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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varju László (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Tiffán Zsolt (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
Rogán Antal (Fidesz) dr. Völner Pálnak (Fidesz)  
Bánki Erik (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója    
Dr. Bősi Ferenc, a bizottság munkatársa 
 

Meghívottak 
Szűcs Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Bartal Tamás helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Kara Ákos államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Gódor Csaba főosztályvezető (Miniszterelnökség) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 3 perc) 

Az ülés megnyitása 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és kedves vendégeinket. A 
bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Először a napirendre tennék javaslatot. Javaslom a napirendi pontok cseréjét. 
A T/4820. számú törvényjavaslat, a fogyasztóvédelmi törvény módosítása legyen az 
első napirendi pont, majd az úgynevezett közlekedési csomag, a T/4682., a T/4886. 
és a T/4887. számú törvényjavaslat kövesse az államtitkár úr vidéki programjára 
tekintettel. Kérem, hogy aki a napirendi javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- 
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló T/4820. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi ponttal kezdenénk. Tisztelettel köszöntöm Kara Ákos 
államtitkár urat és munkatársait. A fogyasztóvédelemről szóló ’97. évi CLV. törvény, 
valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Javaslom, hogy a 
részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Az első szakaszban azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, tehát az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek stb. Kérem, hogy aki a bizottsági tagok közül ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenvéleményt és tartózkodást nem láttam, 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat érkezett. Erről kell dönteni a kiosztott háttéranyag alapján. Szatmáry Kristóf 
képviselő úr módosító javaslata. Az előterjesztőt nem látom. Először megkérdezem a 
kormány vagy a tárca álláspontját a módosítóval kapcsolatban. (Cseresnyés Péter 
megérkezik.) 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr és köszönöm szépen a bizottság tagjainak a rugalmasságot. 
Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca nem támogatja a módosító javaslatot. Elnök 
úr, ha kérik a bizottsági tagok, szívesen megindokolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy mi az 

álláspontjuk a módosítással kapcsolatban, illetve kérnek-e indoklást hozzá. (Senki 
sem jelentkezik.) Szavazzunk az előterjesztésről! Kérem, aki egyetért Szatmáry Kristóf 
módosító javaslatával, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Két nem szavazattal elfogadtuk. 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Kérem, hogy aki a részletes vita lezárásával és a kapcsolódó jelentés 
elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki 
az, aki ellene volt? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az előterjesztést.  
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A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
módosításáról szóló T/4682. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Második napirendi pontunk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Szintén Kara Ákos államtitkár 
úr képviseli a tárcát. Először szavaznunk kell arról, hogy megfelel a házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak a javaslat. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, ahol képviselői módosító javaslat 
érkezett. Erről kell döntenünk a kiosztott háttéranyag alapján. Az 1. pontban Gúr 
Nándor képviselő úr javasolta a 2. § módosítását. Megkérdezem az államtitkár urat, 
mi a tárca vagy a kormány álláspontja. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

fogok mondani. A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat a képviselő úr módosításáról. Ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) Két igen szavazat, nem került elfogadásra a javaslat. 
A 2. pontban ugyancsak Gúr Nándor képviselő úr a 3. § (2) bekezdésének a 

módosítását javasolja. Tartalmilag összefügg a 3. ponttal. Megkérdezem az 
államtitkár urat, mi a tárca álláspontja. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárcánk ezt 

sem támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

Két igen szavazat, tehát a bizottság nem fogadta el a módosítást. 
A 4. pontban Gúr Nándor képviselő a 10. § (3) bekezdésének elhagyását 

javasolja. Mi a tárca álláspontja, megkérdezem az államtitkár urat.  
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) Két igen szavazattal nem kapta meg a szükséges támogatást a módosító 
javaslat.  

Ezt követően döntenénk a részletes vita lezárásáról és a jelentés elfogadásáról. 
Kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki 
az, aki nem fogadta el? (Szavazás.) Két nem szavazattal elfogadtuk a javaslatot.  

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 
T/4886. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A harmadik napirendi pontunk a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás 
közlekedésről szóló törvényjavaslat. Szintén Kara Ákos államtitkár úr az, aki képviseli 
a tárcát. Két szakaszban tárgyaljuk az előterjesztést. Az első szakaszban döntünk a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről. 
Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
egyhangúlag elfogadtuk. 
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Rátérünk a részletes vita második szakaszára, képviselői módosító javaslat 
érkezett. Ander Balázs képviselő úr módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 

tárca. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Ander Balázs 

képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) Úgy látom, nem kapott támogatást.  
A bizottsági módosító tervezetét mindenki megkapta, kiosztásra került. Erről 

kell döntenünk. Kérem, hogy aki a bizottsági módosítóval egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazattal elfogadtuk. Ki az, aki nem fogadta el a 
módosító javaslatot? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás 
mellett elfogadásra került. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint 
az ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló T/4887. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következő napirendi pontunk a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A tárcát Kara Ákos államtitkár úr képviseli. Szintén két szakaszban 
tárgyaljuk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelel a javaslat. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Rátérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslat érkezett a 
részletes vitához, Ander Balázs képviselő úr az 1. pontban javasolja a törvény 2. §-
ának módosítását. Megkérdezem a tárca álláspontját. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Ander Balázs 

képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) Támogató szavazatot nem látok, tehát a 
bizottság nem fogadta el. 

A 2. pontban ugyancsak Ander Balázs képviselő úr új 5. melléklettel javasolja 
kiegészíteni a javaslatot. Megkérdezem a tárca álláspontját a javaslattal kapcsolatban. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk 

több szempontból sem. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Támogató szavazatot nem látok, tehát a 
bizottság nem fogadta el. 

Most pedig a bizottság saját módosítási javaslatáról döntenénk. Megkérdezem 
a tárca álláspontját a bizottsági módosítóval kapcsolatban. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a bizottsági 
módosítót. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki ellene volt? (Szavazás.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Most pedig döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Megkérdezem, ki az, aki támogatja a javaslatot ebben a formában. 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és munkatársainak a segítségét. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/4824. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontunkra, a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatra. Az előterjesztő részéről Bartal Tamás helyettes államtitkár urat 
üdvözlöm. Javaslom, hogy két szakaszban tárgyaljuk a javaslatot. Az elsőben arról 
döntünk, hogy megfelel-e a javaslat a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat nem érkezett, de a bizottság módosítási szándékot kíván megfogalmazni. 
Ennek tervezete kiosztásra került. A kormány vagy a tárca álláspontját kérdezem. 

 
BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kormány- vagy tárcaálláspont? (Bartal Tamás: Tárca!) 

Tárcaálláspont. Kérem a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a bizottsági módosítót, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadta a 
bizottság. 

Most pedig döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/5017. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 6. napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. 
évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Szűcs Lajos, Boldog István, 
Witzmann Mihály, László Tamás, Kerényi János Fidesz; Hegedűs Lorántné Jobbik; 
Szakács László MSZP-képviselő önálló indítványa. Az előterjesztők részéről üdvözlöm 
Szűcs Lajos képviselő urat. Két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Az első 
szakaszban döntünk a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Rátérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat érkezett. Erről kell döntenünk a kiosztott háttéranyag alapján. 
Sallai R. Benedek és Schmuck Erzsébet képviselők a törvényjavaslat 1. §-ának 
módosítását javasolják. Megkérdezem az előterjesztőt, támogatja-e javaslatot. 
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SZŰCS LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a tárca álláspontját. 
 
BARTAL TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, kívánnak-e hozzáfűzni valamit. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk az előterjesztésről! Ki az, aki támogatja 
Sallai R. Benedek és Schmuck Erzsébet képviselők módosító javaslatát? (Szavazás.) 
Két igen szavazat, nem kapta meg a szükséges bizottsági többséget a javaslat, nem 
fogadtuk el. 

Most pedig döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem fogadta el? (Szavazás.) Egy nem 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadtuk a 
javaslatot. 

Köszönöm szépen képviselő úrnak a segítségét. (Szűcs Lajos: Jó munkát, 
viszontlátásra! – Távozik a teremből.) 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról 
szóló T/5046. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 7. napirendi pontban az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat következik. Az előterjesztő részéről szintén Bartal 
Tamás helyettes államtitkár úr képviseli a Miniszterelnökséget. Két szakaszban 
tárgyaljuk a napirendi pontot. Az első szakaszban döntenénk a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk.  

Áttérünk a vita második szakaszára. Képviselői módosító javaslat nem 
érkezett, tehát döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a jelentés 
elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Egy ellenszavazat. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak a megjelenést. 

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló T/4853. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 8. napirendi pontra, az egyes állami vagyont érintő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Tisztelettel köszöntöm Fónagy János 
államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Javaslom, hogy itt is két 
szakaszban tárgyaljuk a napirendi pontot. Először döntünk a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk.  

Áttérünk a vita második szakaszára. Képviselői módosító javaslat nem 
érkezett, de a bizottság saját módosítási szándékot kíván megfogalmazni. Ennek 
tervezetét kiosztottuk. Megkérdezem az államtitkár urat a tárca vagy a kormány 
álláspontjáról. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja a módosító javaslatot. Megkérdezem a 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a bizottsági módosítót. Az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Egy 
nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a javaslatot.  

Most pedig döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Ki az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk a javaslatot. 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó 
és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/5044. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 9. napirendi pont a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, 
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Kósa Lajos és Tuzson Bence képviselők önálló indítványa. Az 
előterjesztő részéről nem látok jelenlévőt. A kormányt Fónagy János államtitkár úr 
képviseli. Két szakaszban javaslom itt is a napirendi pont megtárgyalását. Az első 
szakaszban döntünk a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelőségről. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat érkezett. Erről kell dönteni a kiosztott háttéranyag alapján, emellett 
majd lesz bizottsági saját módosítási szándék is. Az 1. pontban dr. Vas Imre képviselő 
úr a törvényjavaslat 2. §-ának módosítását javasolja. Megkérdezem a kormány 
álláspontját a módosító javaslattal kapcsolatban. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 

támogatja az 1. pontban foglalt módosítót. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság támogatja. 

A 2. pontban szintén Vas Imre képviselő úr a törvényjavaslat új 6. §-sal való 
kiegészítését javasolja. Megkérdezem az államtitkár urat a kormány álláspontjáról.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a 
módosító javaslatot. 
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A 3. pontban szintén Vas Imre képviselő úr a törvényjavaslat 1. mellékletének 
módosítását javasolja. Megkérdezem a kormány álláspontját az államtitkár úrtól. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosítót. 

Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett 
elfogadtuk. 

A bizottsági módosítóról, amit említettem az előbb, még nem döntöttünk. A 
kormány álláspontját kérdezem. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot közölt az államtitkár úr. Megkérdezem 

képviselőtársaimat, ki az, aki a bizottság módosítóját támogatja. Az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk a 
bizottsági módosítót. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 

Most döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a jelentés elfogadásáról. 
Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki elfogadja a lezárást és a jelentést. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett 
elfogadta a bizottság. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/4852. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Most pedig áttérünk a 10. napirendi pontra. Az államtitkár úrnak köszönöm a 
megjelenést.  

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő részéről üdvözlöm 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 
Itt is két szakaszban javaslom a vita lefolytatását. Az első szakaszban döntünk a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről. Kérem, aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk. 

Áttérünk a második szakaszra, a törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat nem érkezett, de a bizottság saját módosítási szándékot kíván 
megfogalmazni, ennek tervezetét kiosztottuk. Erről kell döntenünk. Megkérdezem a 
helyettes államtitkár urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot közöl-e és mi az 
álláspont. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket. A kormány nem tárgyalta még, ezért tárcaálláspontot 
tudok képviselni. A tárca támogatja ezt a módosító indítványt. 
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ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e a bizottsági 
módosítást. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatta? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodással a bizottsági módosítót elfogadtuk. 

Ezt követően döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki ellene volt? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot.  

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/4821. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 11. napirendi pont a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ismét tisztelettel köszöntöm Fónagy János 
államtitkár urat. Javaslom, hogy a vitát itt is két szakaszban folytassuk le. Az első 
szakaszban döntenénk a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelőségről. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat érkezett, erről kell dönteni a kiosztott háttéranyag alapján. Az 1. pontban 
Németh Szilárd képviselő úr a törvényjavaslat 30. §-át új 31. ponttal javasolja 
kiegészíteni. Megkérdezem, államtitkár úr, hogy a kormány vagy a tárca álláspontját 
tudja-e közölni.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Megkérdezem a 

képviselőtársaimat, támogatják-e a módosító javaslatot. Kérem, aki egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Három nem ellenében támogattuk. Köszönöm szépen. 

Most döntünk a bizottsági módosítóról. A bizottság is fogalmazott meg 
módosító javaslatot. Megkérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot közölt államtitkár úr. Tehát támogatja. 

Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a bizottsági módosítót. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett 
elfogadtuk. 

Most pedig döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 
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Az emisszió-kereskedelmi rendszer magyar államot megillető 
kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak 
módosításáról szóló T/4819. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 12. napirendi pont az emisszió-kereskedelmi rendszer magyar államot 
megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő részéről Fónagy János 
államtitkár úr van továbbra is jelen. Javaslom, hogy a vitát itt is két szakaszban 
tárgyaljuk. Először döntünk az első szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelőségről. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. 

Áttérünk a vita második szakaszára. A javaslathoz képviselői módosító javaslat 
érkezett, erről kell döntenünk a kiosztott anyag alapján. Az 1. pontban Bartos Mónika 
képviselő a cím módosítását javasolja. Megkérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a javaslatot. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 
egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

A 2. pontban ugyancsak Bartos Mónika képviselő az 1. § módosítását javasolja. 
Megkérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. Az 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Két nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? Egy tartózkodás mellett 
elfogadta a bizottság. 

A 3. pontban Bartos Mónika képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának 
módosítását javasolja. Megkérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, támogatják-e a módosítót. Aki 

egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

Döntünk a részletes vita lezárásáról, illetve a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem fogadja el? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk a javaslatot. Köszönöm 
szépen az államtitkár úrnak a részvételét.  

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra 
fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér 
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akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló T/5051. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 13. napirendi pont következik. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér 
akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. Az 
előterjesztő részéről Gódor Csaba főosztályvezető urat köszöntöm a 
Miniszterelnökségről. Javaslom, hogy a vitát itt is két szakaszban folytassuk le. Az 
első szakaszban döntünk a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelőségről. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangúlag elfogadtuk.  

Áttérünk a vita második szakaszára. A javaslathoz képviselői módosító javaslat 
érkezett, erről kell dönteni a kiosztott háttéranyag alapján. Az 1. pontban Szabolcs 
Attila képviselő úr az 1. § (2) bekezdése nyitó szövegrészének módosítását javasolja, 
ahogy le van írva. Tárca- vagy kormányálláspontot tud a főosztályvezető úr közölni? 

 
GÓDOR CSABA főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tárcaálláspont. 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, hogy aki támogatja a módosítót, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett elfogadta 
a bizottság a módosító javaslatot.  

A 2. pontban ugyancsak Szabolcs Attila képviselő a törvényjavaslat 2. § (1)-(5) 
bekezdésének módosítását javasolja. Megkérdezem a főosztályvezető urat a 
tárcaálláspontról. 

 
GÓDOR CSABA főosztályvezető (Miniszterelnökség): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk a 2. pontban javasolt módosítót. 

A 3. pontban Szabolcs Attila képviselő úr a 4. § módosítását javasolja. 
Megkérdezem a tárca álláspontját. 

 
GÓDOR CSABA főosztályvezető (Miniszterelnökség): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a képviselőtársaim közül támogatja? Kérem, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett 
elfogadtuk a módosítást.  

Ezt követően döntünk a részletes vita lezárásáról és a jelentés elfogadásáról. 
Megkérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki egyetért a lezárással és a jelentés 
elfogadásával. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen szavazat. Ki az, aki 
nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Három 
tartózkodás mellett elfogadtuk. 

Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak, hogy segítette munkánkat. 
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Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban javaslom előterjesztő állítását az ÁSZ-
beszámolót elfogadó bizottsági határozati javaslathoz. A bizottsági határozat várható 
tárgyalási időpontja június 23-a, kedd, a szavazások után lenne. Javaslom Galambos 
Dénes képviselőtársunkat, a bizottság tagját ennek előterjesztésére. Kérdezem, hogy 
egyetértenek-e a bizottsági tagok a javaslatommal. Aki egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag elfogadtuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm mindenkinek a megjelenést és a hatékony, gyors munkát. Az ülést 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 32 perc)  

  

Dr. Völner Pál 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 

 


