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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság valamennyi megjelent tagját. Tisztelettel 
köszöntöm a vendégeinket és a munkatársakat. Az ülést megnyitom. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

A napirendi javaslat kiküldésre került. A magam részéről nem tudok arról, 
hogy bárki is kiegészítené a javaslatot, de azért megkérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivaló. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor a kiküldött napirendi 
javaslatról szavazunk. Kérdezem, hogy ki támogatja a napirend elfogadását. 
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/13477. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel 
köszöntöm a kormány részéről jelen lévő dr. Görög Norbert főosztályvezető urat és 
munkatársát. Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Egyhangú igen. 
Köszönöm szépen. A részletes vita első szakaszát így lezárom. 

Megnyitom a második szakaszt. A törvényjavaslathoz egy képviselői módosító 
javaslat érkezett. Erről kell dönteni a készített háttéranyag szerint. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a módosító javaslathoz. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok jelentkezőt. Megkérdezem, hogy a kormány képviselője támogatja-e a 
javaslatot. 

 
DR. GÖRÖG NORBERT főosztályvezető (Miniszterelnökség - családokért 

felelős tárca nélküli miniszter): Tisztelt Bizottság! A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Szavazásra teszem fel a javaslatot. Kérdezem, hogy ki 

az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 8 nem szavazat. (Dr. Mellár Tamás: Ez nem annyi!) Én kettő 
vagyok, bocsánat, az elnök urat helyettesítem. Köszönöm egyébként az észrevételt. 
Megállapítom, hogy a javaslat nem került elfogadásra. 

A bizottság saját módosító javaslatot kíván megfogalmazni. Ennek a tervezete 
kiosztásra került. Dönteni kell erről a javaslatról. Kérdezem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatják-e a javaslatot. 

 
DR. GÖRÖG NORBERT főosztályvezető (Miniszterelnökség - családokért 

felelős tárca nélküli miniszter): Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki 

támogatja a bizottsági javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 
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Dönteni kell még a lezárásról. Kérdezem, hogy ki támogatja a vita lezárását. 
(Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a részvételt. 

A részletes vitáról szóló jelentést is el kell fogadni. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Ez is egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13474. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 2. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm a kormány 
képviseletében Kretter Diána helyettes államtitkár asszonyt és munkatársát. 
Javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban 
ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú 
igen. Köszönöm szépen. A részletes vita első szakaszát lezárom. (Székely Sándor 
megérkezik a bizottsági ülésre.) 

A részletes vita második szakaszát megnyitom. Képviselői módosító javaslat 
nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját szándékot megfogalmazni, így most 
döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a 
javaslatot. (Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Witzmann Tamás megérkezik a bizottsági ülésre. - 
Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen a kormány képviseletében a részvételt. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény módosításáról szóló T/13475. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 3. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm dr. Lovassy 
Ádám főosztályvezető urat a Miniszterelnökségtől. Javaslom, hogy a vitát két 
szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok jelentkezőt. 
A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen. A részletes 
vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszát megnyitom. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kíván saját módosító szándékot 
megfogalmazni, ezért javaslom a részletes vita lezárását. Kérdezem, hogy ki támogatja 
ezt a javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. A bizottság 9 igen szavazattal, 5 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezárta. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést is fogadjuk el. Kérdezem, hogy 
ki támogatja ezt. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Senki. A bizottság 9 igen szavazattal, 5 
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ellenében a jelentést elfogadta. Köszönöm szépen a kormány képviselőinek a 
részvételt. 

A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/13479. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pont tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm Keszthelyi 
Nikoletta helyettes államtitkár asszonyt az ITM-től. Javaslom, hogy a részletes vitát 
két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? (Nincs jelentkező.) 
Nem látok jelentkezőt. A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, 
hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú 
igen. Köszönöm szépen. Az első szakaszt lezárom. 

A második szakaszt megnyitom. A törvényjavaslathoz képviselői módosító 
javaslat nem érkezett, de a bizottság saját módosító szándékot kíván megfogalmazni, 
amelyet kiosztottunk. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy támogatják-e a 
javaslatot. 

 
KESZTHELYI NIKOLETTA helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot tárcaálláspontként. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja a javaslatot. Kérdezem, hogy 

ki támogatja a bizottság tagjai közül a bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 
Egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú 
támogatással a vitát lezárta. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadása következik. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen. Köszönöm 
szépen a kormány képviselőjének a részvételt. 

Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 5. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm Hizó Ferenc 
helyettes államtitkár urat az ITM-ből. Javaslom, hogy a vitát két szakaszban 
tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
jelentkezőt. 

A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú 
igen. Köszönöm szépen. A részletes vita első szakaszát lezárom. 

A részletes vita második szakaszát megnyitom. A törvényjavaslathoz két 
képviselői módosító javaslat érkezett, ezekről kell dönteni. Először megkérdezem az 1. 
számú javaslatot benyújtó dr. Tóth Bertalan képviselőtársunkat, hogy kívánja-e 
indokolni. Helyette van jelen Szakács László? 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem kívánom indokolni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy 

támogatja-e a javaslatot. 
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HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Köszönöm szépen. Szavazásra teszem fel. 

Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Megállapítom, hogy 5 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében a javaslat nem került elfogadásra. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az 1. pont összefüggött a 2. ponttal, tehát 
erről nem kell külön szavazást tartanunk. 

A 3. pontban szereplő javaslat benyújtója Bánki Erik és B. Nagy László, 
valamint Barcza Attila és Bencsik János. Kérdezem, hogy kívánja-e a javaslatot 
indokolni az előterjesztők közül bárki is. (Nincs jelentkező.) Nem. Kérdezem a 
kormányt, hogy támogatja-e a javaslatot. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Szavazás következik. Kérdezem, 

hogy ki támogatja a javaslatot a bizottság tagjai közül. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki 
van ellene? (Szavazás.) 5 nem szavazat. A bizottság 9 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében támogatta a módosító javaslatot. 

Ezen túlmenően van egy bizottsági saját módosító javaslat, amelyet annyiban 
szeretnék korrigálni, hogy annak az 1. és 3. pontja elhagyásra kerül. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, hogy ezzel a változtatással támogatja-e a javaslatot. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A kormány ezzel a módosítással támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ezzel a módosítással igen, támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy támogatják-e az így módosított javaslatot. Aki támogatja, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 nem 
szavazat. A bizottság 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében támogatta a javaslatot. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 5 nem szavazat. A 
bizottság 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadta a lezárást. 

Kérdezem, hogy a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását ki támogatja. 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 5 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Senki nem jelentkezett. Megállapítom, hogy 9 igen 
szavazattal, 5 ellenében a részletes vitáról szóló jelentést elfogadtuk. Köszönöm 
szépen a kormány képviselőjének a részvételt. 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/13482. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A 6. napirendi pont tárgyalása következik. Tisztelettel köszöntöm dr. Kiss 
Diána titkárságvezetőt, főosztályvezetőt és munkatársát az ITM-ből. Javaslom, hogy a 
vitát két szakaszban tárgyaljuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. 

A részletes vita első szakaszában javaslom, állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
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foglaltaknak. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú 
igen. Köszönöm szépen. A részletes vita első szakaszát így lezárom. 

A második szakaszt megnyitom. Képviselői módosító javaslat nem érkezett, de 
a bizottság saját módosító szándékot kíván megfogalmazni. Ennek tervezete 
kiosztásra került. Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a bizottsági 
módosító javaslatot. 

 
DR. KISS DIÁNA titkárságvezető, főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e a 

javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslat elfogadásra került. 

Döntenünk kell a részletes vita lezárásáról. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Senki. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 5 
tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk. 

Döntenünk kell még a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is. 
Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett a jelentést elfogadtuk. Köszönöm a kormány képviselőjének a részvételt. 

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak 
igazságos csökkentése, valamint a mindenki számára megfizethető 
ivóvíz és energia mennyiség, mint alapvető szolgáltatás biztosítása 
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény módosításáról szóló T/13146. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 7. napirendi pont tárgyalására térünk át. A kormányzat által indokolatlanul 
magasan tartott energiaárak igazságos csökkentése, valamint a mindenki számára 
megfizethető ivóvíz- és energiamennyiség, mint alapvető szolgáltatás biztosítása 
érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/13146. számot viseli. Az előterjesztő 
dr. Tóth Bertalan és Szabó Timea. Kérdezem, hogy a javaslatot a jelenlévők közül 
kívánja-e valaki indokolni. (Jelzésre:) Szakács László jelentkezett, megadom a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Bizottság! Az indoklást nem kívánom 

kiegészíteni. Amennyiben van kérdés, akkor szívesen válaszolok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy vannak-e kérdések. (Nincs 

jelentkező.) Nincsenek. A vitát lezárom. 
Döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki nem támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja a tárgysorozatba vételét. 

Egyebek 

A 8. napirendi pont tárgyalása következik, amely az egyebek. Szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy a következő héten várhatóan két ülésünk lesz, hétfő 
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délelőtt, és kedden a szavazások után sor kerül Süli János meghallgatására. Van-e 
esetleg más bejelentenivaló? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai aktív munkát. A bizottsági ülést bezárom. 
 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc) 

  Hadházy Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


