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4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 47 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent előadókat, érdeklődőket. A 
Gazdasági bizottság mai ülését megnyitom. 

Tisztelt képviselőtársaimat tájékoztatom arról, hogy a járványügyi helyzetre való 
tekintettel a bizottságunk ülései lebonyolításának egyes kérdéseiről szóló 
2/2021. számú, az Országgyűlés elnökének egyetértésével meghozott főigazgatói 
intézkedés alapján a bizottságoknak a közvetítésre alkalmas termekben kell ülésezniük, 
tehát az őszi ülésszak végéig előreláthatólag ezen négy terem valamelyikében fogjuk 
tartani az üléseinket. 

A bizottsági ülések közvetítésére vonatkozó szabályok megegyeznek a tavaszi 
ülésszakban alkalmazottakkal, a bizottsági üléseket a belső zárt láncú televíziós 
hálózaton közvetítik, és a sajtó képviselői az erre kijelölt helyiségekben kísérhetik 
figyelemmel. A képviselői szakértőknek, munkatársaknak a sajtóteremben lehetőségük 
van arra, hogy a kimenő jelre rácsatlakozva közvetítsék az ülést. Ennek a technikai 
lebonyolításáról és részletszabályairól az Országgyűlés Hivatalának Sajtóirodája tud 
bővebb felvilágosítást adni az érdeklődők számára. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenki írásban megkapta előre a mai ülésre szóló 
meghívót a tervezett napirendi pontokkal. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e 
bárkinek kiegészítése. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így semmi akadálya annak, hogy 
érdemi munkánkat elkezdjük.  

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Most nincs 
elektronikus, gépi szavazás. Köszönöm. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodást nem látok. 

Így 10 igen szavazattal, egyhangú döntéssel fogadtuk el a napirendünket. 

Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/17439. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontként az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 
(Potocskáné Kőrösi Anita és Tóth Csaba megérkezik az ülésre.)  

Köszöntöm dr. Béres Zsuzsa és dr. Gonda Zsolt főosztályvezetőket az ITM 
részéről. (Dr. Béres Zsuzsa és dr. Gonda Zsolt elfoglalják helyüket az előterjesztői 
asztalnál.)  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ez ellen kifogása a képviselőtársaimnak? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. 

Ki az, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. 

A bizottság egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről, így a részletes vita 
első szakaszát lezárjuk. 

Áttérhetünk a második szakaszra, amelyben képviselői módosító indítványokról 
kellene döntenünk. Képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kíván 
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módosító indítványt benyújtani. (Szatmáry Kristóf megérkezik az ülésre.) Így nincs 
más hátra, mint hogy a vita lezárásra teszek javaslatot.  

Aki a javaslatomat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Tehát 1 ellenvéleménnyel, 10 igen szavazattal… (Jelzésre:) Bocsánat, alelnök úr. 
Úgy érkezett meg alelnök úr, hogy észre sem vettem, csendesen, bocsánat. (Derültség.)  

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 

Még egy szavazásunk van hátra: a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. 
Aki a javaslatomat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen szavazat. Aki nem támogatja? (Szavazás.)  

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést elfogadta. 

Köszönöm szépen az ITM kollégáinak, hogy a rendelkezésünkre álltak. (Dr. 
Béres Zsuzsa és dr. Gonda Zsolt távoznak az ülésről.) Az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, 
valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív 
szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/17437. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében az egyes állami tulajdonú 
vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami 
feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Köszöntöm az előterjesztőket és 
megkérem, hogy foglaljanak is helyet az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik. - 
Dr. Seszták Miklós megérkezik az ülésre.) Úgy látszik, egy kicsit gyorsak voltunk a 
kezdésben, így még alelnök urak felzárkóztak az üléshez, de nagyon örülök annak, hogy 
mindenki időben megérkezett és egészséges. 

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk majd a részletes vitát. 
Kérdezem, hogy van-e ez ellen kifogása bárkinek. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak.  

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ilyet nem láttam. 

A bizottság egyhangú döntéssel döntött a megfelelőségről. 
A részletes vita első szakaszát itt lezárjuk, áttérünk a részletes vita második 

szakaszára. Képviselői módosító indítványok ugyan nem érkeztek a 
törvényjavaslathoz, viszont a bizottságnak van egy módosító indítványa, amit 
szeretnénk benyújtani. Az előterjesztőt kérdezem, hogy a bizottsági javaslatról van-e 
tárca- vagy kormányálláspont.  

 
DR. BENKŐ TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - 

NVTNM): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Igen van, kormányálláspontot tudok 
képviselni, a kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár úr válaszát, tehát a kormány 

támogatja a bizottság javaslatát. Ki az, aki a bizottsági módosító indítvány benyújtását 
támogatja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
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Tehát 10 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
módosító indítvány benyújtásáról döntött. 

Ezek után a részletes vita lezárására teszek javaslatot. Aki a javaslatomat 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Kérdezem, 
ki az, aki támogatja a javaslatomat, kézfelemeléssel jelezze! Köszönöm szépen, 10 igen. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról 
szóló jelentést elfogadta. Így a 2. napirendi pontunkat is lezárjuk. 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
törvények módosításáról szóló T/17442. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében az egyes 
vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. 

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. 
Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése. (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, nincs. 

A részletes vita első szakaszában javaslom, hogy állapítsuk meg, hogy a 
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 

Egyhangú döntéssel a bizottság döntött a megfelelőségről, így a részletes vita 
első szakaszát lezárjuk. 

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokról kell szavaznunk. 
Képviselői módosító indítvány nem érkezett, a bizottságnak viszont van egy saját 
indítványa, amit szeretne benyújtani. Helyettes államtitkár urat kérdezem, hogy van-e 
erről is esetleg kormányzati álláspont. 

 
DR. BENKŐ TAMÁS helyettes államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - 

NVTNM): Köszönöm szépen. Kormányálláspontot tudok szintén mondani, a kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító indítvány benyújtását, kérem, jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. 

Miután több indítványról nem kell szavaznunk, ezért javaslatot teszek a részletes 
vita lezárására. Ki az, aki a javaslatomat támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vita lezárásáról 
döntött. 
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Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Aki a 
javaslatomat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 

Tehát 10 igen szavazattal, 2 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést elfogadta. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és kollégájának, hogy a 
rendelkezésünkre álltak. (Dr. Benkő Tamás és dr. Horváth Nóra távoznak az ülésről.) 
A 3. napirendi pontot ezzel lezárjuk. 

Egyebek 

Áttérünk a 4. napirendi pontra: egyebek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek bejelentése az egyebek napirendi pont keretében. (Nincs jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor szeretném jelezni önöknek, hogy a következő tervezett 
ülésünk november 29-én lesz, hétfőn, 10 órakor, amikor Rogán Antal és Varga Mihály 
miniszter urakat is meghallgatjuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak és biztosították a bizottság 
határozatképességét. Kérem, vigyázzanak magukra, a negyedik hullám veszélyei 
tényleg nagyon komolyak, vigyázzanak az egészségükre, mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok! A bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 55 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


