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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm képviselőtársaimat, az előterjesztőket, illetve a 
megjelent vendégeinket.  

Képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló napirendtervezetet, 
amelyhez Z. Kárpát Dániel képviselő úr kezdeményezte két előterjesztés, a H/52., 
illetve a H/87. számon benyújtott indítvány tárgysorozatba vételét, hogy erről 
döntsön a mai ülésen a bizottság. Erről külön kell majd szavaznunk a napirend 
elfogadásánál. Szeretném képviselőtársaimnak elmondani, hogy főszabály szerint a 
rendes ülésszakon kívül a bizottsági ülések napirendi javaslataiban tárgysorozatba 
vételre irányuló döntés nem szerepel, elsősorban azért, mert a házszabályi 
rendelkezések erejénél fogva nyugszik a tárgysorozatba vételi határidő a rendes 
ülésszakok közé eső szünet időtartamára, tehát rendkívüli ülés összehívása esetén 
lehetne tárgyalni önálló napirendet.  

Ez alapján én azt javaslom, hogy ezt most ne tárgyaljuk, hanem a 
szeptemberben kezdődő őszi ülésszak során tárgyaljuk majd ezt a javaslatot. Van-e 
ezzel kapcsolatban bárkinek egyéb észrevétele? (Nincs ilyen jelzés.)  

Ki az, aki támogatja, hogy Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványainak 
tárgysorozatba vételéről a mai ülésen döntsünk? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, aki ezt nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 5 
igen és 12 nem szavazat mellett a bizottság nem vette a napirendjére Z. Kárpát 
Dániel képviselő úr javaslatait. 

Így akkor az eredeti napirendről kérnék szavazást. Ki az, aki az eredeti 
tartalommal a mai ülésre szóló napirendi pontokat elfogadja? Aki igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 14 igen szavazat Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs ilyen jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 14 igen szavazat és 3 
tartózkodás mellett a bizottság a mai ülés napirendjét elfogadta. 

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

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon 
lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló T/362. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Első napirendi pontként a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a 
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló törvényjavaslat 
részletes vitájára kerülne sor. Köszöntöm Kósa Lajos képviselő urat mint az 
indítvány benyújtóját és Répássy Róbert államtitkár urat a kormány, illetve a tárca 
képviseletében, továbbá dr. Turcsán Katalin csoportvezető asszonyt is az 
Igazságügyi Minisztérium részéről.  

Javaslom, hogy a vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ez ellen kifogása 
bárkinek? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs. 

A részletes vita első szakaszában bizottságunknak meg kell állapítania, hogy 
a javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 
Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem szavazat. 
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Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazat, 2 nem szavazat, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság a megfelelőségről döntött.  

Így áttérhetünk a javaslatunk második szakaszára. Képviselői módosító 
indítvány nem érkezett. A bizottság saját módosító indítványra vonatkozó 
szándékot nem fogalmazott meg. Kérdezem, hogy a részletes vita ezen szakaszában 
van-e bárkinek még bármilyen észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Ki az, aki 
a javaslatot elfogadja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatta a javaslatot? (Nincs ilyen jelzés.) 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen és 5 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, 
aki támogatja a jelentés elfogadását? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazat, 2 nem szavazat, 3 
tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.  

Az előterjesztőnek és a tárca képviselőjének köszönöm szépen, hogy jelen 
voltak a bizottsági ülésen. Az első… 

 
KÓSA LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a támogatást, tisztelt 

bizottság. Sajnálhatják, hogy ilyen röviden véget ért az előterjesztés, mert remek, 
1,5 órás előterjesztéssel készültem a szövetkezeti mozgalmak kezdeteitől Károlyi 
Sándoron keresztül a kuláküldözéseken át napjainkig, de majd legközelebb! 
(Derültség.) 

 
ELNÖK: Arra kérem képviselő urat, hogy a vázlatát legalább küldje el a 

bizottságnak. Ígérem, minden képviselőtársamnak elküldjük, hogy a hétvégén 
tudjanak… 

 
KÓSA LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Egy PowerPoint-os prezentációt küldök 

mindenkinek. Köszönöm szépen. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Előre is köszönjük, képviselő úr. Tehát az első napirendi pontot 

lezárjuk. 

Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/366. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Áttérünk a második napirendi pontunkra, melynek keretében egyes 
gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
részletes vitáját folytatjuk le. A kormány részéről dr. Béres Zsuzsa főosztályvezető 
asszonyt látom, köszönöm szépen. Kérem, hogy foglaljon helyet az előterjesztői 
asztalnál. (Megtörténik.) 

Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes 
vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs ilyen 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, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem 
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szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazat, 2 nem szavazat, 3 
tartózkodás mellett a bizottság döntött a megfelelőségről.  

A részletes vita második szakaszában módosító indítványokról kell 
szavaznunk. Képviselői módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz. A 
bizottság nem fogalmazott meg önálló módosító indítványt. Kérdezem, hogy 
képviselőtársaimnak van-e a törvényjavaslattal kapcsolatban észrevétele a részletes 
vita e szakaszában. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs.  

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Ki az, aki a javaslatot elfogadja? 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 14 igen szavazat. 
Ki az, aki nem értett ezzel egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 14 igen és 3 tartózkodás mellett a bizottság döntött a részletes vita 
lezárásáról. 

Végül a jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki támogatja a vitáról 
szóló jelentés elfogadását? Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki 
az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 12 igen szavazat, 3 nem szavazat, 2 tartózkodás mellett a bizottság 
döntött a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is.  

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt. 
Így a második napirendi pontot is lezárhatjuk.  

A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/363. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, melynek keretében a pénzügyi 
szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül 

sor. Üdvözlöm a kormány részéről megérkezett előterjesztőket. Köszöntöm dr. Darnai 

Ferenc helyettes államtitkár urat a Miniszterelnöki Kabinetiroda részéről, illetve Zsolnai 

Aliz főosztályvezető asszonyt. Javaslom, hogy ebben az esetben is két szakaszban 

tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Nincs ilyen 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, 12 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 igen szavazat, 2 nem szavazat, 3 
tartózkodás mellett a bizottság döntött a megfelelőségről.  

A részletes vita második szakaszára térünk át, képviselői módosító indítvány 
nem érkezett. A bizottság saját módosító indítvány benyújtását nem tervezte. 
Kérdezem képviselőtársaimat, van-e bárkinek észrevétele vagy javaslata a részletes 
vita második szakaszában. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatot elfogadja? 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 16 igen szavazat. 
Ki az, aki nem értett ezzel egyet? (Nincs ilyen jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs 
ilyen jelzés.) 16 igen szavazattal a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Ezután a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki a 
javaslatomat elfogadja és támogatja, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 13 igen szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Nincs ilyen 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. 
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Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak és helyettes államtitkár úrnak, 
hogy eljöttek a bizottság ülésére. A bizottsági ülés 3. napirendi pontját is lezárom. 

Albizottságok megalakítása  

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amelynek keretében albizottságok 
megalakításáról kell szavaznunk. Emlékeztetném tisztelt képviselőtársaimat, hogy 
még az első ülések egyikén, május 19-én szóba került az albizottságok 
megalakításának kérdése. Már akkor két javaslat érkezett hozzám. Barcza Attila 
alelnök úr részéről egy Turisztikai Albizottság létrehozását indítványozó 
kezdeményezés, illetve Riz Gábor képviselőtársunk részéről egy Energetikai 
Albizottság létrehozására vonatkozó javaslat.  

Időközben Z. Kárpát Dániel képviselőtársunk tett javaslatot egy lakhatási 
albizottság létrehozására. Annyit jeleztem képviselő úrnak, hogy a lakhatási 
albizottság felállítását a Fidesz-frakció nem támogatja. Képviselő úr javaslatára 
akkor egy Fogyasztóvédelmi Albizottságról beszélhetünk majd, ami szintén szóba 
kerülhet. Én azt kérdezem képviselő úrtól, hogy miután itt mégiscsak jelentős 
változás van az albizottság munkaterületével kapcsolatban, elfogadhatónak tartja-
e, hogy a következő bizottsági ülésre készítsem elő és hozzám be ennek az 
albizottság felállításának a javaslatát. Öné a szó, képviselő úr. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Elnök Úr! Mivel eredetileg is egy lakhatási és 

fogyasztóvédelmi munkacsoport területlefedésről volt szó, ezért számomra ez 
nyilván egy részterület elvonását jelenti, de ettől még az alapkoncepció részemről 
tartható a megbeszélt és esetleges tagsági viszonyokat illetően is, tehát részemről 
most is határozhatunk erről. Ha elnök úr valamilyen pluszinformációval bír, ami a 
következő ülésig gazdagíthatja ezt a portfóliót, akkor az ellen sem tiltakozunk, de 
részünkről most is tartható ez a csomag. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Haladunk először a Turisztikai 

Albizottság ügyében. Barcza Attila képviselő úr javaslata volt az albizottság 
létrehozása. Ki az, aki támogatja, hogy a Gazdasági Bizottság létrehozza a 
Turisztikai Albizottságot? Aki igen, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? 
(Nincs ilyen jelzés.) Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangú 
döntésével döntött az albizottság létrehozásáról.  

Az eddigi visszajelzések alapján a bizottságban Barcza Attila alelnök úr lenne 
az albizottság elnöke, legalábbis erre teszek javaslatot. A tagok: Riz Gábor, 
Witzmann Mihály, F. Kovács Sándor, Szatmáry Kristóf, Varga Gábor, illetve 
Cseresnyés Péter képviselő urak, alelnök úr jelezte, hogy szeretnének részt venni az 
albizottságban. Van-e további jelentkezés? (Csárdi Antal jelentkezik.) Köszönöm 
szépen. Felmerül-e a képviselő úr mellett bárki más? (Nincs ilyen jelzés.)  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy szavazhatunk-e egyben a tagjelöltekről? 
Van-e ez ellen bárkinek kifogása? (Nincs ilyen jelzés.)  

Aki támogatja azt, hogy Barcza Attila legyen az albizottság elnöke, és mellette 
Riz Gábor, Witzmann Mihály, F. Kovács Sándor, Szatmáry Kristóf, Varga Gábor, 
Cseresnyés Péter és Csárdi Antal képviselő urak legyenek az albizottság tagjai, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs ilyen jelzés.) 
Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Ellenvéleményt, tartózkodást nem láttam, a 
bizottság akkor ezzel a tagnévsorral fogadta el az albizottság megalakulását. 
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Az Energetikai Albizottságba érkezett jelölések kapcsán Riz Gábor képviselő 
urat, aki kezdeményezte az albizottság létrehozását, javaslom az albizottság 
elnökének megválasztani, és mellette Barcza Attila, F. Kovács Sándor, Szeberényi 
Gyula, Witzmann Mihály és Cseresnyés Péter jelezte, hogy szeretnének az 
albizottság tagjai lenni. Van-e további jelentkezés? (Tordai Bence jelentkezik.) 
Köszönöm szépen. Barcza Attila képviselő úr jelezte, hogy neki elegendő lesz a 
Turisztikai Albizottság; képviselő úrnak ezt a jelzését vettem. Tordai Bence 
képviselő urat tagként jelöljük a bizottságba. További jelölés? (Nincs ilyen jelzés.) 
Nincs.  

Akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy szavazhatunk-e itt is egyben az 
albizottság felállításáról. (Általános helyeslés.) Köszönöm szépen. 

Akkor, aki támogatja azt, hogy az Energetikai Albizottság Riz Gábor 
képviselő úr elnökletével, F. Kovács Sándor, Szeberényi Gyula, Witzmann Mihály, 
Cseresnyés Péter és Tordai Bence képviselő urak részvételével jöjjön létre, azt 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Nincs ilyen 
jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen.  

Z. Kárpát Dániel képviselő urat megkérdezem, hogyha a hétfői napon 
visszahoznánk az albizottsági javaslatot úgy, mint Fogyasztóvédelmi Albizottság, 
ezt elfogadja-e képviselő úr.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a hétfői bizottsági ülésen szavaznánk. A 

képviselő urakat megkérem majd arra, mindenki jelezze, hogy ebben a formában 
hajlandó-e, szeretne-e ebben még részt venni. Tordai Bence képviselő úr kért szót. 
Öné a szó, képviselő úr. 

 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr. Csak ha már ilyen 

albizottságalapítási lázban vagyunk, az Ellenőrző Albizottság megalakítása 
tulajdonképpen egy automatizmus, ha jól sejtem. Tehát az a kérdésem, hogy 
tervezi-e elnök úr, hogy ilyen albizottságot is alapítunk-e. 

 
ELNÖK: Igen, erről is szó volt a május 19-ei ülésen. Eddig nem érkezett 

jelentkezés az Ellenőrző Albizottságba. Képviselő úr, ha erre van igény és a képviselő 
urak jelentkeznek, tehát legalább három képviselő jelentkezik, aki részt venne az 
albizottságban, akkor értelemszerűen tárgyalhatunk majd az albizottság 
létrehozásáról. Szeretném kérni, hogy mindenki, akinek ilyen ambíciói vannak, a 
titkárságon jelezze majd ezt a szándékát.  

Van-e még az albizottsági napirendi pont keretében bárki másnak 
észrevétele vagy javaslata. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok; akkor ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Áttérnénk az 5. napirendi pontra, az egyebek kérdéskörére. Van-e ezen belül 
bárkinek észrevétele, véleménye, javaslata? (Nincs ilyen jelzés.)  

Akkor azt szeretném önöknek jelezni, hogy várhatóan 11-én, hétfőn - az 
időpontot még nem tudjuk, de nincs kizárva, hogy 11 órakor - lesz egy újabb 
bizottsági ülésünk. Időben fogunk mindenkit értesíteni, képviselőtársaim 
megkapják időben az értesítést. Azt kérem, hogy nagyjából erre készüljenek.  
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Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek, hogy a mai ülésen megjelentek és 
biztosították a határozatképességet. A bizottsági ülést bezárom, mindenkinek szép 
és eredményes napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 25 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


