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Napirendi javaslat  

 
1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9928. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 1/2014.(I. 3.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat (H/9929. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

3. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról szóló határozati 
javaslat (H/9930. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

4. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9919. 
szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 
szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 
törvényjavaslat (T/9927. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

6. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9931. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

7. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc) 

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

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, a megjelent előterjesztőket, 
kedves munkatársaimat! A bizottsági ülésre szóló meghívót képviselőtársaim 
megkapták. Kérdezem, hogy van-e a tervezettel kapcsolatban valakinek észrevétele, 
esetleg változtatási javaslata. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, ki az, aki 
ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja? Aki igen, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntésével fogadta el a napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény módosításáról szóló T/9928. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az 1. napirendi pontként a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül 
sor. Köszöntöm Rákossy Balázs államtitkár urat és kollégáit az előterjesztő 
képviseletében. Javaslom, hogy a részletes vitát ezúttal is két szakaszban folytassuk 
le. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. A bizottság a 
megfelelőségről egyhangú döntésével határozott. Így a részletes vita első szakaszát 
lezárjuk.  

Áttérhetünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz 
képviselői módosító indítvány nem érkezett be, de a bizottságunknak van egy 
módosító indítványa, amelyet képviselőtársaim is kézhez kaptak. Kérdezem az 
államtitkár urat mint előterjesztőt, hogy a bizottsági módosító indítványt 
támogatja-e.  

 
RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Elnök úr, a tárca 

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

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
indítvány benyújtásáról döntött.  

Így nem maradt más hátra, mint hogy a részletes vita lezárásáról szóló 
javaslatot megtegyem. Ki az, aki támogatja a javaslatomat? Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igen. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
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Köszönöm szépen, 11 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 3 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.  

Így az 1. napirendi pontunkat lezárhatjuk.  

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014.(I. 3.) OGY határozat 
módosításáról szóló H/9929. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amelynek keretében a Nemzeti Fejlesztés 
2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014-es 
országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitájára 
kerül sor. Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban tárgyaljuk a vitát. Az 
előterjesztő képviseletében ugyanúgy Rákossy Balázs államtitkár úr fog bennünket 
segíteni. Van-e valakinek kifogása az ellen, hogy két szakaszban folytassuk le a 
részletes vitát? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Köszönöm szépen.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a határozati 
javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, egyhangú döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről. 

Képviselői módosító indítvány nem érkezett be, a bizottság nem kíván 
módosítást megfogalmazni, így nem maradt más hátra, mint hogy a részletes vita 
lezárásáról kell döntenünk. Aki a javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 
3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 igen. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött.  

Köszönöm szépen, így a 2. napirendi pontunkat is lezárhatjuk.  

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról szóló 
H/9930. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a Közép-Duna 
Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról szóló határozati javaslat részletes 
vitájára kerül sor. Bizottságunk ebben a tekintetben is a kijelölt bizottság. Az 
előterjesztő képviseletében Rákossy Balázs államtitkár úr segít bennünket továbbra 
is. A javaslatom az, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. 
Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok, 
köszönöm. 

A részletes vita első szakaszában arról kell döntenünk, hogy a határozati 
javaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, a bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Így a részletes 
vita első szakaszát lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben Font Sándor 
képviselő úr módosító indítványáról kell döntenünk. Kérdezem Rákossy Balázs 
államtitkár urat mint előterjesztőt, mi az álláspontja.  

 
RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A 

tárca támogatja a javaslatot. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki Font 

Sándor képviselő úr módosító indítványát támogatja. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) A bizottság 10 igen, 4 tartózkodás mellett a módosító javaslatot 
támogatta. 

Ez az egy képviselői indítvány volt, tehát a képviselői indítványokról szóló 
szavazások végére értünk.  

A bizottságnak van egy saját módosítóindítvány-tervezete. Az államtitkár 
urat kérdezem arról, hogy azt támogatja-e a tárca.  

 
RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Támogatjuk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 11 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 
3 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Így nem maradt más hátra, mint a részletes vita lezárása. Ki az, aki 
támogatja a javaslatomat a részletes vita lezárásáról? (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 11 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 11 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki ezt a javaslatomat támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 11 
igen, köszönöm. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 11 igen, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta.  

Így a 3. napirendi ponttal is végeztünk. Az államtitkár úrnak és kollégáinak 
köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. (Rákossy Balázs távozik az 
ülésről.) 

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló 
T/9919. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 4. napirendi pontra, ahol dr. Botos Barbara helyettes államtitkár 
asszony lesz az előterjesztő képviselője. Kérem, hogy fáradjon az előterjesztői 
asztalhoz. (Megtörténik.) A 4. napirendi pont keretében az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Javaslom képviselőtársaimnak, 
hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogásuk? (Senki 
nem jelentkezik.) Kifogást nem látok, köszönöm. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, a bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Így a 
részletes vita első szakaszát lezárjuk.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítványt 
nem nyújtottak be képviselőtársaink, viszont a bizottságnak van egy 
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módosítóindítvány-tervezete, amely képviselőtársaim előtt van. Erről kérdezem az 
előterjesztőt, hogy ezt támogatja-e.  

 
DR. BOTOS BARBARA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangú döntésével támogatja a 
módosító indítvány benyújtását.  

Ezt követően a részletes vita lezárásáról kell határoznunk. Ki az, aki a 
javaslatomat támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, a bizottság egyhangú döntéssel döntött a részletes vita lezárásáról. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. Ki az, 
aki a javaslatomat támogatja? (Szavazás.) Mindenki támogatja, a bizottság 
egyhangú döntésével fogadta el a részletes vitáról szóló jelentést is.  

Így a 4. napirendi pontunkat lezárhatjuk. Államtitkár asszonynak és 
kollégájának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. (Dr. Botos Barbara 
távozik az ülésről.) 

A Budapest-Belgrád-vasútvonal újjáépítési beruházás 
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásáról szóló T/9927. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Az 5. napirendi pont előterjesztőjeként Tóth Péter helyettes államtitkár úr 
érkezett hozzánk az ITM-ből. Megkérem, hogy fáradjon az előterjesztői asztalhoz. 
(Megtörténik.) Tisztelt képviselőtársaim, az 5. napirendi pont keretében a 
Budapest-Belgrád-vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának 
fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. Javaslom, hogy a részletes vitát ezúttal is két szakaszban 
folytassuk le. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt (Szavazás.) nem látok. A bizottság egyhangú 
döntésével döntött a megfelelőségről. 

A részletes vita második szakaszában a módosító indítványokról kell 
határoznunk. Elsőként Tordai Bence és képviselőtársai indítványáról kell 
döntenünk. Kérdezem az államtitkár urat, hogy mi az álláspontja.  

 
TÓTH PÉTER helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja Tordai Bence és képviselőtársai indítványát. Aki igen, jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 igen, 10 nem 
mellett a bizottság nem támogatja a módosító indítványt.  

A másik módosító indítvány, amely a 2. ajánlási számon lett rögzítve, dr. 
Keresztes László Lóránt képviselő úr indítványa. Erről kérdezem az államtitkár úr, 
illetve a tárca álláspontját.  
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TÓTH PÉTER helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 4 
igen, 10 nem mellett a bizottság a módosító indítványt nem támogatja. Köszönöm 
szépen, képviselőtársaim.  

A bizottságnak is van egy módosító indítványa, azt megkapták 
képviselőtársaim. Kérdezem, erről van-e tárcaálláspont, államtitkár úr.  

 
TÓTH PÉTER helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Igen, köszönöm, elnök úr. Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
igen, 4 nem mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  

Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki a javaslatomat 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem? (Szavazás.) 10 
igen, 4 nem mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki ezt 
a javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem? 
(Szavazás.) 10 igen, 4 nem mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta.  

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és kollégájának, hogy a 
rendelkezésünkre állt. Az 5. napirendi pontot ezzel lezárjuk. (Tóth Péter távozik az 
ülésről.) 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
T/9931. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a 6. napirendi pontra, amelynél az ITM-ből dr. Pócza András 
főosztályvezető úr lesz az előterjesztő képviselője. Kérem, hogy foglaljon helyet az 
előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.) Köszönöm szépen. A 6. napirendi pontként 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Javaslom, 
hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen 
kifogása képviselőtársaimnak? (Senki nem jelentkezik.) Kifogást nem látok.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntésével a bizottság döntött a megfelelőségről. 

A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett.  
A bizottságnak van egy módosítóindítvány-tervezete, amelyet 

képviselőtársaim megkaptak. Kérdezem, hogy van-e erről tárcaálláspont, 
főosztályvezető úr.  
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DR. PÓCZA ANDRÁS főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Igen, támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a tárca támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, 

ki az, aki támogatja a módosító indítvány benyújtását. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
indítvány benyújtásáról döntött.  

Ezután a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Ki az, aki a javaslatomat 
támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentést kell elfogadnunk. Aki ezt a 
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentést is elfogadta.  

Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak, hogy rendelkezésünkre állt. (Dr. 
Pócza András távozik az ülésről.) A 6. napirendi pontot ezzel lezárjuk.  

Az ülés berekesztése 

Az egyebek napirendi pontban képviselőtársaimnak van-e bármilyen 
felvetése? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megköszönöm önöknek, 
hogy a különleges körülmények ellenére is biztosították a bizottság 
határozatképességét, és arra kérem önöket, hogy továbbra is nagyon vigyázzanak 
magukra. Szép és eredményes napot kívánok mindenkinek! 

A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc)  

 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


