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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim 
írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendi javaslatot, ehhez képest 
Schmuck Erzsébet képviselő asszony küldött egy levelet számomra, amelyben jelzi, 
hogy javasolja kiegészíteni a mai ülés napirendjét „Az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt. vezetőjének tájékoztatója a letelepedési kötvényprogrammal összefüggő 
adatokról és tevékenységről” című napirendi ponttal.  

Miután ezt írásban jelezte képviselő asszony, ezért erről külön szavaznunk kell, 
hogy ezzel bizottságunk kiegészíti-e a mai ülés napirendjét. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki Schmuck Erzsébet képviselő asszony javaslatával 
kiegészítené a mai ülés napirendjét. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem javasolja ezt? 
(Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás, és 2 nem szavazat 
mellett a bizottság nem támogatta a napirend kiegészítését.  

Van-e valakinek egyéb kiegészítő javaslata a napirendhez? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ki az, aki a mai ülés napirendjét változatlan 
tartalommal elfogadja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen. Ellenvélemény? 
(Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a mai 
ülés napirendjét elfogadta.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/18307. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az első napirendi pontunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e bárkinek észrevétele ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki nem 
ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság a házszabálynak való megfelelőségről döntött. A részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett. A bizottság 
nem kíván megfogalmazni saját módosító indítványt, így nincs miről szavaznunk a 
részletes vita második szakaszában.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság döntött a 
részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Köszönöm szépen Hadházy Sándor 
képviselőtársunknak, hogy előterjesztőként részt vett a vitában. Az első napirendi 
pontot lezárjuk.  
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A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes 
törvények módosításáról szóló T/18317. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek keretében a pénzügyi 
közvetítő rendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. Köszöntöm Zsolnai Aliz 
főosztályvezető asszonyt és kollégáját a Nemzetgazdasági Minisztériumból.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki nem 
ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság a házszabálynak való megfelelőségről döntött. A részletes vita első szakaszát 
lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, viszont egy bizottsági módosító indítvány 
elfogadását szeretném javasolni képviselőtársaimnak.  

Kérdezem főosztályvezető asszonyt, hogy a tárca ezt a módosítóindítvány-
tervezetet támogatja-e. (Hollik István elhagyja a termet.) 

 
DR. ZSOLNAI ALIZ főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki egyetért a 

javaslat benyújtásával. (Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. A 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 9 igen, három nem 
szavazat mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött. 
Ezzel a második napirendi pontunkat lezárjuk. Köszönöm szépen Zsolnai Aliznak és 
kollégájának, hogy rendelkezésünkre állt. 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/18308. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, amelyben a közlekedéssel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Kérem dr. Juhász Edit helyettes államtitkár asszonyt, hogy fáradjon az előterjesztői 
asztalhoz. (Az elnök rövid szünetet tart, amíg a minisztérium képviselői 
megérkeznek és helyet foglalnak.) Köszöntöm Juhász Edit helyettes államtitkár 
asszonyt. Kérem, foglaljon helyet az asztalnál! A bizottságunk rendkívül gyorsan 
haladt, nyilvánvalóan ezért csúszott egy kicsit a delegáció megérkezése.  

Tájékoztatom helyettes államtitkár asszonyt, hogy a harmadik napirendi 
pontnál tartunk. Tehát a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le.  
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Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ebben az esetben is két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem 
ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 9 
igen szavazattal, a bizottság egyhangú döntéssel fogadta el a házszabálynak való 
megfelelőséget. A részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, ezekről nem kell szavaznunk. Van viszont egy 
gazdasági bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amelynek támogatásáról kérdezem 
helyettes államtitkár asszonyt.  

 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A tárca támogatja a módosítójavaslat-
tervezetet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimtól kérdezem, ki az, aki támogatja 

a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen. Ki nem fogadja el? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
döntött a részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Így a harmadik napirendi pontot lezárjuk.  

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18311. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, amelynek keretében az állami 
vagyonnal és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. Ebben az 
esetben szintén dr. Juhász Edit helyettes államtitkár asszony képviseli a 
minisztériumot.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki nem 
ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 10 
igennel, egyhangú döntéssel a bizottság a házszabálynak való megfelelőségről döntött. 
A részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett. A bizottság meg kíván megfogalmazni saját 
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módosító indítványt. Ezzel kapcsolatban kérdezem államtitkár asszonyt, hogy a 
módosító indítvány tervezetét támogatja-e a tárca.  

 
DR. JUHÁSZ EDIT helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A tárca támogatja a tervezetet.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 
nem. A bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen. Ki nem fogadja el? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság a részletes vitát lezárta.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) 3 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. 
Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és kollégájának, hogy részt vettek 
a bizottság ülésén és segítették a munkánkat. A negyedik napirendi pontot lezárom. 
(Hollik István visszatér a terembe. - Volner János megérkezik.) 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/18318. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az ötödik napirendi pontra. Köszöntöm Aradszki László… illetve 
Aradszki András államtitkár urat. Ma egy kicsit nehezebben folyik a munka. 
(Derültség.) Tessék helyet foglalni! Egyben kollégáit is köszöntöm. Az ötödik 
napirendi pontunk keretében az energetikai tárgyú törvények, valamint az azokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
folytatjuk le.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ebben az esetben is két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs. 

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki nem 
ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) A 
bizottság egyhangú döntéssel döntött a házszabálynak való megfelelőségről. A 
részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, tehát erről nem kell szavaznunk. A bizottságnak 
van egy módosítóindítvány-tervezete. Kérdezem államtitkár urat, hogy a tárca 
támogatja-e. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani, elnök úr. Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, 

aki támogatja a javaslat benyújtását. (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a 
módosító indítvány benyújtásáról döntött. (Manninger Jenő megérkezik.) 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki nem fogadja el? 
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(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság döntött a 
részletes vita lezárásáról.  

Javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentést elfogadta. Köszönöm szépen államtitkár úrnak, hogy 
kollégájával részt vettek a bizottság ülésén és segítették munkánkat. Az ötödik 
napirendi pontot lezárjuk. 

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak 
igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló 
T/18049. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hatodik napirendi pontra, amelynek keretében a kormányzat által 
indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése érdekében a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kellene határoznunk. Szakács László 
képviselő urat nem látom a teremben. Tóth Bertalan, Szakács László és Lukács Zoltán 
képviselő urak nyújtották be az indítványt.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az indítvánnyal kapcsolatban van-e 
észrevételük, megjegyzésük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatja. 
Ezzel a hatodik napirendi pontot lezártuk.  

Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló T/18050. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hetedik napirendi pontra, amelynek keretében az „Összefogás a 
Fűtött Otthonokért Alap”-ról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Szintén Tóth Bertalan, Szakács László és Lukács Zoltán képviselő urak 
indítványa.  

Van-e az indítvánnyal kapcsolatban megjegyzése bárkinek képviselőtársaim 
közül? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A 
bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. Ezzel a hetedik napirendi pont 
végére értünk. 

Egyebek 

A nyolcadik napirendi pont az egyebek. Itt még egyszer szeretném jelezni, hogy 
holnap újra bizottsági ülés lesz, 11 órakor Varga Mihály miniszter úr meghallgatására 
kerül sor a Gazdasági bizottság előtt.  

Az ülés bezárása 

Van-e képviselőtársaimnak bármi más az egyebek között? (Senki sem 
jelentkezik.)  
  



10 

Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Szép és 
eredményes napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 15 perc) 

 
 
 
 
 
 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 

 


