesz 
képviselőcsoportja a javaslatot érdemben még nem tárgyalta. Ezért abban 
maradtunk, hogy természetesen mi fontosnak tartjuk, hogy erről legyen vita, így a 
tárgysorozatba vételt tudjuk támogatni, és a későbbiekben térnénk vissza arra, hogy 
egyébként ennek a tartalmi oldaláról még milyen módosításokat javasolnánk. Én 
például mindenképpen megfontolandónak tartom, hogy ha valóban a munkavállalók 
oldalára helyezkedünk ebben a kérdésben, akkor a 400 négyzetméteres határt is 
fontoljuk meg, mert ott is vannak dolgozók. Az ausztriai példa úgy néz ki, ha azt 



9 

tekintjük példának, hogy Ausztriában csak azok az üzletek lehetnek nyitva, ahol 
családi kisvállalkozás működik, és maga a tulajdonos az, aki dolgozik, tehát magyarul, 
munkavállalót vasárnap ebben a szektorban nem foglalkoztathat. Szerintem ha az 
osztrák példát vagy a német példát tartjuk irányadónak, akkor talán ezt is érdemes 
megfontolni, de erről a későbbiekben szeretnénk dönteni.  

Most azt tesszük lehetővé, hogy a tárgysorozatba vételt követően 
értelemszerűen ezt a vitát a parlament le tudja folytatni. Mi a magunk részéről 
minden észrevételre nyitottak vagyunk.  

Ennyiben be is fejezném, és innentől kezdve kérdezném, hogy ki az, akinek van 
hozzászólási szándéka. (Jelentkezések.) Volner és Varju képviselő uraknak ebben a 
sorrendben meg is adnám a szót. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Előre szeretném 

bocsátani, a mi frakciónk se foglalkozott a kérdéssel, ezután fogjuk az álláspontunkat 
kialakítani. Az a munkavállalói véleményekre, nem csak a frakciótagokéra vonatkozik. 
Azonban az előzetes vélemények begyűjtése alapján az látható, hogy erősen 
megosztott a társadalom ebben a kérdésben. Szólnak a javaslat mellett és ellen is 
érvek. Mellette nyilván a kereskedelemben dolgozó családok életminőségének javítása 
szólhat, ellene pedig az, hogy adott esetben ezeknek a családoknak a havi jövedelme 
csökkenhet akkor, ha a vasárnapi pótlékot ezek a családok elvesztik a csökkentett 
nyitva tartással. Még jó néhány egyéb szempont szerepel emellett, például az is, hogy 
ha vasárnapi jelenlétet nem kell biztosítaniuk a munkáltatóknak, akkor adott esetben 
akár létszámcsökkentéssel reagálhatnak erre.  

Azt az irányt, amit Rogán elnök úr fölvázolt, hogy ha ez a javaslat nem így kerül 
elfogadásra, akkor legalább bizonyos szűkítéseket lenne érdemes akár az üzlet, 
eladótér nagyságában, akár más körülményekben, nyitva tartási időben bevezetni, 
alapvetően én a magam részéről - és itt magánemberként nyilatkozom most, nem a 
frakcióm nevében - jónak tartom. Tehát önmagában azt kijelenteni, úgy érzem, elég 
sarkos, hogy a szakszervezetek ezt akarják. A szakszervezetek nevénél is 
meglehetősen árnyalt vélemények bontakoznak ki ezzel kapcsolatban, a társadalom 
maga is megosztott ebben a kérdésben. Csak rá szerettem volna mutatni ezekre a nem 
egyértelmű dolgokra. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Varju képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én úgy látom, hogy önmagában a téma felvetése elsősorban azzal a céllal 
érkezett, hogy azt a megosztottságot, amelyről szó esik, beemeljük ide a parlamenti 
viszonyok közé, és a sajtóban megjelenő véleményekkel mást kiszorítsanak onnét. 
Magyarul, önök csak azért kezdeményezték ezt, hogy eltereljék a figyelmet az ország 
sokkal jelentősebb problémái felől. 

Ezt már csak azért is mondhatom, mert szakmailag is álságosnak tartom azt, 
hogy a magyarországitól jelentősen eltérő osztrák és német kereskedelmi 
rendszerhez, annak működéséhez, annak megjelenési formájához képest azt 
mondják, hogy ahhoz hasonlóan kellene szabályozni. Ezért én azt gondolom, hogy ha 
önök a munkavállalókért aggódnak ennyire, akkor azt tegyék meg a mentősök és a 
pincérek esetében is, amikor hétvégén nekik dolgozni kell. Azt gondolom, hogy 
önmagában már a napirendre vételt sem szabad támogatni. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Van-e még esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Jelentkezésre:) 
Cseresnyés Péter képviselő úr, parancsoljon! 

 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy 

mondatot Varju képviselő úr hozzászólásához szeretnék hozzátenni. Az emberekre 
hivatkozik Varju képviselő úr. Akkor jó lenne, ha beszélne velük, ugyanis úgy, ahogy 
elhangzott mind az előterjesztő részéről, mind elnök úr részéről, tényleg megosztott 
az ebben érdekelt társadalom mind munkáltatók, mind munkavállalók tekintetében. 
Tehát a kérdéssel mindenképpen érdemes foglalkozni, és majd egy jelentős vita után 
vagy egy hosszan lefolytatott vita után sokak megkérdezésével érdemes a végső 
álláspontot kialakítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor a tárgysorozatba vételről döntenénk, kivéve, ha Aradszki 
képviselő úr reagálni kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Igen. Köszönöm, elnök úr. Elnézését 

kérem, de rosszul interpretáltam, mert nem teljes körűen, a törvényjavaslat a 400 
négyzetméter alatti üzleteknél is csak azokban az esetekben enged dolgozni, tehát 
munkavégzést, ahol nem munkavállalók dolgoznak, hanem a családtagok, a segítő 
családtagok is. Tehát ez a rendszer, így van a törvényjavaslatban, de erre nem tértem 
ki a bemutatásakor. 

Volner képviselő úrnak köszönöm a támogatását. Valóban arról van szó, hogy 
ezt vitassuk meg. A munkavállalók jó része egyetért ezzel, a szakszervezetek és a 
munkáltatók között is vannak olyanok, amelyek egyetértenek ezzel az indítvánnyal. 

Varju képviselő úr szavaira csak azt tudom mondani, ha figyelemmel kísérte az 
elmúlt 5 év munkáját, a Kereszténydemokrata Néppárt munkáját, amely legalább 
olyan hatékony, ha nem hatékonyabb és eredményesebb volt, mint az MSZP-é, akkor 
azt láthatta, hogy már az előző ciklusban is kezdeményeztük, illetve beszéltünk erről a 
törvényjavaslatról, ennek a benyújtásának a lehetőségéről. Távol áll tőlünk az, amit 
ön mondott. Erre nincs is szükségünk. Én úgy gondolom, hogy valóban itt a 
Parlament falai között érdemes a vitát lefolytatni és érdemes erről a 
törvényjavaslatról érdemben dönteni.  

Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 

Döntés a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Akkor a tárgysorozatba vételről döntünk. kérdezem, hogy ki az, aki a 
bizottság tagjai közül a tárgysorozatba vételt támogatja, az kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a tárgysorozatba vételt támogatta. 

Ezennel lezárnám ezt a napirendi pontot is. Államtitkár úrnak, képviselő úrnak 
köszönöm szépen a jelenlétet. 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló T/1760. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérnénk a legutolsó napirendi pontunkra, az pedig a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységekről szóló törvényjavaslat. Ha megengedik, átadnám az 
elnöklést Bánki Erik alelnök úrnak, közben el kell indulnom. Köszönöm szépen 
mindenkinek az eddig végzett munkát, és javasolnám a 4. napirendi ponttal a 
bizottsági munka befejezését. Parancsoljon! 
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(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Áttérünk a 4. napirendi pontra, amely a 

biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat részletes vitája. 
Javaslom a bizottságnak, hogy a vitát két szakaszban folytassuk le. Az első szakaszban 
a házszabály 44. §-a alapján meg kell állapítanunk, hogy a részletes vita 
lefolytatásának nincs törvényességi hibája. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor erről kérnék egy 
szavazást. Aki ezt elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, egyhangú döntéssel a bizottság elfogadja, így 
lezárjuk az első szakaszt. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben a módosító indítványokról kell 
szavaznunk. Képviselőtársaim megkapták a valamennyi módosító indítványról szóló 
háttéranyagot, így most annak a sorrendjében haladnánk.  

Az előterjesztők, a benyújtók közül a Nemzetgazdasági Minisztériumot Gordos 
József főosztályvezető-helyettes képviseli. Köszöntöm a bizottsági ülésen, és kérem 
majd, hogy a tárca, illetve ha van kormányzati álláspont, akkor a kormány 
álláspontját képviselje. Szatmáry Kristóf képviselő urat pedig előterjesztőként 
köszöntöm a bizottság ülésén. Őt is kérem majd arra, hogy az egyes módosító 
indítványokkal kapcsolatban jelezze, hogy előterjesztőként ezt támogatja-e vagy sem. 

Az 1. pontban Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa. Gondolom, hogy az 
előterjesztő támogatja, de megadom a szót Szatmáry Kristófnak. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt történt egyeztetés a 

minisztériummal, és talán ha megerősítik a kollegák, hogy az 1., 2., 3. és 4. pontban, 
amik a fogyasztóvédelmi szabályok erősítésére vonatkoznak, a minisztérium készít 
egy pontosabb anyagot. Tehát ezeket visszavonnám, amennyiben a minisztérium ezt 
vállalja. 

 
ELNÖK: Kérem, nyilatkozzon, főosztályvezető-helyettes úr, hogy valóban 

helytálló-e ez az információ. (Bencsik János távozik az ülésről.) 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, pontosító javaslat 

kidolgozásában akkor együttműködünk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezek szerint a képviselő úr az 1., 2., 3., 4. 

számon szereplő módosító indítványokat visszavonja, így erről nem kell szavaznunk. 
Haladnánk tovább. 

Az 5. pontban szintén Szatmáry Kristóf képviselő úr indítványa. Öné a szó. 
 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Ez egy csomag, az 5., 6., 7., ezeket 

fönntartanám, és kérném, hogy a bizottság támogassa. Lehet, hogy lesz valami 
kompromisszum, de mindenképpen szeretném, hogy ezek a tárgyalás további 
részében is szavazhatók legyenek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját az 5., 6. és 7. ajánlási 

pontban szereplő módosító indítványokról. 
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GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspont áll 
rendelkezésünkre. Ezek alapján szakmai kifogásaink lennének, így részünkről ebben a 
formában nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Egyiket sem? 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyébként egyéb más 

alternatív megoldás jelenleg nem áll rendelkezésünkre, úgyhogy erről nem tudunk 
nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki 

támogatja az 5., 6. és 7. ajánlási számon szereplő módosító indítványokat, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 6 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A 
bizottság támogatja ezeket a módosító indítványokat. 

Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a tárca képviselőinek a megjelenést. De 
még van egy „egységes” javaslat, a bizottság által benyújtandó „egységes” javaslat, 
amelyet képviselőtársaim megkaptak írásban. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban a 
tárcának van-e álláspontja. 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem állt még 

rendelkezésünkre, úgyhogy még tárcaálláspontot sem sikerült ezzel kapcsolatban 
kialakítani. 

 
ELNÖK: Meglepő. Én úgy tudom, hogy egyeztetésre került ez a módosító 

indítvány. 
 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Minek a módosítására 

irányul? - akkor feltennénk ezt a kérdést. 
 
ELNÖK: A bizottságnak van egy módosító javaslata, egy javaslatcsomag 

gyakorlatilag, 24 pontból álló indítvány, amely tudomásom szerint a tárcával 
egyeztetésre került, azért meglepő, hogy önök erről nem tudnak, de nézzék meg 
formailag, hogy ez így… 

 
GORDOS JÓZSEF (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést, igen, itt volt egy 

kis keveredés. Természetesen a tárca ezt ismeri. Elnézést kell kérnem még egyszer. A 
tárca álláspontja az, hogy támogatja. 

 
ELNÖK: Rendben. Akkor kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a 

bizottság módosító indítványát, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 6 igen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság támogatja ezt a módosítóindítvány-csomagot. Ezzel a vita 
második szakaszának végére értünk.  

Le kell zárnunk a részletes vitát. Erről kérek egy döntést. Ki az, aki támogatja a 
részletes vita lezárását, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 7 
igen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság döntött a részletes vita lezárásáról. Így végeztünk a 4. napirendi ponttal is. 
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Az ülés berekesztése 

Az Egyebek között van-e valamilyen felvetés, kérdés a bizottság tagjai részéről? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm a képviselőtársaimnak a megjelenést, a 
munkát elvégeztük. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 

Bánki Erik      Rogán Antal 
a bizottság alelnöke     a bizottság elnöke  

 
 
Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


