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Napirendi javaslat  

 
1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós vámjog 

végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10095. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont! 
 

2. Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10096. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
Uniós napirendi pont! 
 

3. A koronavírus világjárványnak a megtakarítási, illetve előtakarékossági 
formákra gyakorolt hatásainak enyhítéséről szóló határozati javaslat 
(H/9736. szám)  
(Bencsik János (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

4. A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos 
csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. 
évi LIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9600. szám)  
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. 
Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Szakács László, 
Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, 
Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) 
képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 
 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Seszták Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Barcza Attila (Fidesz)  
F Kovács Sándor (Fidesz) 
Szatmáry Kristóf (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Manninger Jenő (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz) F Kovács Sándornak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium)  
Bencsik János országgyűlési képviselő (független)  
 

Megjelent 
Jakab Péter országgyűlési képviselő (független) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 38 perc) 

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

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, a megjelent kollégákat és az 
érdeklődőket.  

A Gazdasági bizottság ülésére vonatkozó meghívót képviselőtársaim 
annak rendje és módja szerint megkapták. Potocskáné Kőrösi Anita 
képviselőtársunk jelezte, hogy szeretné kiegészíteni a mai ülés napirendjét 
Jakab Péter képviselő úr indítványának napirendre vételével, itt a 
tárgysorozatba vételről kell dönteni. Kérdezem, hogy ezen a módosítási 
javaslaton kívül van-e bárkinek egyéb, a napirendet érintő indítványa. (Nincs 
ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor először Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 
asszony javaslatáról kell dönteni, ami a mai ülés napirendjének kiegészítésére 
vonatkozik Jakab Péter képviselő úr indítványával, amely a politikai hátszéllel 
hirtelen és aránytalanul meggazdagodott, kivételezett helyzetben lévő 
gazdasági szereplőkkel szembeni, a koronavírus okozta humánjárvány miatt 
kialakult munkanélküliség felszámolását, bérfejlesztést célzó munkavédelmi 
alap számára befizetendő különadó bevezetéséről szóló indítvány tárgyalását 
illeti. Ki az, aki Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony indítványát 
támogatja a napirend kiegészítésére vonatkozóan? Aki igen, jelezze! 
(Szavazás.) 4 igen szavazat, köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem szavazat. Tehát 4 igen szavazattal, 9 nem szavazat mellett a 
bizottság nem egészítette ki a napirendjét.  

Ezek után kérdezem, hogy ki az, aki az eredeti napirendet a kiküldött 
tartalommal elfogadja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs ilyen jelzés.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság a mai ülésről szóló napirendjét elfogadta. 

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és az uniós 
vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 
módosításáról szóló T/10095. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontként az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény és az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor.  

Kérném, hogy Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszony az 
ITM részéről fáradjon az előterjesztői asztalhoz, a kolléganőjével együtt. 
(Megtörténik.) 

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy szokásunk szerint két részletben 
tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e kifogása valakinek ez ellen? (Nincs ilyen 
jelzés.) Úgy látom, nincs.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs 
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ilyen jelzés.) Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. A bizottság egyhangú 
döntésével döntött a megfelelőségről.  

Így áttérhetünk a részletes vita második szakaszára. Egyéni képviselői 
indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz. A bizottság nem kíván 
megfogalmazni módosító indítványt, ezért módosító indítványokról nem kell 
szavaznunk. Így a részletes vita lezárásáról kell döntenünk, amennyiben nincs 
szókérés kedves képviselőtársaim részéről. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 
látok.  

Ki az, aki a részletes vita lezárását támogatja? Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes 
vita lezárásáról döntött.  

És most a részletes vita lezárásáról szóló jelentés elfogadásáról kell 
határoznunk. Ki az, aki a javaslatomat támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak és kolléganőjének, 
hogy a rendelkezésünkre álltak. Ezzel lezárjuk az 1. napirendi pontot. 

Egyes törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő 
módosításáról szóló T/10096. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek keretében egyes 
törvényeknek a piacfelügyelettel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm Keszthelyi Nikoletta 
helyettes államtitkár asszonyt, és megkérem, hogy fáradjon az előterjesztői 
asztalhoz! (Megtörténik.)  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. 
Van-e ez ellen kifogása a képviselőtársaim közül bárkinek is? (Nincs ilyen 
jelzés.) Nincs. Köszönöm. 

A részletes vita első szakaszában a törvényjavaslat házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségéről kell 
határoznunk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ellenvéleményt, tartózkodást nem láttam, a bizottság egyhangú 
döntésével döntött a megfelelőségről. 

Most áttérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító 
indítvány nem érkezett, de egy bizottsági módosítóindítvány-tervezetet 
megküldtem képviselőtársaimnak. Kérdezem az előterjesztőt, hogy a 
minisztérium támogatja-e a bizottság módosító indítványát.  

 
KESZTHELYI NIKOLETTA helyettes államtitkár (Innovációs és 

Technológiai Minisztérium): A minisztérium támogatja a bizottság módosító 
indítványát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Ki az, aki támogatja 

képviselőtársaim közül a módosító indítvány benyújtását? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem? 
(Nincs ilyen jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. 
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Ezek után a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslatot 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 12 igen 
szavazat. Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 12 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vita 
lezárásáról.  

Ezután a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. 
Aki a határozati javaslatomat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm, 12 igen szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 12 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
is elfogadta. Köszönöm szépen államtitkár asszonynak és kollégáinak, hogy 
rendelkezésünkre álltak. A második napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

A koronavírus világjárványnak a megtakarítási, illetve 
előtakarékossági formákra gyakorolt hatásainak 
enyhítéséről szóló H/9736. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a harmadik, illetve negyedik napirendi pontokra. Először a 
harmadik napirendi pont keretében a koronavírus világjárványnak a 
megtakarítási, illetve előtakarékossági formákra gyakorolt hatásainak 
enyhítéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. 
Bencsik János független képviselő úr indítványa. Megkérem, hogy fáradjon az 
előterjesztői asztalhoz, képviselő úr! (Megtörténik.) Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a javaslatát. (Bencsik 
János bólint.) Öné a szó, képviselő úr. 

Bencsik János kiegészítése 

BENCSIK JÁNOS előterjesztő (független): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság minden megjelent tagját. A 
beadványom arra vonatkozik, hogy a március 18-án a kormány által elrendelt 
moratóriumot, amely az egyes magánszemélyeknek és vállalatoknak a 
különböző típusú hitelbefizetésére vonatkozik december 31-éig, amelyet a 
kormány nagyon helyesen lépett meg, ezt terjesszük ki az előtakarékossági 
formákra is.  

Azért javaslom ezt, mert nagyon sok honfitársunk van, akik az elmúlt 
években valamilyen előtakarékosságot, megtakarítási formát kötöttek. 
Ezeknek a többsége lakás-előtakarékossági szerződés, illetve életbiztosítás, 
valamint sokan kötöttek magánnyugdíjpénztár tagságot is. Bár ezek a 
szerződések nem minősülnek hitelnek, de ezen honfitársainknak ezek a 
szerződései pontosan ugyanúgy havi befizetési kötelezettséget rónak rájuk, és 
tekintettel arra, hogy a begyűrűző gazdasági válságnak a pontos mértékét még 
nem látjuk be, jónak és hasznosnak tartanám azt, ha ezt a moratóriumot 
kiterjesztenénk az előtakarékossági formákra is, hiszen hogy ha valaki 
átmenetileg elveszti a munkáját, akkor indokolt lehet az, hogy ne csak a 
személyes hiteleit, hanem az előtakarékosságait is vissza tudja tartani. 

Nagyon bízom benne, hogy ez a javaslatom találkozni fog a bizottság 
tagjainak az egyetértésével. Amennyiben esetleg ez mégsem így lenne, úgy 
kérem szépen, hogy valamilyen rövid indoklást ezzel kapcsolatban majd 
szíveskedjenek nekem adni! Köszönöm szépen a szót. 
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Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztőhöz. (Nincs 
ilyen jelzés.) Véleménye? (Nincs ilyen jelzés.)  

Azt mindenképpen szeretném jelezni Bencsik képviselő úrnak is, hogy 
abban az esetben, amikor előtakarékosságról beszélünk, itt a polgári jogi 
szerződés keretében is lehetősége van arra az előtakarékosságot megnyitó és 
azt fizető valamennyi polgártársunknak, hogy akár szüneteltesse az 
előtakarékosságát, ezt díjmentesen megteheti; illetve 60 napig egyébként is 
van lehetősége arra, hogy díjnemfizetés esetén a biztosító egy felszólítással él, 
és ez alapján hívja fel az ügyfél figyelmét arra, hogy elmaradása van.  

Tehát én azt gondolom, hogy ha ezzel kapcsolatban nem is hozunk 
plusz jogszabályt, a mostani keretek között költségmentesen van lehetőség 
arra, hogy díjmentesítse ezt a megtakarítási formát, és később folytassa, 
akkor, amikor újra munkahelye lesz, vagy a család költségvetése ezt 
megengedi. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi polgárjogi keretek 
között is megoldható, de ezt csak egy kiegészítésnek szántam.  

Szakács László képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem 

akartam hozzászólni, csak amit az elnök úr elmondott, azt annyival 
kiegészíteném, hogy ez úgy igaz, hogy az általános szerződési feltételekben 
meghatározott feltételek beállta esetén. Tehát azért nyilvánvalóan minden 
egyes ügy egyedi, éppen ezért én továbbra is támogatnám azt, hogy legyen egy 
generális megoldás, ami ezeket az általános szerződési feltételeket, amelyek 
nyilvánvalóan nagyon szórtak, széles spektrumban határoznak meg olyan 
feltételeket, amelyek beálltával lehet szüneteltetni, fel lehet függeszteni a 
befizetést, ezért érdemes egy generális szabályt alkotni. Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki Bencsik képviselő úr indítványának 
tárgysorozatba vételét támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 3 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 igen 
szavazattal, 10 tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy eljött a bizottsági ülésre, 
és segítette a munkánkat. A 3. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott 
energiaárak igazságos csökkentése érdekében a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény módosításáról szóló T/9600. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunkra, melynek keretében a kormányzat 
által indokolatlanul magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése 
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
határoznunk, amelyet dr. Tóth Bertalan és képviselőtársai nyújtottak be. 
Kérdezem, hogy a benyújtó képviselők részéről ki az, aki képviseli az 
indítványt. (Dr. Szakács László jelentkezik.) Szakács László képviselő úr, 
köszönöm szépen. 
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Kérdezem, hogy szóbeli kiegészítésre tart-e igényt, képviselő úr. (Dr. 
Szakács László nemet int.) Nem tart igényt a képviselő úr szóbeli 
kiegészítésre.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az előterjesztőhöz kérdésük. 
(Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel, ki az, aki 
támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 3 igen szavazattal. Ki az, aki nem 
támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 3 igen szavazattal, 10 nem 
szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba dr. Tóth Bertalan és 
képviselőtársai indítványát. Így a 4. napirendi pontot lezárjuk.  

Áttérünk az 5. napirendi pontra, az egyebekre. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy az egyebek keretében van-e bejelentenivalójuk. 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  

Az ülés berekesztése 

Így a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok! Még egyszer köszönöm, hogy a rendkívüli körülmények közepette is 
biztosították a határozatképességet. Kérem, vigyázzanak magukra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc)  

 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária  


