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Napirendi javaslat  

 
1. A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10527. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 
 

2. Egyebek 
 



 4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
 
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Böröcz László (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Simonka György (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 17 perc.) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép napot kívánok mindenkinek! Javaslom, hogy akkor kezdjük el 
ezt a mai, rövidnek ígérkező bizottsági ülésünket.  

A bizottságunk mai, május 18-ai ülését megnyitom. Köszöntöm a 
bizottság megjelent tagjait, vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Bencsik János alelnök úr helyettesíti Simonka György 
képviselőtársunkat.  

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük a bizottság 
tagjainak, de mielőtt még azt kérem, hogy szavazzunk róla, megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk.  

A megküldött napirendi javaslatra vonatkozóan kérem, hogy aki egyetért 
a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a mai napirendünket egyhangúlag 
elfogadta. 

A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló T/10527. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) 
bekezdése alapján) 

Akkor rátérünk az első napirendi pontra, azaz döntés részletes vita 
lefolytatásáról a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló T/10527. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Gazdaság bizottság.  

Határozathozatal 

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 
1-28. §-ra tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
észrevétel. (Nincs ilyen jelzés.) Nincsen.  

Akkor kérem, hogy szavazzanak! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7 nem szavazat. Megállapítom, hogy bizottságunk nem kapcsolódik 
a törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm, ezzel a napirendi pontot 
lezárom. 

Egyebek 

A második, egyben utolsó egyebek napirendi pontunkban az alábbiakról 
tájékoztatom képviselőtársaimat. A következő bizottsági ülésünket 2020. 
május 25-én, jövő héten hétfőn 9 óra 30 perckor tartjuk. Napirenden az egyes 
egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló 
T/10526. számú törvényjavaslat részletes vitája lesz.  

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e bármely tagunknak más 
kérdése, javaslata, véleménye. (Nincs ilyen jelzés.)  Úgy látom, hogy nincs.  
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Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a bizottságunk mai, május 18-ai ülését 
bezárom. További szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc.)  

 

 
 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  
 


