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Napirendi javaslat  

 
1. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13105. szám) 
 (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
 (Kijelölt bizottság) 
 Uniós napirendi pont 

2. Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)  

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat, kollégáinkat és a megjelent 
vendégeket.  

Tájékoztatom önöket, hogy a járványügyi készültségre, a rendkívüli helyzetre 
való tekintettel a tavaszi ülésszakhoz hasonlóan most, az őszi ülésszakon is 
korlátozott az üléstermek száma, amely a bizottságok rendelkezésére áll, ezért 
ülésezünk ma itt a Delegációs teremben. Hiszen három olyan ülésterem áll 
rendelkezésre, ahol élőben tudjuk közvetíteni a bizottság ülését, és így a sajtó 
munkatársainak, a szakértőknek, érdeklődőknek lehetőségük van arra, hogy akár a 
parlament épületéből is közvetlenül figyelemmel kísérjék a munkánkat. 

Képviselőtársaim megkapták az előre kiküldött javaslatot a mai nap 
napirendjére vonatkozóan. Van-e ehhez képest kiegészítő javaslatuk? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor ki az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés 
napirendjét? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem látok ilyet. Úgy látom, 
a bizottság egyhangú döntésével fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkánkat megkezdhetjük. 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/13105. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

1. napirendi pontként a pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitájára kerül sor. Köszöntöm dr. Zsolnai Aliz főosztályvezető asszonyt - elnézést, 
csak a monitor kitakarta, azért vártam, hogy el tudja foglalni a helyét -, aki a 
Pénzügyminisztériumot képviseli előterjesztőként. 

Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek ellenvetése? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában 
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak. Ki az, aki ezzel egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt ilyen, így egyhangú döntéssel fogadta el és döntött a bizottság 
a megfelelőségről. Így a részletes vitának az első szakaszát lezárom.  

Képviselői módosító indítvány nem érkezett be a törvényjavaslathoz, a 
bizottság nem kíván megfogalmazni módosítást, így módosító indítványokról nem 
kell szavaznunk. Van-e valakinek hozzászólási igénye a törvényjavaslathoz? (Senki 
sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki a 
javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 
9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
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1 tartózkodás. 9 igen, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell határoznunk. 
Kérem, aki támogatja a javaslatom, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 9 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
9 igen, 3 tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról.  

Így az első 1. napirendi pontunkat lezárom. Köszönöm szépen a 
főosztályvezető asszonynak, hogy a rendelkezésünkre állt. 

Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter meghallgatása 

A 2. napirendi pontban Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter asszony meghallgatására kerül sor. A miniszter asszony 
pillanatnyilag még a Költségvetési bizottság ülésén van, a vita vége felé jár. Ezért tíz 
perc szünetet rendelek el, amíg a miniszter asszony átér, és akkor folytatni tudjuk a 
bizottság ülését. Köszönöm szépen a türelmüket, képviselőtársaim. 

 
(Szünet: 10.47 - 11.22) 

 
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Képviselőtársaim! Köszönöm a türelmet, folytatnánk a bizottság ülését. 
Tekintettel arra, hogy a Költségvetési bizottság ülése a tervezettnél jóval 

hosszabb időre húzódik, ezért az az ügyrendi javaslatom van, hogy a mai napirend 
2. pontjaként tervezett miniszteri meghallgatást halasszuk egy későbbi időpontra.  

Ki az, aki az ügyrendi javaslattal egyetért? Kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
látok ilyet. A bizottság egyhangú döntéssel fogadta el az ügyrendi javaslatot. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Ennek keretében van-e valakinek 
felvetése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor egy gyors 
tájékoztatást adnék képviselőtársaimnak a hátralévő időszak eseményeire 
vonatkozóan.  

November végéig minden héten ülésezünk, hiszen további öt miniszter - 
most a miniszter asszonnyal együtt még hat miniszter - meghallgatását kell 
megtartanunk, illetve beszámolókról is tárgyalnunk kell, emellett természetesen a 
törvényalkotási rendben elénk kerülő javaslatokkal is foglalkoznunk kell.  

Úgyhogy várhatóan november 10-én, kedden, 10 órakor - ezt majd elküldjük 
írásban is képviselőtársaimnak - Varga Mihály miniszter urat hallgatjuk meg, 
november 16-án, hétfőn, 9 óra 30 perckor Szijjártó Péter miniszter urat, várhatóan 
november 24-én Rogán Antal miniszter urat, illetve november 30-án Palkovics 
miniszter urat. Az összes időpontot elküldjük képviselőtársaimnak e-mailben, 
illetve amint lezárulnak a mostani egyeztetések Mager Andrea miniszter 
asszonnyal, illetve Süli János miniszter úrral, azt is megküldjük, hogy mindenki 
tudjon időben előre tervezni.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen még egyszer képviselőtársaimnak, hogy megjelentek és 
ezzel a bizottság határozatképességét biztosították. Elnézést kérek ezért a 
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csúszásért! Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok. A bizottsági ülést 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


