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Napirendi javaslat  

1.  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4030. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

2. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 
2014. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4037. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

4. A brókerbotrányban érintett vállalkozások és a hozzájuk kapcsolódó üzleti 
körök és személyek feltérképezése 
 
Meghívott előadók: 
Dr. Matolcsy György elnök, Magyar Nemzeti Bank 
Szijjártó Péter miniszter, Külgazdasági és Külügyminisztérium 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről 

 
Megjelent  

Elnököl: Volner János (Jobbik), a bizottság elnöke  
Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Dr. Varga László (MSZP), a bizottság alelnöke 
Bányai Gábor (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) 
Gelencsér Attila (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) 
Gúr Nándor (MSZP) 
Kiss László (MSZP) 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Törő Gábor (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz) 
Dr. Tiba István (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz) 
Becsó Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Bányai Gábornak (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig Gúr Nándornak (MSZP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Farkasné Dr. Molnár Valéria tanácsadó 

 

Meghívottak 

Jelenlévők 

  Dr. N. Szász Adrián (Honvédelmi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Az ülés megnyitása  

VOLNER JÁNOS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, meghívott vendégeinket, illetve a bizottság tagjait. 
Tisztelt Képviselőtársaim!  Megnyitom a Vállalkozásfejlesztési bizottság mai ülését. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Először a határozatképességünket kell megállapítani. A bizottság a 
helyettesítési megbízásokkal együtt határozatképes. Helyettesítési megbízással 
dr. Varga László alelnök urat Gúr Nándor képviselő úr, Törő Gábor képviselő urat 
Szatmáry Kristóf képviselő úr, dr. Tiba István képviselő urat Gelencsér Attila 
képviselő úr, Becsó Zsolt képviselő urat pedig Bányai Gábor képviselő úr helyettesíti. 

(Dr. Varga László megérkezik.) Idő közben befutott Varga László képviselő úr, 
tehát ennyiben módosult a létszámunk. Megállapítom, hogy bizottsági ülésünk 
határozatképes. 

Javaslatot teszek a napirendünk elfogadására. A futárpostával küldött 
meghívóban az ismert anyaghoz képest nálam nincs változás. Szatmáry Kristóf 
képviselő úr arról tájékoztatott, hogy a Fidesz a harmadik napirendi pontjavaslatot a 
brókerbotrány ügyében nem támogatja, annak a levételét javasolja a mai bizottsági 
ülésünkről. Először döntenünk kell az általam tett javaslatról, majd pedig Szatmáry 
képviselő úr módosító javaslatáról.  

Javaslatom szerint az első napirendi pontban a honvédek jogállásáról szóló 
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatására kerül sor a házszabály 32. § (2) 
bekezdése alapján. A második napirendi pontban a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi törvény módosításáról 
szóló T/4037. számú törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor, a harmadik 
napirendi pontban pedig a brókerbotrányban érintett vállalkozások és a hozzájuk 
kapcsolódó üzleti körök és személyek feltérképezésére kerül sor. Meg szeretném 
kérdezni képviselőtársaimat, hogy ezt a napirendi pontjavaslatot ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 4 igen szavazatot látok. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 6 nem szavazat. 
Bizottságunk ezt a napirendi pontjavaslatot nem támogatta. 

(Becsó Zsolt megérkezik.) 
Átadom az elnöklést Szatmáry Kristóf képviselő úrnak, én pedig természetesen 

a sajtó rendelkezésére állok. Köszönöm. 
 

 (Az elnöklést Szatmáry Kristóf alelnök átveszi.) 
 

ELNÖK: A napirendet újra el kell fogadni. Jelezném, hogy azért nem kívántuk 
ezt támogatni, mert a Gazdasági bizottság jelen pillanatba is tárgyalja a Fidesz 
javaslatát. Az általunk benyújtott napirendi pontok szerint a honvédek jogállásáról és 
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 
törvényt módosítanánk. Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, az igen 
szavazatával jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.)  Tartózkodás? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. A bizottság ezt a napirendet elfogadta. 

(Gúr Nándor, dr. Varga László és Kiss László elhagyják az üléstermet.) 
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A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/4030. 
számú törvényjavaslat 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi 
CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs jelzés.) 

Egyetértenek-e azzal, hogy a bizottságot kijelöljük a törvényjavaslat 
tárgyalására? Aki ezzel egyetért, kérem, igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, egyhangú. 

A jegyzőkönyv számára megjegyzem: némileg sérelmezzük, hogy a bizottsági 
ülés kezdete után az összes képviselőtársunk az ellenzéki padsorokból egyébként 
olyan jelentős ügyekben, mint a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvény, egyszerűen távozott a bizottság üléséről. Ezt 
kérem a jegyzőkönyvben külön szerepeltetni. 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról szóló T/4037. 
számú törvényjavaslat  

A második napirendi pont a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvény tekintetében is a kijelölésünk kérése. 
Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.)  Ilyent nem látok.  

Aki a bizottság tagjai részéről egyetért a bizottság kijelölésével, az igen 
szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyebek 

Az Egyebek kapcsán van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Az Egyebek között 
nincs észrevétel.    

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a megjelenésüket, a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 
 
 
 

  Volner János 
a bizottság elnöke 

 
 
 

Szatmáry Kristóf 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 


