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Az Országgyűlés őszi ülésszakának 29. ülésnapja 2018. december 12-én, szerdán
Az Országgyűlés őszi ülésszakának
29. ülésnapja
2018. december 12-én, szerdán
(10.53 óra - Elnök: Kövér László
Jegyzők: dr. Simicskó István
és Móring József Attila)

ELNÖK: (Kövér László megérkezik a terembe. - A kormánypárti képviselők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. - Dr.
Latorcai János megérkezik a terembe. - Megkísérli a
feljutást a pulpitusra, majd a szónoki emelvényre,
ebben a lépcsőkön álló MSZP-s, DK-s, párbeszédes és
független képviselők megakadályozzák. - Kövér
László a patkóban elfoglalja helyét, majd feláll, ezt
követően
hordozható
mikrofont
helyeznek
elé. - Stummer János, Rig Lajos és Ander Balázs molinót feszít ki a Jobbik padsoraiban, amelyen az áthúzott „Családok éve” szövegrész mellett a következő
felirat szerepel: „Rabszolgák éve 2018 Köszönjük, Fidesz!” - Több képviselő okostelefonjával élő szóval,
folyamatosan közvetíti az ülést a teremben járkálva.
- Folyamatos, nagy mozgás a teremben.)
Tisztelt Országgyűlés! (Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Gyávák! Tolvajok! - Dr.
Vadai Ágnes: Nem lehet onnan ülést vezetni! - Folyamatos sípolás és zaj.) Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm, foglaljanak helyet! (Dr. Vadai Ágnes: Elnök
úr, nem lehet onnan ülést vezetni! - Dr. Vadai Ágnes,
a pulpitus felé mutatva: Csak onnan!) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés őszi ülésszakának 29.
ülésnapját megnyitom. (Közbeszólás az ellenzéki
pártok padsoraiból: Éljen a párt! - A karzatról LMPs képviselők papírcédulákat szórnak a kormánypártok képviselőinek padsorai fölé a következő felirattal: „Rabszolgamunka helyett tisztességes béreket!!!”) Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Simicskó István és Móring József jegyző urak
lesznek a segítségemre. (Közbeszólás az ellenzéki
pártok padsoraiból: Kommunisták vagytok!) Köszöntöm kedves vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. (Taps. - Folyamatos sípolás és zaj.)
Megkérem az ellenzéki képviselőket, hogy a
rendzavarást hagyják abba, és az Országgyűlés alkotmányos működését garantálják.
Megállapítottam, hogy az ülésvezetésre kijelölt
Latorcai János alelnök urat fizikai erővel megakadályozták abban az ellenzéki képviselők, hogy az ülés vezetését megkezdje (Arató Gergely: Megszeged a házszabályt, már megint!), és ennek a jogkövetkezményeit természetesen le fogjuk vonni. (Dr. Vadai Ágnes: Csak onnan vezetheti az ülést, nem házszabályszerű! - Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Éljen a párt! Diktatúra! Kommunisták vagytok!
Kommunista! Nincsen ülés! - Dr. Varga László: Szégyelljétek magatokat! - Kunhalmi Ágnes: Házszabályellenes! - Dr. Vadai Ágnes: Nem lehet, csak onnan vezetni az ülést!)
Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály
51/A. §-a értelmében vett fegyelmi szankciót el fogom
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rendelni, és ennek a mértékéről a későbbiekben határozunk. (Taps a kormánypártok padsoraiból. - Arató Gergely: Bravó! - Közbeszólások az ellenzéki- pártok padsoraiból: Diktatúra! Pfuj! - Dr.
Varga László: Törvénytelen minden, amit hétfő óta
csináltok!)
Továbbá… Most, ha idefigyelnek az ellenzéki
képviselők, akkor olyasmit fogok mondani, ami az ő
személyes életüket is befolyásolhatja. Tehát felkérem
az ügyrendi bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a
parlamenti törvényben és a házszabályban foglalt fegyelemsértésen túlmenően megvalósult-e más olyan
jogi tényállás, amely adott esetben a fegyelmi jogkörön túlterjeszkedő szankciót igényel. (Taps a kormánypártok padsoraiból. - Közbeszólás az ellenzéki
pártok padsoraiból: Kommunista!)
Most pedig átadom az ülés vezetését Latorcai János alelnök úrnak.
(Az ülés vezetését dr. Latorcai János,
az Országgyűlés alelnöke veszi át.)
ELNÖK: (Az elnök a képviselői helyén feláll, elé
hordozható mikrofont helyeznek. - Dr. Völner Pál,
Kontrát Károly, dr. Rétvári Bence, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Viktor, Kocsis Máté, dr. Semjén
Zsolt és Harrach Péter az elnök körül sorfalat állnak. - Az ellenzéki képviselők közül néhányan odaállnak az elnök közelébe, folyamatosan beszélnek
hozzá és videofelvételeket készítenek.) Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a
napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk
munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyezték-e a
gépben. (Derültség a kormánypártok padsoraiból.)
Kérem, gombnyomással ellenőrizzék, hogy működik-e a kártyájuk. Bármelyik gombot meg lehet
nyomni. (Megtörténik. - Közbeszólás az ellenzéki
pártok padsoraiból: Nyomjatok jelent!)
Jelen van 126 fő, távol van 72 fő. Az Országgyűlés
határozatképes. (Kunhalmi Ágnes: Árulók! - Dr.
Varga László: Törvénytelen diktatúra! - Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Tolvajok!
Mocskos népnyúzók! Csalók vagytok! Érvénytelen
az egész! Diktatúra! - Arató Gergely: Csaltok itt is,
meg a választáson is! - Közbeszólás a kormánypártok padsoraiból: Menjetek a helyetekre!)
Soron következik „A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem
magyarországi felsőoktatási tevékenységének
támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/3605. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító
javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. (Közbeszólás a kormánypártok padsoraiból: Menjetek a helyetekre! - Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr, csak a pulpitusról lehet ülést vezetni! - Közbeszólás az ellenzéki pártok padsoraiból:
Pfuj!) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e
a T/3605. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 130
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
törvényjavaslatot elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Kunhalmi Ágnes: Árulók vagytok! Bedőltetek a
multiknak mind egy szálig!)
Soron következik „A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött
megállapodás kihirdetéséről” szóló T/3608.
számú törvényjavaslat zárószavazása. (Dr. Varga
László: Hogy képzelitek? - Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Érvénytelen! - Kunhalmi
Ágnes: Hazaárulók vagytok!) Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a
törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3608. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3295.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3295/5. számon, összegző jelentését pedig
T/3295/6. számon terjesztette elő. (Közbeszólás az
ellenzéki pártok padsoraiból: Szégyen az egész! - Dr.
Varga László: Mit nevetgéltek ezen? Inkább szégyelljétek magatokat! Minden érvénytelen! - Bana
Tibor: Tolvajok!)
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3295/5. számú összegző
módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Bangóné Borbély Ildikó és Kunhalmi Ágnes a
kormánypárti padsorok között az elnök felé közelítenek, de a kormánypárti képviselők feltartóztatják
őket. - Moraj és közbeszólások az ellenzéki pártok
padsoraiban: Hozzájuk ne nyúljatok! Pfuj!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 2
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3295/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 126 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Közbeszólás a kormánypártok padsoraiban:
Üljetek le! - Arató Gergely: Rendőrök kifelé! Mit keresnek itt?)
Soron következik az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3296. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról
történő döntés és a zárószavazás. (Dr. Varga László:
Ne nevetgéljetek! Inkább sírni kellene! - Dr. Brenner
Koloman: Mocskos csalók!)
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(11.00)
A Törvényalkotási bizottság összegző módosító
javaslatát T/3296/6., összegző jelentését pedig
T/3296/7. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3296/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 2
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3296/8. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 126 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Közbeszólások az MSZP képviselői részéről:
Csalás az összes szavazás! - Bana Tibor: Illetéktelenek vannak a teremben! Olyanok, akik nem jogosultak a belépésre! Mit keres itt a TEK? - Közbeszólások
az MSZP képviselői részéről: Rendőrállam! Szégyen! - Folyamatos zaj és sípolás.)
Soron következik az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/3624. számú törvényjavaslathoz benyújtott öszszegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3624/5., összegző jelentését pedig
T/3624/6. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3624/5. számú összegző
módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Mirkóczki Ádám: Szavazzunk otthonról!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 3
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3624/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Jakab Péter elfoglalja Orbán Viktor miniszterelnöki székét.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Soron következik az egyes törvényeknek az
építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre (Bana Péter: Szégyen! Ülj le!) és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással
összefüggő módosításáról szóló T/3293. számú
törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.
A Törvényalkotási bizottság összegző módosító
javaslatát T/3293/5., összegző jelentését pedig
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T/3293/6. számon terjesztette elő. (Jakab Péter elhagyja a miniszterelnöki széket. - Orbán Viktor elfoglalja miniszterelnöki helyét.)
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3293/5. számú összegző
módosító javaslatát. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Észak-Korea! Diktátor vagy!) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 1
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3293/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot (Dr. Varga László: Milyen határozatot? Milyen határozatot?): az Országgyűlés az egységes javaslatot 131 igen szavazattal, 1
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Dr. Varga László: Nem szavazhatnak, nincs benne kártya! - Közbeszólások az MSZP
képviselői részéről: Nem érvényes a szavazás!)
Soron következik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló T/3632. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát
T/3632/5., összegző jelentését pedig T/3632/6. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Arra figyelemmel, hogy ennek 4. pontja elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Először a minősített többséget igénylő pontról határozunk, amelynek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3632/5. számú összegző módosító javaslat
minősített többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Folyamatos zaj és sípolás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat minősített többséget igénylő
pontját 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3632/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő
további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Közbeszólások a Jobbik soraiból: Diktatúra!)
Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata

6894

szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3632/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3632/7. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Kunhalmi Ágnes: Boldogok vagytok? Rabszolgatörvényt
hoztok!)
(11.10)
Soron következik a filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/3376. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról
történő döntés és zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3376/5., öszszegző jelentését pedig T/3376/6. számon terjesztette
elő. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/3376/5. számú összegző módosító javaslat 9., 28.
és 30. pontjairól, a Fidesz képviselőcsoportja az öszszegző módosító javaslat összefüggő 11. és 25. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Tájékoztatom
önöket továbbá, hogy az előterjesztő azt kezdeményezte, az összegző módosító javaslat által külön szavazásra kért pontjairól az Országgyűlés együttesen
szavazzon. Először határozunk az összegző módosító
javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a
külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az
összegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 16-24. pontjairól és a 26. pontról
szavazunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3376/5. számú
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő 16-24. pontjait és 26. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Folyamatos sípolás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 9., 28. és 30.
pontjainak elfogadásáról az előterjesztő kérése szerint együtt határozunk.
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Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3376/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9., 28. és 30. pontjait. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 11. és 25. pontjairól határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3376/5. számú
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő 11. és 25. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 3 igen szavazattal, 129 nem
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3376/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Farkas Gergely: Szégyen, amit műveltek!)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom figyelmüket,
hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a szavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3376. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Szabó Timea és Kunhalmi Ágnes a kormánypárti széksorok között megpróbál az elnök közelébe
férkőzni, de dr. Rétvári Bence feltartóztatja őket.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3376. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
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Soron következik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a
zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző
módosító javaslatát T/3618/11., összegző jelentését
pedig T/3618/12. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése
alapján a DK a 6. számú, az LMP képviselőcsoportja
pedig a 3., 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 6. számú módosító javaslatot teszem most fel
szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett, igen szavazat nélkül elutasította. (Folyamatos sípolás.)
A 3. számú módosító javaslatot teszem most fel
szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 4. számú módosító javaslatot teszem most fel
szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította. (Folyamatos sípolás.)
Az 5. számú módosító javaslatot teszem most fel
döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította. (Folyamatos
sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1., 2., 3., 5. és 6. pontjának elfogadásáról határozunk. Felhívom figyelmüket, hogy
ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3618/11. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1., 2., 3., 5. és 6. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
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Most az összegző módosító javaslat iménti pontjaival tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő
4. és 7. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3618/11. számú összegző
módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 4. és 7.
pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3618/11. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét, ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3618/15. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3618/15.
számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes agrárszabályozási
tárgyú törvények módosításáról szóló T/3630.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3630/10., összegző jelentését pedig T/3630/11.
számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a
házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., a Jobbik képviselőcsoportja pedig
a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 4. számú módosító javaslatot teszem most föl
döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)
A 3. számú módosító javaslatról szóló döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elutasította, nem tartotta
fönn. (Folyamatos sípolás. - Farkas Gergely: Megbuksz, Orbán!)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy
a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3630/10. számú összegző módosító javaslat 43. és 44. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az öszszegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 30., 31. és 32. pontjairól döntünk.
Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3630/10. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 30., 31. és 32. pontjait. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat minősített többséget igénylő
pontjait 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 44. pontjáról
határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző
módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 43.
pontját. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj a helyedre, dolgozzál!)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
3630/10. számú összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő 44. pontját. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3630/10. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Varju László körbesétál az „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblával.)

6899

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 29. ülésnapja 2018. december 12-én, szerdán

Arra figyelemmel, hogy imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom figyelmüket,
hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3630. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében,
1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Farkas Gergely: Szégyelld magad, Latorcai!)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3630. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény módosításáról szóló T/3633.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3633/5., összegző jelentését pedig T/3633/6.
számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Arra figyelemmel, hogy ennek 1-14. pontjai, valamint
a 16. pontjának elfogadásához minősített többség
szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül
sor. Először a minősített többséget igénylő pontokról
határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3633/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
(11.30)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő 15. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3633/5.
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számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő 15. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő pontját 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében
és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. ((Folyamatos
sípolás. - Kunhalmi Ágnes két lapot tart a kezében,
amelyeken a felirat: „Külföldre megyek, mert nem
túlórázhatok eleget”, „Multik kormánya”.)
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3633/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 4 nem ellenében és
1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3633/7. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Farkas
Gergely a kormánypárti padsorok felé: Tedd zsebre
a kezedet!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes belügyi tárgyú és
más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló T/2930. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2930/22., összegző jelentését pedig T/2930/23. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 12.,
14. és 16. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 12. számú módosító javaslatot teszem most fel
döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 nem szavazattal, 2 tartózkodással és nulla igen szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 14. számú javaslatról kérem most a Ház állásfoglalását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e
ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 130 nem és 1
tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
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A 16. számú módosító javaslatról kérdezem, hogy
a tisztelt Országgyűlés fenntartja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 132 nem és 2
tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy
a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14.,
15., 16., 50. és a szintén összefüggő 5., 21., 29., 42. és
49. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, majd ezt követően határozunk
az összegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, minősített többséget igénylő 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16. pontjainak elfogadásáról határozunk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 2., 3., 4., 6., 11.,
12., 13., 14., 15., 16. pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 129 igen szavazattal, 3 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, iménti pontokkal tartalmilag összefüggő,
egyszerű többséget igénylő 50. pontjáról határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2930/22. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 50. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 5., 21., 29., 42.
és 49. pontjairól határozunk. (Kunhalmi Ágnes egy
újabb lapot tart fel, amelyen a felirat: „Behasaltok a
multiknak!”) Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést,
elfogadja-e a T/2930/22. számú összegző módosító
javaslat egyszerű többséget igénylő 5., 21., 29., 42. és
49. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 1 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem fogadta el. (Folyamatos sípolás. - Ellenzéki képviselők az elnöki
pulpitushoz táblákat támasztanak, amelyeken a felirat: „Ellenállás”, „Európai magyarok vagyunk”.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
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T/2930/22. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Bana Tibor: Szégyelld magad, Latorcai! Szégyen, amit művelsz! - Z. Kárpát Dániel:
Mit képzelsz?!)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről kell döntenünk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges. (Bana Tibor: Szellemi toprongyok! - Z. Kárpát Dániel: Mocskos csalók!) Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2930. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 133 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2930. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Bana Tibor: Úgyis szervezünk egy fogadóórát
Szentgotthárdon, várnak szeretettel a szentgotthárdiak! Nekik is hazudsz?)
Soron következik az egyes törvényeknek a
Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló
T/3291. számú törvényjavaslathoz benyújtott öszszegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3291/5., összegző jelentését pedig
T/3291/6. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Arra figyelemmel, hogy ennek a 4-9., a 17., 18., 21-32.
és a 34. pontjai elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Először a minősített többséget igénylő pontokról
határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
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Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3291/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében
és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
(11.40)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3291/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3291/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3291/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és
ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes migrációs tárgyú
és kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/3366. számú törvényjavaslathoz benyújtott öszszegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3366/9. számon, összegző jelentését
pedig T/3366/10. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3.
számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 4. számú
módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először
ezekről határozunk.
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A 3. számú javaslatot teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta
fenn. (Folyamatos sípolás.)
Most a 4. számú módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk.
Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a
házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő
a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat összefüggő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjairól, az LMP
képviselőcsoportja pedig az 5. pontjáról külön szavazást kezdeményezett.
Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az öszszegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 11. és 16. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3366/9. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 11. és 16. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 132 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjairól határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat igen szavazat nélkül, 131 nem
ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 5. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 5. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
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Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk.
(Bana Tibor: Orbán Viktor és Rogán Antal! Gyere
Szentgotthárdra, várunk szeretettel! Magyarázzátok el az embereknek, hogy miért szavazzátok meg a
rabszolgatörvényt!) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.
Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3366. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3366. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Óvoda!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes törvényeknek a
mező- és erdőgazdasági földek forgalmával
összefüggő módosításáról szóló T/3636. számú
törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát
T/3636/18. számon, összegző jelentését pedig
T/3636/19. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 7.,
11. és 14. módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 7. számú módosító javaslatot teszem fel most
döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Bana Tibor: Szégyelld magad, Latorcai! Szégyelljétek magatokat!)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
(11.50)
Most a 11. számú módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Bana
Tibor: Szégyen! Törvénytelen!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)
Most a 14. számú módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Varju
László és Arató Gergely a szónoki emelvényre lépnek, ahol „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblát
helyeznek el. - Varju László: Törvénytelen! Hagyják
abba a szavazást! Fejezzék be! Ez nem parlament!
Fejezzék be! Elfogadhatatlan, amit csinálnak! Hagyják abba!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás. - Közbekiáltás a kormánypárti padsorokból: Jaj, ellenállás!)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk.
Először az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 1-10., 12-34., valamint a 36., 37.,
40., 41., 43., 44. és 51. pontjairól döntünk. (Varju
László: Ez nem parlament! Ilyet nem lehet csinálni!
Szégyelljék magukat!) Felhívom szíves figyelmüket,
hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3636/18. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás. - Varju László és Arató Gergely elhagyják a szónoki emelvényt, az odahelyezett tábla ott
marad.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat minősített többséget igénylő
pontjait 129 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3636/18. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait (Egy hang: Menjél pelenkacserére, öreg!) 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Dr. Varga László: Szégyen!)
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Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3636/20. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3636/20.
számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3615. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés
és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság öszszegző módosító javaslatát T/3615/5. számon, öszszegző jelentését pedig T/3615/6. számon terjesztette
elő. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/3615/5. számú összegző módosító javaslat 72. és
73. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző
módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat, minősített
többséget igénylő 30., 51., 52., 54., 55. és 62. pontjairól döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3615/5. számú
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő 30., 51., 52., 54., 55. és 62. pontjait. (Ungár
Péter a kezében tölcsér alakú szirénával belép a terembe és elfoglalja képviselői helyét.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Egy hölgy Szijjártó Péterhez lép. - Bana Tibor
a gyorsírókhoz lépve: Kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az előbb bejött egy hölgy, aki nem képviselő. Mit keresett itt Szijjártó munkatársa? Jogellenesen tartózkodik az Országgyűlés ülésén. - Bana
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Tibor hátrébb lépve: A mi szakértőnk is bejön! Jönnek be a mi szakértőink is!)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 73. pontjáról
határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző
módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 72.
pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3615/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 73. pontját. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3615/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult
törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3615. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3615. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik a közigazgatási bíróságokról szóló T/3353. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a
zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző
módosító javaslatát T/3353/27. számon, összegző jelentését pedig T/3353/28. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a
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23. számú, az LMP képviselőcsoportja a 15., 18., valamint a 20. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig
a 3., 7., 8. módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
A 23. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)
A 15. számú módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Egy hang az
ellenzéki padsorokból: Pfuj! Szégyen!)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 18. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás. - Bana Tibor: Jól nyomjátok a gombot,
mert fizetésmegvonás lesz! Nehogy félrenyomjatok! - A kormánytagok felé fordulva: Nem olyan vicces, hogy Észak-Koreát hoztatok Magyarországra!
Én ezen nem nevetnék.)
(12.00)
A 23. számú javaslatról döntünk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 124 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 3. számú módosító javaslat következik. (Ungár
Péter kezében egy szirénával lép az ülésterembe.)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 125 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 7. számú módosító javaslatról szóló döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Most a 8. számú módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében,
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tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-12. pontjainak, 14-20. pontjainak, 22. pontjának, a 24. pont
1-21. alpontjainak és a 25. pont 6. alpontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Tisztelettel felhívom a figyelmüket arra, hogy először a minősített többséget igénylő pontokról határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3353/27. számú összegző módosító javaslat (Ungár Péter elindítja a szirénát, amely ettől kezdve folyamatosan szól. A szirénát a következő frakciók
tagjai adják át egymásnak: LMP, MSZP, DK és független képviselők. - Dr. Keresztes László Lóránt magyar zászlót, Demeter Márta európai uniós zászlót
tart a kezében.) minősített többséget igénylő pontjait.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat minősített többséget igénylő
pontjait 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő többi pontjáról határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3353/27. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő
további pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
(Jelzésre:) L. Simon László képviselő arról tájékoztatott, hogy nem működik a gépe, tehát innentől
kezdve, kérem, egy szavazatot majd mindig hozzárakni. (Jelzésre:) Működik.
Most a zárószavazás következik. Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget
igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a szavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3353/32. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3353/32. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes
átmeneti szabályokról szóló T/3354. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Tordai Bence
az „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblát Orbán
Viktor asztala elé teszi.) A Törvényalkotási bizottság
összegző módosító javaslatát T/3354/12., összegző jelentését pedig T/3354/13. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a 8., az
LMP képviselőcsoportja az 5., 6., 7., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 2. és a 3. számú módosító javaslat
fenntartását indítványozta. Először ezekről döntünk.
Először a 8. számú módosító javaslatot teszem fel
döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 126 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Az 5. számú módosító javaslatot teszem fel döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e
a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 129 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás. - Bana Tibor: Büszkék lehettek
magatokra! Gratulálok! Lopjatok még egy kicsit!
Keveset loptatok!)
A 6. számú módosító javaslatról kérdezem az Országgyűlés állásfoglalását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 131 nem ellenében
és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 7. számú módosító javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 130 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 2. számú módosító javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
A 3. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-4., 14., 15.,
17. és 21. pontjainak elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Először a minősített többséget igénylő pontokról
határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3354/12. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az öszszegző módosító javaslat minősített többséget igénylő
pontjait 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3354/12. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 4 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
(12.10)
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3354/17. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3354/17.
számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű
többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal,
4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
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Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről
szóló T/3369. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3369/5. számon, összegző jelentését pedig T/3369/6. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 9. és 25. pontjáról, a szintén összefüggő 18. és 23. pontjáról, valamint a 8. pontjáról, a
Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 20 és 22. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Tájékoztatom önöket
továbbá, hogy az előterjesztő azt kezdeményezte,
hogy az összegző módosító javaslat általa külön szavazásra kért 8. és 25. pontjáról az Országgyűlés együttesen szavazzon.
Először az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontjairól döntünk, majd ezt követően
határozunk az összegző módosító javaslat további
pontjairól. Most az összegző módosító javaslat külön
szavazásra kért, minősített többséget igénylő 8. és 25.
pontjáról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy
ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 8. és 25. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, 2 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 25. pontjával összefüggő, egyszerű többséget igénylő 9. pontjának elfogadásáról határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 18. és 23. pontjairól határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 18. és 23. pontjait. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
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Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 20. és 22. pontjairól határozunk. (Varju László
és dr. Oláh Lajos kifeszítenek egy európai uniós zászlót az MSZP padsorai mögött, a páholy előtt.)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 20. és 22. pontját. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 130 nem
ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, most
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3369. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3369. számú, módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a
módosult törvényjavaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 2 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik a Nemzeti Eszközkezelő
Programban résztvevő természetes személyek
otthonteremtésének
biztosításáról
szóló
T/3604. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző
módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.
A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3604/7., összegző jelentését pedig T/3604/8.
számon terjesztette elő. (A sziréna elhallgat.)
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Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály
48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/3604/7. számú összegző módosító javaslat 9. pontjáról külön szavazást kezdeményezett.
Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az öszszegző módosító javaslat további pontjairól.
A zárószavazás után majd meg fogom adni azt a
helyet, ahol az akkumulátort újra lehet tölteni. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 4. pontjáról határozunk. Felhívom
szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges. (Újra megszólal és folyamatosan szól a sziréna.)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3604/7. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontját 132 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
(12.20)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 9. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9. pontját. (Az EU-s
zászlót tartó Varju Lászlóhoz és dr. Oláh Lajoshoz
Arató Gergely, dr. Vadai Ágnes, dr. László Imre
csatlakozik.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 1 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. (A
jobbikos képviselők egy hangfalat helyeznek az asztalukra.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos
sípolás.)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját a zárószavazás során, a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. (Bangóné Borbély Ildikó
a sajtó képviselőinek fenntartott karzatról lelógat
egy EU-s zászlót.)
Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített
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többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3604. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 133 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3604. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 132 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló H/3232.
számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről
határozunk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati
javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
H/3232. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Soron következik a sportról szóló 2004. évi
I. törvény módosításáról szóló T/3371. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát
T/3371/8. számon, összegző jelentését pedig
T/3371/9. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. §
(4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a
4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt
Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a 4.
számú módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 130
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.
(Folyamatos sípolás.)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk.
Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a
házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő
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a T/3371/8. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 12., 13. és 14. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. (Elhallgat a sziréna.)
Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az öszszegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 1. pontjáról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3371/8. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1. pontját. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontját 130 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 12., 13. és 14. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3371/8.
számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő 12., 13. és 14. pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 128 nem
ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3371/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3371. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás. - Taps a kormánypárti képviselők soraiból. - Az
első emeleti karzaton tartózkodó olimpikonok felállva tapsolnak.)
Tisztelettel köszöntöm a kiváló és büszkeségünket alkotó olimpikonokat, akik a karzaton figyelték az
Országgyűlés munkáját. Bizonyára maradandó emlékkel térnek haza. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból, köztük: Szégyelld magad! - Szégyelld magad az összes haveroddal együtt! Szégyelld magad!)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslatot.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokból. - Abbamarad a sípolás. - A
szavazás teljes időtartama alatt folyamatos zaj és
mozgás a teremben.)
(12.30)
Soron következik az egyes választásokkal
kapcsolatos törvények módosításáról szóló
T/2941. számú törvényjavaslathoz benyújtott öszszegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2941/7. számon, összegző jelentését
pedig T/2941/8. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. §
(4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja
a 2. és 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.
Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, fenntartják-e a 2. számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.
Most a 3. számú módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot (Szászfalvi László Tordai Bencének,
aki a terem közepén állva mobiltelefonjával felvételt
készít: Tordai, tedd le a kezed! - Tordai Bence: Miért? - Szászfalvi László: Tedd le…!) 1 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 3., 5., 7.,
9. pontjai, illetve a 20. pont első, harmadik és negyedik sorának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2941/7. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 3., 5., 7., 9. pontjait és a 20.
pont első, harmadik és negyedik sorát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 130 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2941/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 129 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2941/9. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2941/9. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát
T/2924/6. számon, összegző jelentését pedig
T/2924/7. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. §
(4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja
a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt
Országgyűlést, fenntartja-e a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot (Szászfalvi László Tordai Bencének,
aki továbbra is a terem közepén állva felvételt készít:
Ülj a helyedre, szavazzál! Most a tietekről szavazunk!) igen szavazat nélkül, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Szászfalvi László:
Hihetetlen!)
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk.
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Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály
48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/2924/6. számú összegző módosító javaslat összefüggő 26., 31. és 34., illetve a szintén összefüggő 21.,
32. és 33. pontjairól külön szavazást kezdeményezett.
Először az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő részeiről határozunk, majd a külön
szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az öszszegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 20., 22., 23. és 24. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2924/6. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 20., 22., 23. és 24. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 132 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, összefüggő, egyszerű többséget igénylő
26., 31. és 34. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2924/6. számú
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő 26., 31. és 34. pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 132 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat szintén külön
szavazásra kért, összefüggő, egyszerű többséget
igénylő 21., 32. és 33. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2924/6.
számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő 21., 32. és 33. pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 128 nem
ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2924/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 129 igen szavazattal, 3 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés
nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden
pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek
elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők
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kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2924. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2924. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 129 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
(12.40)
Soron következik az egyes büntetőjogi tárgyú
és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló T/2934. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2934/6., összegző jelentését pedig
T/2934/7. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2.
számú módosító javaslat fenntartását indítványozta.
Először erről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a
2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1. és 2. pontjának elfogadásához minősített többségre van szükség, a határozathozatalra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2934/6. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 128 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2934/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 128 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
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Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/2934/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2934/8. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik az egyes kulturális tárgyú
törvények módosításáról szóló T/3372. számú
törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát
T/3372/5., összegző jelentését pedig T/3372/6. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a
házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő
a T/3372/5. számú összegző módosító javaslat 7. és
10. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért
pontokról határozunk, és ezután döntünk az összegző
módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 4. és 6. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3372/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. és 6. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért egyszerű többséget igénylő összefüggő 7. és
10. pontjainak elfogadásáról határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3372/5. számú
összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő
7. és 10. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 128 igen szavazattal, 1 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
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Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3372/5. számú öszszegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő
további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 128 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3372/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3372/8. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 127 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a koncesszióról szóló 1991.
évi XVI. törvény módosításáról szóló T/3635.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3635/5., összegző jelentését pedig T/3635/6.
számon terjesztette elő. Most az összegző módosító
javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3635/5. számú összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 2
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét, ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3635/7. számú egységes javaslat minősített többséget
igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
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Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3635/7. számú
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
(12.50)
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
T/3626. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző
módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás
következik. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3626/8. számon, összegző jelentését pedig T/3626/9. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály
48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a
T/3626/8. számú összegző módosító javaslat 18.
pontjáról külön szavazást kért.
Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd azt
követően a külön szavazásra kért pontról. Ezután
döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.
Most az összegző módosító javaslat minősített
többséget igénylő 16. pontjáról döntünk. Felhívom
szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen
szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3626/8. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 16. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat minősített többséget
igénylő pontját 131 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 18. pontjának
elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3626/8. számú összegző
módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 18.
pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3626/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két
részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3626/11. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az egységes javaslat egyszerű többséget
igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a
tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3626/11.
számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3370. számú törvényjavaslathoz benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, a 72. § szerinti eljárás kezdeményezéséről,
illetve ezek elfogadása esetén a túlterjeszkedő javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3370/5. számon, összegző jelentését pedig T/3370/6. számon
terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve
T/3370/7. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot
is benyújtott, illetve a benyújtással egyidejűleg
T/3370/8. számon a házszabály 72. §-a szerinti javaslatot tett. Először a túlterjeszkedő módosító javaslat
szabályszerűségéről kell döntenünk, majd a 72. § szerinti javaslatról. Ennek elfogadása esetén határozunk
a túlterjeszkedő módosító javaslatról. Ezt követően az
összegző módosító javaslatról történő döntés, majd a
zárószavazás fog következni.
Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. A házszabály 71. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat valamelyik szabályszerű módosító javaslat tartalmával való
összefüggése vagy a házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesítése miatt
nyilvánvalóan szükséges-e.
A döntést megelőzően a Törvényalkotási bizottság
előadója, majd a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi vélemény előadója szólalhat fel, összesen
négyperces időkeretben. Ezt követően az előterjesztő a
T/3370/7. számú, túlterjeszkedő javaslattal kapcsolatban ismertetheti álláspontját.

6926

A Törvényalkotási bizottság előzetesen jelezte,
hogy előadót nem állít. Megkérdezem, az előterjesztők
részéről kíván-e valaki élni a felszólalás lehetőségével.
(Jelzésre:) Nem kíván.
Most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a T/3370/7.
számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 129 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül szabályszerűnek
minősítette.
Most a házszabály 72. §-a szerinti javaslatról
döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a T/3370/8. számú javaslatában a házszabály 72. §-a alapján azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket,
hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy a T/3370/8. számú javaslat alapján
a T/3370/7. számú túlterjeszkedő módosító javaslat
tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének
alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslathoz 128 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult.
Most a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság
T/3370/7. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 129 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3370/5. számú összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Ennek során a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosított
szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3370. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
(13.00)
Soron következik a kormányzati igazgatásról
szóló T/3610. számú törvényjavaslathoz benyújtott
túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről,
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a 72. § szerinti eljárás kezdeményezéséről, illetve ezek
elfogadása esetén a túlterjeszkedő javaslatról, valamint
az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3610/7. számon, összegző jelentését pedig T/3610/8. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve,
T/3610/5. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot
is benyújtott, illetve a benyújtással egyidejűleg
T/3610/6. számon a házszabály 72. §-a szerinti javaslatot tett. Először a túlterjeszkedő módosító javaslat
szabályszerűségéről kell döntenünk, majd a 72. § szerinti javaslatról. Ennek elfogadása esetén határozunk
a túlterjeszkedő módosító javaslatról, ezt követi az
összegző módosító javaslatról történő döntés, majd a
zárószavazás.
Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. A házszabály 71. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat valamely
szabályszerű módosító javaslat tartalmával való öszszefüggése vagy a házszabály 44. § (1) bekezdésében
meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e. A döntést megelőzően a Törvényalkotási bizottság előadója, majd a bizottságban
megfogalmazódott kisebbségi vélemény előadója szólalhat fel összesen négyperces időkeretben, ezt követően a törvényjavaslat előterjesztője ismertetheti álláspontját kétperces időkeretben.
A Törvényalkotási bizottság előzetesen előadót
nem állított. Megkérdezem, az előterjesztők részéről
kíván-e élni valaki a felszólalás lehetőségével. (Nincs
jelentkező.) Nem kíván.
Most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a T/3610/5.
számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 132 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül szabályszerűnek
minősítette.
Most a házszabály 72. §-a szerinti javaslatról
döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság T/3610/6. számú javaslatában a házszabály 72. §-a alapján azt javasolja az Országgyűlésnek,
hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében
a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket,
hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e
ahhoz, hogy a T/3610/6. számú javaslat alapján a
T/3610/5. számú túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslathoz 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett hozzájárult.
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Most a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 2.,
8. pontja és 27. pontja, a 310. § (1) bekezdését megállapító rendelkezések elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata
szükséges, ezért a határozathozatalra két részletben
kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
Törvényalkotási bizottság T/3610/5. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának minősített többséget igénylő 2., 8. pontját és a 27. pont 310. §
(1) bekezdését megállapító rendelkezését. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget
igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
Törvényalkotási bizottság T/3610/5. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának egyszerű
többséget igénylő további pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő pontjait 127 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3610/7. számú
összegző módosító javaslat 160. pontjáról külön szavazást kért. Először erről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3610/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 160. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most az összegző módosító javaslat egyszerű
többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3610/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslat egyszerű többséget
igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Ennek során a
törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy
az Alaptörvény meghatározza a minősített többséget
igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3610. számú módosult törvényjavaslat minősített
többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő
rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem
a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3610. számú
módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő
rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket. (Pfújolás, nagy zaj, sípolás az ellenzéki oldalról.) Kérem, álljanak fel! Kérem képviselőtársaimat, álljanak fel, így köszöntsük a
köztársasági elnök urat (Dr. Áder János köztársasági
elnök, valamint a Nemzeti Választási Bizottság tagés póttagjelöltjei bejönnek a páholyba. - Pfújolás, sípolás az ellenzéki oldalon. - A kormánypárti képviselők felállva tapsolnak. - Dr. Varga László: Szégyelld magad! - Közbekiabálások a Jobbik részéről:
Szégyelld magad!), az Országos Választási Bizottság
jelen lévő tagjait, valamint Pálffy Ilona asszonyt, a
Nemzeti Választási Iroda elnökét.
Tisztelt Országgyűlés! A választási eljárásról
szóló törvény rendelkezése alapján a köztársasági elnök úr javaslatot tett a Nemzeti Választási Bizottság
tagjának és három póttagjának személyére. Az Országgyűlés elnöke az indítvány alapján S/3935. számon benyújtotta erre vonatkozó személyi javaslatát.
Ezt, valamint a jelöltek önéletrajzát a honlapunkról
bárki, önök is megismerhették. A köztársasági elnök
úr átiratát ismertetem:
„Kövér László házelnök úrnak, az Országgyűlés
elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom az
Országgyűlést, hogy a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 20. § (1) bekezdése és a 35. § (2)
bekezdése alapján az alábbi javaslatot teszem.
Javasolom, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjává dr. Szalay Tamás Károlyt válassza meg. Javasolom, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává az alábbi személyeket a következő sorrend szerint válassza meg: 1. dr.
Téglási András; 2. dr. Firicz László; 3. dr. Bordás Mária.” (Dr. Szél Bernadett bekapcsolja a szirénát,
amely ezt követően folyamatosan szól, és dr. Vadai
Ágnessel és Kunhalmi Ágnessel a köztársasági elnök
páholya elé mennek. - Dr. Vadai Ágnes dr. Áder Jánoshoz beszél. - Kunhalmi Ágnes a magasba emeli a
„Behasaltatok a multiknak” feliratú táblát. - Gréczy
Zsolt a köztársasági elnök páholya elé megy, telefonjával felvételt készít a páholy előtt történtekről.)
„A javasolt személyek önéletrajzukat átadták, és
írásban nyilatkoztak, hogy a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek, a Nemzeti Választási Bizottság tagságával, illetve póttagságával kapcsolatos öszszeférhetetlenség velük szemben nem áll fenn.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 20. § (3) bekezdésére tekintettel tájékoztatom az
Országgyűlést, hogy az esetleges második és az azt követő szavazásra új jelöltet nem javasolok. Budapest,
december hó 5. napján. Üdvözlettel: Áder János”
(13.10)
Tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait az Országgyűlés a jelen
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választja meg. Az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a jelöltek megválasztásáról
az Országgyűlés egy szavazással dönt. Felhívom szíves
figyelmüket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.
Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait a köztársasági elnök úr javaslata szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a
Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait 131
igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül
megválasztotta. (Dr. Áder János köztársasági elnök
és a Nemzeti Választási Bizottság tagja, póttagjai
felállnak. - A kormánypárti képviselők állva tapsolnak. – Nagy zaj, sípolás.)
Tisztelt Országgyűlés! A rendkívüli körülmények
ellenére engedjék meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásához az
Országgyűlés nevében gratuláljak, munkájuk ellátásához jó egészséget és sok sikert kívánjak. Az Országgyűlés határozatát ismertetem, mert a házszabály előírja ennek az ismertetését.
Az Országgyűlés határozata a Nemzeti Választási
Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról.
Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti
Választási Bizottság tagjának dr. Szalay Tamás Károlyt, Nemzeti Választási Bizottság póttagjának - a
következő sorrend szerint - dr. Téglási Andrást, dr.
Firicz Lászlót, dr. Bordás Máriát megválasztotta. Ez a
határozat az elfogadáskor lép hatályba. Budapest,
2018. december 12. Kövér László. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak eskütételére a határozathozatalok végén kerül sor.
(Bana Tibor: Minden magyar demokrata nevében
jelzem, hogy szégyellje magát a köztársasági elnök! - Dr. Fónagy János: Tehetetlen vagy, mi? Tehetetlen!)
Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket,
hogy az előterjesztő kezdeményezte „A településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról” szóló T/3373. számú törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító
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javaslat vitájának elnapolását. Elfogadott döntésünknek megfelelően az előterjesztés összegző módosító
javaslatáról való döntésre és a zárószavazásra ezen az
ülésen nem kerül sor.
Soron következik a 2021. évi népszámlálásról
szóló T/3609. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3609/9. számon, összegző jelentését
pedig T/3609/10. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján a Párbeszéd a 4. számú, a Demokratikus Koalíció a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a 4.
számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 121 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.
Most a 3. számú javaslatról kérdezem a tisztelt
Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 122 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3609. számú
összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 122 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3609/13. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 124 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Soron következik a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló T/3613. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3613/14. számon, összegző jelentését pedig T/3613/15. számon terjesztette elő.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., 5.
és 8. számú módosító javaslat fenntartását kezdeményezte. Először ezekről határozunk.
A 4. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.
Az 5. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 127 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazat mellett nem tartotta fenn.
A 8. számú módosító javaslatról kérem az Országgyűlés állásfoglalását. Kérdezem: fenntartja-e ezt
a javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról
döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3613/14.
számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 2
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3613/17. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 127 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a Hungary Helps programról szóló T/3625. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a
zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző
módosító javaslatát T/3625/4. számon, összegző jelentését pedig T/3625/5. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
(Dr. Keresztes László Lóránt magyar zászlóval, Demeter Márta európai uniós zászlóval a kezében elfoglalja képviselői helyét.)
(13.20)
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
Törvényalkotási bizottság T/3625/4. számú összegző
módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 1
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3625/6. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a Magyar-székely összetartozás napjáról szóló H/2681. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról
történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási
bizottság összegző módosító javaslatát H/2681/8.
számon, összegző jelentését pedig H/2681/9. számon
terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság H/2681/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 1
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2681/10. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/3629. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító
javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a
T/3629. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül...
(Jelzésre:) Munkatársaim jelezték, hogy Gyöngyösi frakcióvezető úr ügyrendi javaslatban kíván felszólalni. Megadom a szót, de mivel nem tartózkodik a
helyén, így nem tud felszólalni. (Derültség és közbeszólások a kormánypárti padsorokból, köztük: Köszönjük!)
Soron következik a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló T/3621. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Gyöngyösi Márton elfoglalja képviselői székét.) A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3621/5. számon,
összegző jelentését pedig T/3621/6. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3621/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3621/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 131 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most van lehetőség arra, hogy Gyöngyösi Márton
az ügyrendi javaslatát megtegye. Egy perc, frakcióvezető úr, így szól a házszabály. Parancsoljon, öné a
szó. Örülök, hogy bent van a kártyája.
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm a
szót. Tisztelt Elnök Úr! Szeretném ügyrendben jelezni,
hogy az az eljárás, aminek itt most már lassan két órája
szem- és fültanúi lehetünk, ez a demokrácia megcsúfolása (Felzúdulás és taps a kormánypárti padsorokban. - Közbeszólások a kormánypárti padsorokból,
köztük: Úgy van! - Németh Szilárd István: Ez így
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igaz! - Dr. Rétvári Bence: Elismerted! - Sípszó az ellenzéki pártok soraiból.) Szeretném elnök úrnak…
(Folyamatos taps a kormánypárti padsorokból.)
ELNÖK: Frakcióvezető úr! (Gyöngyösi Márton
az elnök által mondottakkal párhuzamosan beszél:
Szeretném elnök úrnak felhívni a figyelmét arra,
hogy az, amit most ön művel a saját helyéről, tisztelt
elnök úr, az azzal a házszabállyal is szembemegy,
amit ez a Ház elfogadott.)
Nem tartom ügyrendi javaslatnak a javaslatát,
mert az, hogy ilyen körülmények között vagyunk
kénytelenek az ülést megtartani, ezt pontosan az ellenzéki képviselők okozták. (Gyöngyösi Márton: És
az elnöknek ugyanúgy tiszteletben kell tartani a házszabályt akkor, amikor az ülést levezeti, mint minden más képviselőnek, aki itt ül és a napirendekben
felszólal, illetve szavaz. Elnök úr, onnan tud ülést levezetni.)
Ennek megfelelően, frakcióvezető úr, mint említettem, nem tartom ügyrendinek a felszólalását, ezért
kérem a szót vissza hozzám! (Közbeszólások a Jobbik
soraiból, köztük: Szégyelld magad!)
Soron következik az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények
módosításáról szóló T/3620. számú törvényjavaslat zárószavazása.
Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4)
bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. és
a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről szavazunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a
3. számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.
Most a 4. számú módosító javaslatról kérdem,
hogy az Országgyűlés fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.
Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem
tartott fenn, az előterjesztéshez összegző módosító javaslat sem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott
szövegéről határozunk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e
T/3620. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Jakab Péter a gyorsírók asztala
mögé állva, a továbbiakban az elnökkel párhuzamosan beszél: Tisztelt Képviselőtársak! Ha van még
önökben egy kis tisztesség, akkor ez az utolsó lehetőség, hogy visszakozzanak. Itt az utolsó lehetőség,
hogy kifaroljanak a rabszolgatörvény mögül. Képviselőtársak! Ha úgy jobban tetszik önöknek, elvtársak, volt itt egyszer egy rendszerváltás. Emlékeznek
rá? Ha megvolt ez a rendszerváltás, akkor önök
most nem mehetnek szembe a saját népükkel, nem
mehetnek szembe a dolgozókkal. A magyar munkavállalók 83 százaléka elutasítja a rabszolgatörvényt.
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Ez azt jelenti, hogy a magyar dolgozók 83 százalékkal vezetnek a Fidesz előtt. Vegyék tudomásul, hogy
ezt a csatát önök elvesztették. Ne szavazzák meg a
rabszolgatörvényt! Vonuljanak vissza ebből a küzdelemből addig, amíg nem késő! Tépjék szét, dobják ki
a kukába, és képviseljék a magyar embereket! Önöket nem azért küldték ide, hogy saját magukat képviseljék! Rogán Antal, a kötvényes migránsok jól
vannak? Kósa Lajos, a disznók jól vannak? Semjén
Zsolt, a svéd rénszarvasok jól vannak? Miniszterelnök úr, Gruevszki jól van? Mert a magyar emberek
nincsenek jól! A magyar emberek szenvednek önöktől, és a magyar emberek nem még többet akarnak
dolgozni reggeltől estig, hanem igenis magasabb
bért kérnek! - Taps az ellenzéki pártok soraiból.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 123
igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.
(Jakab Péter felé fordulva:) Képviselő úr! Képviselő úr! Megyünk tovább! Megyünk tovább! Soron következik a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával
összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló T/3628. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3628/6., összegző jelentését pedig
T/3628/7. számon terjesztette elő. (Folyamatos sípolás. - Közbeszólás az ellenzéki pártok soraiból: Szégyelljék magukat!)
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban.), elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3628/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot (Közbeszólások az ellenzéki pártok soraiból: Szégyelljék magukat! - Az
ellenzéki képviselők felállnak, képviselői igazolványukat magasba tartva elkezdik énekelni a Himnuszt, majd a kormánypárti képviselők is felállnak,
és néhány kormánypárti képviselő bekapcsolódik az
éneklésbe. - Ezt követően:) 132 igen szavazattal, 45
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban. - Pintér Tamás:
Eladtátok a hazát! - Folyamatos közbekiáltások a
Jobbik soraiból: Hazaárulók! Hazaárulók!)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e (Folyamatos sípszó és
zaj. - Folyamatos közbekiáltások a Jobbik soraiból:
Hazaárulók! Hazaárulók!) a T/3628/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Felzúdulás és közbekiáltások az ellenzéki pártok soraiból: Ne! Ne! Ezt ne! - Hazaárulók! Hazaárulók!)
(13.30)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban. - Folyamatos
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sípolás.) az egységes javaslatot 130 igen szavazattal,
52 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Soron következik az egyes törvényeknek az
agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról szóló T/3637. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Dr. Vadai
Ágnes: Nem tudtam szavazni!) A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3637/7. számon, összegző jelentését pedig T/3637/8. számon
terjesztette elő. (Varju László kezében folyamatosan
szól a sziréna, miközben dr. Steinmetz Ádám kivételével az ellenzéki képviselők kivonulnak a teremből.)
Köszönöm szépen az ellenzéknek, hogy az előző
napirendi pont hitelességét saját szavazataikkal is
szolgálták, azt biztosították.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3637/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Nincs már értelme szirénázni! (Varju László visszafordul a bejáratnál, kezében rövid ideig továbbra is
szól a sziréna.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3637/9. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló T/3367.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3367/5., összegző jelentését pedig T/3367/6.
számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3367/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Dr.
Steinmetz Ádám elhagyja az üléstermet.)
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3367/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik az egyes családtámogatási
és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3127. számú törvényjavaslathoz
benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság öszszegző módosító javaslatát T/3127/5., összegző jelentését pedig T/3127/6. számon terjesztette elő.
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Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3127/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3127/7. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Soron következik az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3623.
számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A
Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3623/9., összegző jelentését pedig T/3623/10.
számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3623/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3623/11. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta. (Közbeszólások:
Bravó! - Taps a kormánypárti padsorokból. - Soltész Miklós: Ápolási díj!)
Soron következik a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény módosításáról szóló
T/3627. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel
az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem
érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről
határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3627. számú törvényjavaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 131 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. (Dr. Steinmetz Ádám visszajön
az ülésterembe.)
Soron következik a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény módosításáról szóló T/3627. számú
törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a
törvényjavaslat… (Jelzésre:) Jelzik a jegyzők, hogy ezt
már megszavaztuk. Elnézést kérek, én is tévedhetek
egyszer! Bocsássák meg! (Nagy taps. ) Csak a megerősítésre lettem volna kíváncsi. (Derültség. - Soltész
Miklós az imént helyet foglaló dr. Steinmetz Ádám
felé: Kár volt visszajönni!)
Soron következik a sportról szóló 2004. évi
I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő mó-
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dosításáról szóló T/3634. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő
döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság
összegző módosító javaslatát T/3634/7., összegző jelentését pedig T/3634/8. számon terjesztette elő.
Most az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3634/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
összegző módosító javaslatot 131 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.
Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3634/9. számú
egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az
egységes javaslatot 131 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. (Taps.)
Ismételten csak köszönteni tudom büszkeségeinket, akik ott foglalnak helyet most a karzaton. Isten
éltesse magukat sokáig! Hozzanak nekünk minél több
eredményt még! (A karzaton lévők felállnak. - Nagy
taps.)
Soron következik a független Lengyelország
helyreállításának
centenáriumáról
szóló
T/3975. számú törvényjavaslat zárószavazása. Emlékeztetem önöket, hogy hétfői döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés.
Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a T/3975. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról szóló törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Dr.
Steinmetz Ádám távozik.)
Isten éltesse Lengyelországot! (Taps. - A képviselők helyükön felállva énekelni kezdik a Kossuth-nótát:
„Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje…”)
Képviselőtársaim, még nem fogyott el! (Tovább éneklik: „Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el
kell menni, Éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!” - Taps.) Köszönöm szépen. Mint említettem,
még nem fogyott el. A forgatókönyvből még van nálam
néhány oldal, amelyről döntenünk kell.
(13.40)
Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy a hétfői napon ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e az
Arató Gergely képviselő által (Közbeszólások a Fidesz
soraiból, köztük: Nincs itt! - Hol van?) „A hajléktalanok védelméről” címmel, T/3529. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 1 igen szavazattal, 125 ellenszavazat és
1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Bangóné Borbély Ildikó asszony (Felzúdulás és
közbeszólások a kormánypártok soraiban, köztük:
Nincs itt! - Visszavonta? - Már ő sem támogatja, mi
hogy támogatnánk?) által „A gyermekvállalás fokozottabb elismerése érdekében szükséges egyes intézkedésekről” címmel, H/3601. számon előterjesztett
határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólás a kormánypárti sorokból: Bangóné sem támogatta.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 125 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth
Bertalan (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.)
képviselőtársunk által „A rokkantsági nyugdíjasok
azonnali kártérítéséről” címmel, H/3464. számon
előterjesztett javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 125 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Jakab Péter fideszes képviselő… (Felzúdulás, közbeszólások a kormánypártok soraiban.) - jobbikos
képviselő… (Közbeszólások a kormánypártok soraiból: Elálljuk az utat.) Mélyen megkövetem a Házat.
(Derültség.)
Rosszul is mondtam, rosszul olvastam: a Jakab
Péter és Pintér Tamás jobbikos képviselők által „Az
’egyenlő munkáért egyenlő bér’ elvének gyakorlati
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről”
címmel, H/3126. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 127 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a
Szabó Timea párbeszédes képviselőtársunk által „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény módosítása az Óbudai Gázgyár
kármentesítésének érdekében” címmel, T/3046. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot igen szavazat nélkül, 128 ellenszavazat
és 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a
Szabó Timea párbeszédes képviselőtársunk és képviselőtársai által „A magyar állami szerveknek a volt
macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli
Magyarországra szökésében történő közreműködését
és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról” címmel, H/3731. számon előterjesztett határozati
javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 126 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.
Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth
Bertalan és képviselőtársai által „Az Oktatási Minimum Programról” címmel, H/2959. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot igen szavazat nélkül, 127 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. (Közbekiáltás a kormánypártok soraiból:
Éljen a levezető elnök! - Hosszan tartó taps.)
Tisztelt Országgyűlés! Megköszönöm együttműködésüket. Arra kérek mindenkit, azzal köszönik meg
azt, ami a munkám, ami a kötelességem volt, hogy
most a helyükön maradnak, és innen az elnöklést átadom Kövér László házelnök úrnak. (Taps. - Kövér
László a pulpituson elfoglalja az elnöki széket. - Dr.
Tiba István és dr. Simicskó István elfoglalják a jegyzői székeket. - Rövid szünet.)
(Az elnöki széket Kövér László,
az Országgyűlés elnöke foglalja el.
Jegyzők: dr. Tiba István és dr. Simicskó István)
(13.50)
ELNÖK: Tisztelt Ház! Mindenekelőtt szeretném
nagy tisztelettel és elismeréssel megköszönni Latorcai
János ülésvezető alelnök úrnak (Taps a kormánypártok soraiban.) azt a fizikai és szellemi értelemben egyaránt kimerítő áldozatvállalást, amit annak érdekében tett, hogy a magyar demokrácia elmúlt 28 éves
történetét nézve példátlan obstrukciós kísérletet megakadályozandó, biztosítsa a Magyar Országgyűlés alkotmányos kötelezettségeinek a teljesítését.
Ahhoz külön gratulálok, hogy ebben mindössze
kétszer bakizott, plusz egyszer, amit most észrevettünk. Ennek érdekében tájékoztatom önöket, hogy a
közigazgatási bíróságokról szóló T/3353. számú törvényjavaslat határozathozatala során a 20. számú
módosító javaslat fenntartása helyett tévedésből a 23.
számúról döntöttünk. Ezért minden későbbi vitát elkerülendő, most döntenünk kell a 20. számú módosító javaslat fenntartásáról is.
Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést - és kérem a szavazásra a gépet beállítani, köszönöm szépen -, hogy fenntartja-e a 20. számú módosító javaslatot. Még mielőtt az órát elindítják, mindenki keresse
meg a sillabuszában, hogy miről szavazunk és mi a
döntés, hogy ebből utólag ne legyen félreértés, mert
ez nem az Európai Parlament, hogy utólag megismételjük a döntésünket. (Balla György közbeszól: Megkerestem! - Derültség.) Köszönöm szépen.
Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy
fenntartja-e a 20. számú módosító javaslatot. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A Ház tehát 128 nem szavazattal, egyhangúlag elutasította a 20. számú módosító javaslat fenntartását.
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Most pontosítás következik. Bejelentem, hogy a
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
szóló T/3371. számú törvényjavaslat zárószavazásakor a második szavazás során fogadtuk el a módosult
törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit - a
jegyzőkönyv kedvéért.
Továbbá bejelentem, hogy a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/3629.
számú törvényjavaslat zárószavazása során az Országgyűlés döntése nem került kihirdetésre: a törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadta.
Tisztelt Képviselőtársaim! Köztársasági elnök
úrra várunk, és utána az eskütétel következik, a megválasztott nemzeti választási bizottsági tag, illetve a póttagok eskütételére kerül sor. (Rövid
szünet. - Dr. Áder János belép a köztársasági elnöki
páholyba.) Köztársasági elnök úr érkezik. Kérem, álljanak fel! (A teremben lévők felállnak.) Köszönöm. (A
teremben lévők helyet foglalnak.)
Tisztelt Ház! Most az ünnepélyes eskütétel következik. Felkérem a Nemzeti Választási Bizottság megválasztott tagját és póttagjait, fáradjanak az ülésterem
közepére, és tegyék le az esküt. Felkérem Tiba István
jegyző urat, olvassa elő az eskü szövegét, a tisztelt Országgyűlést pedig kérem, hogy az eskü szövegének elmondása alatt álljanak fel. (A teremben lévők felállnak. - Dr. Szalay Tamás Károly, dr. Téglási András,
dr. Firicz László és dr. Bordás Mária a terem közepére
lépnek. - Dr. Tiba István előolvassa az eskü szövegét.)
DR. SZALAY TAMÁS KÁROLY tag/DR.
TÉGLÁSI ANDRÁS póttag/DR. FIRICZ LÁSZLÓ póttag/DR. BORDÁS MÁRIA póttag (Nemzeti Választási
Bizottság): Én, dr. Szalay Tamás Károly/dr. Téglási
András/dr. Firicz László/dr. Bordás Mária fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; nemzeti választási bizottsági tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen! (Taps.)
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Móring
József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az
esküokmányokat, és felkérem a Nemzeti Választási
Bizottság tagját és póttagjait, hogy kézjegyükkel lássák el azokat. (Megtörténik. - Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál dr. Szalay Tamás
Károlynak, dr. Téglási Andrásnak, dr. Firicz Lászlónak és dr. Bordás Máriának, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát. - A megválasztott tagnak és póttagoknak elsőként Orbán Viktor, majd Kocsis Máté, dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter és Gulyás
Gergely gratulál. - A gratulációk után a Terembiztos
Szolgálat munkatársának vezetésével kivonulnak az
ülésteremből.)
Egyúttal engedjék meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát és sok
sikert kívánjak.
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Az ülés további vezetésére pedig felkérem Lezsák
Sándor alelnök urat.
(Szünet: 14.00 - 14.05
Elnök: Lezsák Sándor
Jegyző: Földi László)
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Tájékoztatom önöket, hogy a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges nyilatkozatokat, tájékoztató anyagokat és a családtag vagyonnyilatkozatához
tartozó borítékot a képviselők az ülésterem elnöki bejáratánál található recepciós pultnál, a nemzetiségi
szószólók a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
titkárságán névre szólóan kapják kézhez.
Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb
globális és hazai kihívása; megfékezése és a
várható hatásokhoz való alkalmazkodás nem
tűr halasztást” című politikai vita, amelyet Demeter Márta és képviselőtársai kezdeményeztek. A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítványt
V/3543. számon kapták kézhez.
Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Földi László
jegyző urat, hogy ismertesse a politikai vita menetét.
Jegyző úr!
FÖLDI LÁSZLÓ jegyző: Tisztelt Országgyűlés!
Elsőként a kormány képviselőjének nyilatkozatára
kerül sor 40 perces időtartamban. Ezt követően az
egyes képviselőcsoportok vezérszónokainak felszólalása következik 15-15 percben; majd az elsőként jelentkezett független képviselő szólhat. Ezután további
képviselői felszólalásokra van lehetőség a hátralévő
időkeretben. Végül a kormány képviselője 20 percben
válaszol a vitában elhangzottakra.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy mivel
a jegyzők az Országgyűlés ülésén nem állnak kellő
számban rendelkezésre, az ülést vezető elnök jelen
esetben Nacsa Lőrinc képviselő urat kéri fel a jegyzői
feladatok ellátására. Kérem, fáradjon föl a pulpitusra.
(Nacsa Lőrinc elfoglalja
a jegyzői széket.)
Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket az időkeretes vita fontosabb szabályaira! A vita közben felszólaló kormánytag beszédideje a kormánypárti frakciók idejébe számít. Vita
közben a kétperces felszólalásokat - a személyes érintettségre történő reagálás kivételével - bele kell számítani az időkeretbe. Az ügyrendi felszólalásokat nem
számítjuk be az időkeretbe. Az üléstermi információs
táblán az érdeklődők folyamatosan figyelemmel kísérhetik az időkeretek felhasználását.
Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az LMP
képviselőcsoportja kezdeményezte az időkeretének
kétszeresére emelését. Így az időkeret megoszlása a
következő: a Fidesz képviselőcsoportjának 103 perc; a
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KDNP képviselőcsoportjának 47 perc; a Jobbik képviselőcsoportjának 40 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 32 perc; a DK képviselőcsoportjának 25
perc; az LMP képviselőcsoportjának 44 perc; a Párbeszéd képviselőcsoportjának 21 perc; a független képviselőknek pedig 10 perc áll rendelkezésre.
(14.10)
A frakciók részére biztosított időkeretek magukba foglalják a 15-15 perces vezérszónoki felszólalások idejét is.
Tisztelt Országgyűlés! Most a kormány vitaindítójára kerül sor, amelyet három felszólaló ismertet,
összesen 40 perces időkeretben. Elsőként megadom a
szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
úrnak. Öné a szó, miniszter úr.
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Most
már mindenki számára ismert a tény, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok egyre közvetlenebb, egyre
szerteágazóbb és egyre gyakoribb kihívásokat okoznak az emberi civilizációnak. Az iparosodás előtti korszakhoz képest napjainkra 0,12 Celsius-fokkal nőtt az
átlaghőmérséklet. A szélsőséges időjárási jelenségek
és a felmelegedés együttes következményeként terméscsökkenéssel, élőállomány-pusztulással és az erőforrások feletti konfliktusok kialakulásával találjuk
szembe magunkat. Ezeknek a környezeti válságoknak
és katasztrófáknak a következményei összehangolt
nemzetközi fellépést igényelnek annak érdekében,
hogy kellő időben és kellő hatékonysággal tudjunk reagálni ezekre a kihívásokra. A biztonságpolitikai megfontolások pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos
fellépés központi elemévé kell hogy váljanak.
Tisztelt Képviselőtársaim! Az éghajlatváltozás
okozta veszélyeket nem szabad félvállról venni, hiszen
a klímaváltozás következtében az erőforrásokért és az
energiaellátásért folytatott harctól az államok instabillá válásán keresztül a radikális eszmék megerősödéséig számos következménnyel fogjuk majd a jövőben szembetalálni magunkat. Ezek a változások, ezek
az éghajlati változások bizony könnyen válthatnak ki
újabb tömeges migrációs hullámokat is. A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint 17,7 belső menekültet nem számítva csak 2018 szeptemberéig több
mint 2 millió ember kényszerült lakóhelyének elhagyására a környezetváltozáshoz kapcsolódó okokból
kifolyólag. Ráadásul a migránsok száma összességében az elmúlt 15 esztendőben jelentősen megnőtt.
2000-ben az IOM adatai szerint 173 millió főről beszélhettünk, 2015-re már 244 millióra nőtt ez a szám,
2050-ig pedig 700 millió ember kényszerülhet otthonának elhagyására.
Tisztelt Képviselőtársaim! Az ENSZ az elsivatagosodás miatt útra kelő migránsok számát 2045-ig 135
millióra becsüli, és már most is a szárazság öli meg a
legtöbb embert a környezeti katasztrófák közül. Már
napjainkban több mint egymilliárd ember nem jut
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megfelelő mennyiségű ivóvízhez, és 2030-ig ez a szám
sajnos még várhatóan 30 százalékkal növekedni fog.
Tisztelt Képviselőtársaim! A mostanában még
egyelőre regionális szinten maradó migrációs mozgások, amelyeket az éghajlatváltozás vált ki, a jövőben
kontinensek közötti, hosszú távon megvalósuló migrációs folyamatokká alakulhatnak át, és a két legérintettebb földrész természetesen Afrika és Ázsia lesz.
Ugyanakkor az Afrikából és Ázsiából meginduló emberek általában Európa irányába indulnak meg. Természetesen nem szabad ignorálnunk ezeket a folyamatokat, hiszen mi már közvetlen tapasztalatokat
szereztünk arról, hogy milyen az, amikor illegális
migránsok nagy számban sértik meg a határainkat,
veszik semmibe a szabályainkat, a kultúránkat és az
általunk követett normákat.
Tisztelt Képviselőtársaim! Az éghajlatváltozás jelentette kockázatokat a nemzetközi közösség is felismerte és el is ismerte. Az Európai Unió legutóbbi magas szintű találkozóján megállapítást nyert az is, hogy
a klímaváltozás által előidézett kihívásokra nemzetbiztonsági kockázatként kell tekinteni, és az Európai
Tanács témával foglalkozó következtetései is azt rögzítették, hogy a klímaváltozás közvetlen és közvetett
hatással van a nemzetközi biztonságra és stabilitásra,
továbbá hozzájárul a tömeges népmozgások, magyarul a migráció kialakulásához. És az Európai Unió azt
az ajánlást fogalmazta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa számára, hogy az éghajlatváltozás és a biztonság
közti összefüggések váljanak visszatérő elemmé az
ENSZ BT határozatait és nyilatkozatait előkészítő tanácskozások során. Az ENSZ klímaváltozási keretegyezménye szintén elismeri a klímaváltozás és a globális biztonság közti egyértelmű kapcsolatot.
Tisztelt Képviselőtársaim! Azonban azt világossá
kell tennünk, hogy a lakóhelyüket éghajlati okok miatt elhagyó személyek nem menekültek. A genfi
egyezmény értelmében ugyanis az minősül menekültnek, akinek a nemzeti, faji, vallási vagy meghatározott
társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, vagy politikai meggyőződése következtében hazájában üldöztetésnek vagy annak megalapozott veszélyének van
kitéve.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt
gondolom, hogy itt is érvényesnek kell tekintenünk
azt az elvet, amely úgy szól, hogy a migrációs folyamatok vonatkozásában nem a migrációt kell inspirálni,
nem az embereket kell rávenni arra, hogy minél meszszebb menjenek el az otthonaikból, hanem meg kell
szüntetnünk a kiváltó okokat. A 2016-ban aláírt párizsi éghajlatvédelmi egyezmény is megerősítette ezt a
szemléletet, ugyanis a kibocsátáscsökkentésnek és az
alkalmazkodási fellépésnek azonos jelentőséget tulajdonít. Az éghajlatváltozás negatív hatásai azonban
leginkább a fejlődő országokat sújtják, amelyek gazdasági hátterük miatt korlátozott alkalmazkodási képességgel rendelkeznek.
Magyarország természetesen kiveszi részét abból
a nemzetközi küzdelemből, amelynek a célja az, hogy
az éghajlatváltozásból előálló népvándorlásra okot
adó következmények kezelésre kerüljenek, éppen
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ezért Magyarország a vízipari, a mezőgazdasági és a
megújuló energiaforrásokra épülő ipar területén szerzett tapasztalatait a nemzetközi közösség rendelkezésére bocsátotta és bocsátja is. Hiszen Afrikában és
Ázsiában is számos területen vagy a vízhiány, vagy pedig a víz túlzott mértékű és mennyiségű megjelenése
egy időben jelenti a legnagyobb problémát, és mivel
Magyarország rendkívül versenyképes nemzetközi
szinten is a vízipar és a vízgazdálkodás területén, ezért
az ezen iparágban felhalmozott tudásunkat, tapasztalatunkat és technológiánkat a nemzetközi közösség és
azon országok rendelkezésére bocsátjuk és bocsátottuk, amelyek ezekkel a kihívásokkal leginkább szembesülnek. A magyar mezőgazdasági szektor is erős,
van komoly tapasztalata, amelyet a fejlődő országok
speciális mezőgazdasági körülményei közepette is felhasználhatóvá tudunk tenni.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mi
azt gondoljuk, hogy amennyiben sikereket tudunk elérni a kibocsátó és fejlődő országok biztonsági és gazdasági helyzetének javításában, akkor jelentős mértékben féken tarthatók lesznek azok a migrációs
áramlatok, amelyek azonban nagymértékben veszélyeztethetik a világ több pontját is abban az esetben,
ha az éghajlatváltozás jelentette kihívások fölött szemet hunyunk és azokat nem kezeljük időben.
Még egyszer szeretném leszögezni, itt is érvényes
az alapvető elvünk: a migrációt kiváltó okokat, köztük
az éghajlatváltozás kihívását is kezelni kell. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm, Szijjártó Péter miniszter úr.
Most megadom a szót Kaderják Péter úrnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárának.
Öné a szó, államtitkár úr.
DR. KADERJÁK PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A ma megrendezésre kerülő politikai vitanap igen aktuális, mivel az éghajlatvédelemmel kapcsolatban négy szinten is elérkezett a cselekvés ideje. A
2015-ben elfogadott párizsi megállapodást követően
felgyorsultak az események, és ennek következtében
mind nemzetközi, mind uniós, mind hazai tekintetben
nagy kihívást jelentő programok és tervek véglegesítésének és végrehajtásának a szakaszába értünk.
Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye alatt
a részes felek legújabb találkozója épp a napokban
Lengyelországban, Katowicében zajlik, ahol az országok intenzív tárgyalásokat folytatnak a párizsi megállapodás részletszabályai elfogadásának érdekében,
azaz a párizsi megállapodás végrehajtásának a munkaprogramjáról.
(14.20)
Az európai uniós elnökség ezekben a percekben
is nagy erőfeszítéseket tesz, hogy ez a munkaprogram
létrejöjjön. Az elfogadott párizsi megállapodás, amely
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felváltja a kiotói jegyzőkönyvnek a csak fejlett országokra vonatkozó vállalásokat tartalmazó rendszerét,
megfelelő keretet biztosít a nemzetközi klímapolitika
2020 utáni kezeléséhez és ezáltal az európai uniós klímavédelmi intézkedések megvalósításához is.
Az Országgyűlés idehaza október 31-én elfogadta
a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig
tartó időszakra is kitekintést nyújtó második nemzeti
éghajlatváltozási stratégiát. A második nemzeti éghajlatváltozási stratégiáról szóló országgyűlési határozat alapján hat hónapon belül, azt követően pedig
háromévente éghajlatváltozási cselekvési tervet kell
és fogunk kidolgozni.
Végül az éghajlatváltozást okozó üvegházgáz-kibocsátásunk háromnegyedéért az energiafelhasználásunk a felelős. Ezért elkerülhetetlen, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kibocsátáscsökkentési politikánk középpontjában egy klímatudatos energiapolitika álljon. Az éghajlatváltozási cselekvési terv kialakításával párhuzamosan a kormány döntése alapján
dolgozunk a jelenleg hatályos nemzeti energiastratégia felülvizsgálatán és uniós kötelezettségünknek
megfelelően a jövő év végig véglegesítendő integrált
nemzeti energia- és klímaterven.
Úgy tűnik tehát, hogy minden szinten, nemzetközi
és hazai szinten is elérkezett a következő évtizedekre
vonatkozó klímatervek véglegesítésének és az arra
épülő cselekvésnek az ideje. A hazai elképzelések jövő
évben esedékes véglegesítésének és sikeres végrehajtásának előmozdítása érdekében ezúton előre is kérem
az önök hathatós segítségét és közreműködését.
Tisztelt Országgyűlés! A mai vitanap elején érdemes megjegyezni, hogy a legutóbb megjelent értékelő
jelentések szerint az éghajlatváltozásért felelős emberi eredetű üvegházhatásúgáz-kibocsátások több
mint 70 százalékáért mindössze hat szereplő felel,
sorrendben Kína, az Amerikai Egyesült Államok, az
Európai Unió 28 tagállama, India, Oroszország és Japán. Ezen belül csak Kína és az Egyesült Államok a
világ kibocsátásainak több mint 40 százalékáért felelős. Magyarország a világ kibocsátásainak körülbelül
0,13 százalékát, az EU kibocsátásainak pedig mindössze körülbelül 1,2 százalékát adja.
Joggal merül fel a kérdés, hogy az éghajlatváltozás problémájához történő viszonylag csekély hozzájárulásunk ellenére mi indokolja mégis, hogy e kérdéssel itt, a magyar parlamentben kiemelten foglalkozzunk, és az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvés a jövőnket formáló alapvető kérdés legyen idehaza
is. A választ az éghajlatváltozással kapcsolatos politikánk alapvetéseit tartalmazó alábbi öt pontban foglalom össze.
Először: a tudományos elemzések arra utalnak,
hogy az éghajlatváltozás gyorsabban zajlik, mint gondoltuk, és negatív hatásai hazánkat különösen súlyosan érintik. Ezért az éghajlatvédelem terén azt az elvet
valljuk, hogy előzzük meg az elkerülhetőt, de egyúttal
készüljünk fel az elkerülhetetlenre is, azaz az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett
erőfeszítések mellett az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésünkben kiemelt szerepet kell szánnunk
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alkalmazkodási képességünk erősítésének, illetve az
ezzel kapcsolatos szemléletformálásnak.
Másodszor: sokan vetik fel a gazdasági növekedés és az éghajlatvédelem ellentétét, arra utalva, hogy
az utóbbi feleslegesen von el erőforrásokat a gazdaságtól. Mi ezt épp fordítva látjuk. Az éghajlatváltozás
ugyanis a világ legtöbb országát gyors cselekvésre,
ezen belül az energiaellátás, a közlekedés, a víz-, az
erdő- és mezőgazdálkodás mélyreható átalakítására
kényszeríti. Óriási és egyre növekvő piaca, üzleti lehetősége lehet mindazoknak a gazdaságoknak és vállalkozásoknak, amelyek ezekre az igényekre a legversenyképesebb megoldásokat kínálják majd.
Magyarországnak ebbe a csoportba kell tartoznia, hiszen minden adottsága megvan hozzá, éppen
ezért a dinamikus és minőségi innovációra fokozottan
támaszkodó gazdasági növekedésünknek erős támasza lehet a gazdaság klímabarát átalakításában rejlő
innovációs és üzleti lehetőségek feltárása, kihasználása. Mi ezt a pályát nevezzük bajnokpályának. A gazdasági fejlődést ugyanakkor az éghajlatvédelem követelményével összhangban, fenntartható módon kell
megvalósítanunk, ezért a dinamikus gazdasági növekedés fenntartása mellett Magyarország 2030-ra, az
Európai Unió vállalásával teljes összhangban, 40 százalékkal tervezi csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990. évi bázishoz képest.
A fentiek alapján a kibocsátáscsökkentési intézkedéseink fókuszába a klímavédelem mellett egyéb
társadalmi hasznokat kínáló, kiemelten a rezsiköltségek fenntartható módon történő csökkentését, az
energiaellátás-biztonságot és az innovációt támogató
intézkedéseket helyezzük. Ezért a kormányzati intézkedések gerincét az energiamegtakarítás minden formájának ösztönzése, ezen belül az épületek energiafelhasználásának racionalizálása, a megújulóenergiafelhasználás növelése, a közlekedészöldítés és a nukleáris energia hasznosítása alkotják. Reális célnak
tartjuk, hogy 2030-ra energiafelhasználásunkban a
jelenlegi 14 százalékról 20 százalékra nőjön a megújuló energiaforrások részaránya.
Az éghajlatváltozás negatív hatásaihoz történő
alkalmazkodási képességünk erősítését szolgáló intézkedések azokat a pontokat célozzák, ahol Magyarország az éghajlatváltozásra legérzékenyebben reagál.
Ezek a vizeink és termőföldünk védelme, az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt negatív hatásainak mérséklése és a kritikus infrastrukturális szolgáltatások szélsőséges éghajlati jelenségekkel szembeni
ellenálló képességének növelése.
Végül hangsúlyozzuk, hogy miközben éghajlatunk védelmében a kormányzat kiemelt felelősséggel
bír, a klímavédelem a legelemibb módon közös
ügyünk, a települési önkormányzatok, az üzleti vállalkozások, a helyi vallási és civil közösségek, a környezetvédő és természetvédelmi szervezetek, az oktatási
intézmények, a családok és minden egyes magyar állampolgár részt kell vállaljanak ebből a közös ügyből.
Csak szoros együttműködés esetén van esélyünk közös sikerre az éghajlatvédelem területén.
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Tisztelt Országgyűlés! Nézzük meg most Magyarország helyzetét! Fontos, hogy mindannyian tisztában
legyünk a jelenlegi magyarországi éghajlati helyzetképpel és várható jövőképpel, továbbá engedjék meg,
hogy tájékoztassam önöket a kormány tudományos
összefogást támogató kezdeményezéséről. Magyarországon a múlt század eleje óta tapasztalt 1,15 Celsiusfokos országos mértékű hőmérséklet-emelkedés meghaladja a globális változás 0,9 Celsius-fokosra becsült
mértékét. Hazánkban is minden kétséget kizáróan
növekedni fog az átlaghőmérséklet a jövőben, az évszázad közepéig nyáron 1,4-2,6, illetve ősszel 1,6-2
Celsius-fokos változásra számíthatunk, míg az évszázad végére a növekedés őszre megközelítheti, nyáron
pedig meg is haladhatja a 4 fokot.
Annak érdekében, hogy hazánk alkalmazkodni
tudjon az elkerülhetetlenhez és elkerülje az elkerülhetőt, a magyar kormány az éghajlatváltozási kormányközi testület globális éghajlatváltozást értékelő jelentéseinek mintájára egy Magyarországra összpontosító
nemzeti jelentés elkészítését tervezi, ennek az első alkalmát az Innovációs és Technológiai Minisztériumban megtartottuk.
Tisztelt Országgyűlés! Az üvegházhatású gázok
kibocsátása szempontjából Magyarország helyzete az
Európai Unión belül kedvező. 1990-hez képest 34 százalékkal csökkentek a hazai kibocsátások, a csökkenésben a gazdasági konjunktúra mellett az éghajlatvédelmi erőfeszítések játszottak kiemelkedő szerepet.
A Magyarországra vonatkozó 6 tonna körüli egy főre
jutó kibocsátási érték alacsonyabb a 8 tonna/fő fölötti
európai átlagértéknél.
2008 és 2009 között közel 9 százalékkal csökkent
a kibocsátásunk, majd a következő öt évben, 2009 és
’13 között nem csupán alacsony szinten maradt, de további 12 százalékos csökkenést mutatott. A kibocsátások csökkenő trendje ugyan ’14-ben megszakadt, ’15ben pedig már 5 százalékos növekedést regisztrálhattunk, és bár kisebb mértékben, de a növekedés 2016ban is folytatódott, az elmúlt években a kibocsátás a
meglóduló gazdasági növekedéssel szoros összefüggésben nőtt meg, tehát a növekedés következményeként.
(14.30)
Ugyanakkor fontos azt is megjegyezni, hogy az a
tévhit, hogy a gazdasági növekedés és a dekarbonizáció között szükségszerűen ellentétes kapcsolat van,
Magyarországon is alaptalannak bizonyult; miközben
a GDP 1995 és 2016 között 59 százalékkal nőtt Magyarországon, az üvegházhatású gázok kibocsátása
ugyanezen idő alatt 19 százalékkal csökkent.
A kedvező összkép kialakulásához számos kormányzati intézkedés járult hozzá. A kormány a tagállami kvótabevételekből országos elektromobilitási és
energiahatékonysági programokat hirdet a zöldberuházási rendszer, a zöldgazdaság-finanszírozási rendszer és a gazdaságzöldítési rendszer népszerű programjain keresztül; az emissziókereskedelmen kívül
eső szektorokban, mint a közlekedés, hulladékgazdál-
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kodás, mezőgazdasági és épített környezet, Magyarország az Európai Unió tagállamai közül magasan az
élvonalba tartozik kiemelkedő kibocsátáscsökkentési
eredményeivel. Habár 2020-ig 10 százalékkal növelhette volna kibocsátásait célértéke alapján, várhatóan
legalább ugyanekkora csökkenést lesz képes elérni.
Jelenleg hazánk a 2005. évi bázisévhez képest mínusz
13 százalékon áll a rendelkezésünkre álló 2016-os
leltáradatok alapján.
A kibocsátások csökkentéséhez leginkább az épületállomány energiafelhasználásának a változása járult hozzá; a kibocsátások itt mintegy 5,5 millió tonna
CO2-egyenértékkel estek vissza 2005 és 2016 között.
Ez a Mátrai Erőmű éves kibocsátásának megfelelő
nagyságrendű üvegházgáz-kibocsátás, és ez 32 százalékos csökkenésnek felel meg. A háztartások részben
az időjárás alakulásától is függő tüzelőanyag-felhasználása összességében csökkent ebben az időszakban,
nagyjából 11-13 százalékkal. A földgázfelhasználás
2005 és 2014 között ennél is drasztikusabban, 42 százalékkal csökkent, ezzel párhuzamosan viszont a tűzifa és egyéb biomasszák felhasználása megduplázódott. E kedvező fejleményekhez jelentősen hozzájárultak az operatív programok forrásaiból a közintézmények energetikai korszerűsítésére szánt, százmilliárd forintot bőven meghaladó támogatások, valamint
az „Otthon melege” program épületenergetikai és berendezéscserét támogató programjai.
Engedjék meg, hogy a kibocsátási adatok ismertetése után tételesen röviden összefoglaljam a 2010
óta elért fontosabb klímapolitikai eredményeket, mivel hazánkban az éghajlatvédelmi szabályozás és végrehajtás az elmúlt időszakban számos pozitív változáson ment keresztül.
Az Országgyűlés az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye részes feleinek 21. konferenciáján elfogadott párizsi megállapodást a 2016. évi L. törvénnyel
kihirdette. Magyarország 2010 óta vesz részt a nemzetközi klímafinanszírozásban, tagja a Global Environment Facility, azaz az ENSZ környezetvédelmi
programja egyik programvégrehajtó egysége irányító
bizottságának. A montreali jegyzőkönyv kigali módosítása elősegítheti a környezetbarát és energiahatékony technológiák elterjedését, Magyarország az Európai Unióban elsőként és a világon is az elsők között
zárta le a belső ratifikációs folyamatot ezzel kapcsolatban. A környezeti és energiahatékonysági operatív
program keretén belül mind a 19 megyére megyei klímastratégiák készültek, valamint elkészült Budapest
főváros klímastratégiája is, amelyek az adott szinten
szükséges fejlesztések megalapozását szolgálják.
Mindemellett széles körű célcsoportot tömörítő megyei éghajlatváltozási platformok, illetve fővárosi éghajlatváltozási platform létrehozására került sor.
A helyi, térségi és országos, klímaváltozással kapcsolatos stratégiaalkotást és döntéshozatalt, illetve a
szükséges intézkedések megalapozását segíti a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer,
amelynek kidolgozása 2012-ben kezdődött a jogszabályi és koncepcionális megalapozással, majd 2016tól már a működő rendszer is elérhető. A KEHOP
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mellett a terület- és településfejlesztési operatív programokban is lehetőség nyílt a települési és helyi fejlesztési stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek számára fenntartható energia- és klímaakciótervek kidolgozására.
Szeretném kiemelni, hogy 2018. szeptember 12én a 23 magyar vidéki várost tömörítő Megyei Jogú
Városok Szövetsége is csatlakozott az úgynevezett
Under2, azaz 2 Celsius-fok alatti klímavédelmi koalícióhoz. A nemzetközi klímavédelmi szövetség tagjai
vállalják, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik az
üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátásukat az
1990-es évek értékeihez képest. A szövetség tagjai
2023-ig mintegy százmilliárd forint értékben hajtanak majd végre klímavédelmet szolgáló beruházást,
korszerűsítést. Végül, még egyszer említem, hogy a
Magyar Országgyűlés nemrégiben fogadta el a teljes
mértékben Párizs-kompatibilis második nemzeti éghajlatvédelmi stratégiát.
Tisztelt Országgyűlés! Természetesen a NÉS II. is
szervesen illeszkedik a kormány szélesebb energia- és
klímapolitikai elképzeléseibe, miszerint tiszta, okos
és megfizethető energiát kívánunk biztosítani minden
magyar energiafogyasztónak. Tiszta, mert a hazai
energiafelhasználásban növeli az alacsony vagy nulla
szennyezőanyag-kibocsátású technológiák súlyát,
ösztönzi az energiahatékonyság növelését, és ezáltal is
erősíti energetikai függetlenségünket. Az értéklánc
minden szintjén támogatja az energiatakarékos megoldásokat a környezetre, az éghajlatra és a fogyasztók
energetikai célú rezsikiadásaira gyakorolt negatív hatások minimalizálása érdekében. Okos, mert épít a
legújabb technológiai vívmányokra annak érdekében,
hogy a magas szintű energetikai szolgáltatásokat a lehető legalacsonyabb költséggel lehessen biztosítani.
Az energiaszektor átalakítása során arra törekszünk,
hogy ez új piaci lehetőségeket teremtsen az innovatív
hazai vállalkozások számára, és megerősítse a szektorban zajló kutatási és fejlesztési tevékenységet. Végül, az energiastratégiánk olyan, amely megfizethető
szolgáltatásokat biztosít, mert olyan diverzifikált ellátási portfóliót és szabályozói környezetet alakítunk ki,
amelyben a hazai energiák alakulása fenntartható
módon támogatja a magyar gazdaság versenyképességének javítását és a fogyasztók jólétének növelését.
Ennek a jövőképnek az elérése érdekében a következő négy programpont végrehajtását tűzzük ki célul:
egyrészt a magyar fogyasztót helyezzük a nemzeti energiastratégia fókuszába, másrészt megerősítjük energiaellátásunk biztonságát, harmadrészt végrehajtjuk az
energiaszektor klímabarát átalakítását, valamint kihasználjuk az energetikai innovációban és a klímaváltozásban rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségeket.
Tisztelt Országgyűlés! A megelőzés, az alkalmazkodás és a tudatformálás egyensúlya az éghajlatvédelemben; a tudomány eredményeire támaszkodó tervezés; innovatív gazdasági fejlődést segítő kibocsátáscsökkentési politika; tiszta, okos, megfizethető energia garantálása a magyar fogyasztók számára; inkluzivitás és együttműködés a tervezésben és a végrehajtásban - ezt a jövőképet kínáljuk az integrált energia-
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és klímapolitika területén önöknek és a magyar polgároknak.
A hazai éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések kialakításában és végrehajtásában a visszaszámlálás elkezdődött, egy olyan csatában kell közösen harcolnunk, amelyet ha elveszítünk, az összes
többi csatánk és küzdelmünk okafogyottá válik.
A klímaváltozás várható társadalmi hatásainak
mérséklése és a társadalom alkalmazkodóképességének javítása immár napi feladatunk, a klímaváltozás
lassítására irányuló törekvések, illetve a megváltozott
körülményekhez való alkalmazkodás akkor lehet hatékony, ha az intézkedéseket szakmai, tudományos,
szakpolitikai és társadalmi konszenzus övezi. Ezt csak
közös gondolkodással és erőfeszítéssel tudjuk elérni.
Erről kell, kellene hogy szóljon - és remélem, erről is
fog szólni - a mai tanácskozás. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm, Kaderják államtitkár úr. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a kormány
vitaindítójára mindösszesen 40 perces időkeret van,
ebből 28 percet használtak el.
Megadom a szót Rétvári Bence úrnak, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma államtitkárának.
(14.40)
DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és a tájékoztatást a fennmaradó időkeretről.
Az ENSZ éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzései között szerepel az oktatás, a tudatosítás és az
emberi és intézményi kapacitás javítása az éghajlatváltozás mérséklésével, alkalmazkodással, a hatás
csökkentésével és a korai figyelmeztetéssel kapcsolatban. Számos ENSZ-tagállam éghajlatváltozással kapcsolatos akciótervében szerepelnek a negyedik fenntartható fejlődési célhoz, a minőségi oktatás biztosításához kapcsolódó cselekvések, elsősorban a figyelemfelkeltés, a tartalomszabályozás, az éghajlatváltozással kapcsolatos célzott programok kidolgozása és a
kapcsolódó kutatások támogatása terén.
Hazánkban a 2017-2030 közötti és a 2050-ig
tartó időszakra is kitekintést nyújtó második nemzeti
éghajlatváltozási stratégia határozza meg a rövid, közép- és hosszú távú célokat, cselekvési irányokat. A
2018. október 31-től hatályos stratégia alapján hat hónapon belül el kell készíteni a három évre szóló cselekvési tervet, amely a klímavédelem konkrét intézkedéseit tartalmazza majd. Ebből az oktatás területén 10
cselekvési irányt jelöl ki. Ezek között hangsúlyos,
hogy elemezni kell a kerettanterveket, a felsőoktatási
képzési követelményeket, valamint a tanárképzés
rendszerét az éghajlatváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálás további erősítése
érdekében, valamint át kell világítani a közigazgatási
vizsgák anyagait a fenntarthatósággal, éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek szempontjából.
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A felsőoktatási intézmények jelentős részben különféle programokkal segítik a fenntarthatósággal és
az éghajlatváltozással kapcsolatos oktatási törekvéseket. Ezek összehangolására 2018 novemberében az
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében
a Magyar Tudományos Akadémián folyt tanácskozás,
amelyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma is
aktív szerepet vállalt. Kiemelkedik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési moduljainak sora.
Az éghajlatváltozás témaköre a rendszerváltozás
után megalkotott, különböző tartalmú szabályozó dokumentumokban rendre szerepelt, ennek következtében évtizedek óta a hazai oktatási rendszer által közvetített ismeretek szerves részét képezi. A felnövekvő
nemzedéknek ismernie kell és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a
kultúrában egyaránt. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel kell használni. A köznevelési intézményeknek ezzel összefüggésben fel kell készíteniük a tanulókat a környezettel
kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, valamint meg kell ismertetniük velük azokat a társadalmi és gazdasági folyamatokat, amelyek
változásokat, válságokat idézhetnek elő szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt.
Az iskoláknak a tanulás-tanítás és a közösségi
élet napi gyakorlatán túl intézményi szintű projektnapok és témahét szervezésével, a tanuló együttműködését és aktivitását igénylő gyűjtésekkel, helyi, regionális, országos és nemzetközi programokba való bekapcsolódással szükséges támogatniuk a tanulókat a
természeti és épített környezettel, valamint közösségeink jövőjével kapcsolatos felelősségérzetük kialakításában.
Ugyanakkor az is egyértelmű elvárás, hogy annak
érdekében, hogy a tanulók megértsék, milyen veszélyt
jelent az anyagokkal való felelőtlen gazdálkodás az
élőlények sokféleségére, életmódjuk és megjelenésük
gazdagságára, továbbá tudatosuljon bennük saját felelősségük a fenntartható jövő alakítása iránt, a pedagógusoknak hiteles példát kell mutatniuk, illetve
olyan ismereteket és tapasztalatszerzési lehetőségeket kell biztosítaniuk a tanulók számára, amelyek
kapcsolatban állnak az erőforrások tudatos, takarékos
és felelősségteljes használatával.
Az EMMI által fenntartott ökoiskola-program, illetve annak megvalósító intézményei, az ökoiskolák
magyarországi hálózata nemzetközileg is elismert, jó
gyakorlat. 2004 óta fenntartótól függetlenül közel
ezer iskola, a magyarországi iskolák 29 százaléka csatlakozott a kezdeményezéshez, és nyerte el pályázat útján az ökoiskola vagy az örökös ökoiskola címet. Ezekben az intézményekben rendszerszerűen, egész intézményes megközelítésben, vagyis az iskola minden
dolgozójára, tanulójára érvényesen, őket bevonva és
mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra, a környezeti
egészségre, valamint a globális felelősségvállalásra
neveléssel.
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Az iskola az alapdokumentumaiban rögzített módon működését, az iskolai élet szervezését, a pedagógiai munkát, a külső partnerei bevonását, de még a
kommunikációt is beleértve foglalkozik a környezeti
értékek hangsúlyozásával, átadásával, így például a
hulladékszállítás megszervezése és megvalósítása, a
helyi tantervbe beépített terepi foglalkozások, az erdei
iskolák, a témanapok, a témahetek megvalósítása
vagy az iskolai közösségi szolgálat tekintetében természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység ajánlása, szervezése a diákok részére.
Sok ökoiskolában működtetnek energiakommandót: a diákok aktív és tudatos közreműködésével
valósul meg az iskola épületének energiatakarékos
működtetése. A 2018-19-es tanévben már ezer általános iskola és középiskola tartozik a környezettudatosságra, fenntarthatóságra kiemelten figyelmet fordító
köznevelési intézmények sorába, ez azt jelenti, hogy
közel minden harmadik magyar iskola. 48 első ökoiskola, 54 megújított és 56 örökös ökoiskola cím került
ebben a tanévben átadásra. Az ökoiskolák körülbelül
79 százaléka tartozik a tankerületi központokhoz, 6
százalékuk agrárszakképző iskola, 5 százalékuk az
ITM fenntartásában működő, gazdasági vagy műszaki
szakképző centrum tagintézménye, egyre több az egyházi fenntartású iskola a hálózatban, arányuk jelenleg
körülbelül 6 százalék.
A magyarországi zöldóvodák hálózata az Agrárminisztérium koordinálásával működik, és összesen
898 intézmény a tagja. A zöldóvodák - a kritériumrendszer megfogalmazása szerint - pedagógiai programja tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája
iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését, és kiemelt szerepet szán a környezettudatos nevelésnek, és
erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységét, valamint
ennek jegyeit az infrastruktúrájában és annak működtetésben is tükrözi.
A szintén egészintézményes megközelítést alkalmazó zöldóvodák tehát a fenntarthatóságra nevelés
eszközeivel szintén hozzájárulnak az éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás és tudatosság
megalapozásához. A 2018-as pályázati évben összesen 38 óvoda, ebből 20 intézmény első alkalommal, 7
intézmény második alkalommal, 7 intézmény pedig
harmadik alkalommal nyert zöldóvoda címet, míg
négy intézmény kapott jogosultságot az örökös zöldóvoda cím viselésére. Az ökoiskolák rendszerét az
ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága azzal is elismerte, hogy hivatalosan is jó gyakorlattá minősítette
a fenntarthatóságra nevelés terén.
A köznevelési intézmények infrastruktúra-fejlesztésére kiírt, célzott támogatások esetén a pályázatok értékelésében szempont volt a fenntarthatóság
követelményének szem előtt tartása, valamint a megújuló energiahordozók minél nagyobb mértékű kiaknázása.
A 2014. évben elindított nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program keretében 158 projekt
valósult meg majd’ 600 iskolában 125 milliárd forint
értékben, ebből 51 új uszoda, 47 új tornaterem épül,
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44 helyen tanterem-beruházás, -fejlesztés valósul
meg, valamint 15 új iskola és egy új óvodafejlesztés,
illetve -építés valósul meg. Ezek közül több mint 56
beruházás átadására már sor kerülhetett, 13 helyszínen új tanuszoda, 22 helyszínen új tornaterem létesült, ezen túl 15 iskola bővülhetett új tantermekkel,
továbbá megépült 4 iskola, valamint egy új óvoda. Az
infrastruktúra-fejlesztésre kiírt célzott támogatások
esetén a pályázat értékelésében szempont volt a fenntarthatóság követelményeinek a szem előtt tartása,
valamint megújuló energiahordozók minél nagyobb
kiaknázása.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos fontos program, hogy az EMMI köznevelési szakterülete három területet jelölt ki elérendő eredményként a diákok tudatosságának fejlődése terén, és ebből az egyik a környezettudatosság a fenntarthatósági témahét keretében a
2015-2016-os tanévtől. A fenntarthatósági témahét részeként a tanulóknak szóló programok mellett pedagógusképzések, önkéntes szakemberek bevonásával megvalósított szemléletformáló tevékenységek és egyéb kísérő események valósulnak meg. A fenntarthatósági témahét programjaihoz az iskolák egyre nagyobb számban csatlakoznak. A 2017-18-as tanévben 1522 iskola
320 ezer diákja, majd’ 19 ezer osztály vett részt a témahéten, a programokhoz kapcsolódó tanárképzésen pedig 430 pedagógus vett részt.
A fenntarthatósági témahét eddigi fő témái voltak 2016-ban a szelektív hulladékgyűjtés, a tudatos
vásárlás, a klímaváltozás, 2017-ben az állatvédelem, a
tudatos táplálkozás és az ökológiai lábnyom, ’18-ban
a természetvédelem, a mindennapi környezetvédelem, a fogyasztóvédelem.
(14.50)
Az idei tanévben a fenntarthatósági témahét kiemelt témája a fellépés az éghajlatváltozás ellen. A tanulók aktív bevonásával végzett iskolai projektmunkák mellett különböző interaktív programokkal, pályázatokkal, versenyekkel aktivizálják az iskolákat, tanárokat és tanulókat a témahéten való részvételre. A
fenntarthatóságért elkötelezett szakemberek önkéntes alapon tudnak bekapcsolódni az iskolai programokba.
Az EMMI támogatásával „A Világ Legnagyobb
Tanórája” című egyhetes eseményt immár harmadik
éve rendezik meg. Az eseményhez 2018-ban 512 iskolából 3540 iskolai osztály csatlakozott. „A Világ Legnagyobb Tanórája” keretében a pedagógusok világszerte az adott év adott szeptemberi hetén tartják meg
a tanítványoknak szóló tanórát. A tanóra megtartását
az ENSZ szakértői csapata által készített online letölthető óravázlatok segítik.
„A Világ Legnagyobb Tanórájának” eddigi témahetei voltak például a tudatos táplálkozás és a közösségi aktivitás. A kezdeményezéshez kapcsolódóan a
tanóra megtartása mellett országos pályázatokat is hirdettek, mint például a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” elnevezésűt; pályázni a fenntarthatósági témahét témáinak valamelyikét szolgáló, helyi
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szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehetett.
A fenntarthatóságra nevelés pedagóguskompetenciáinak fejlesztése során a neveléspedagógia minden korosztály és minden tantárgy számára kínál
szemléletformálást, tudatosítást segítő programokat.
Ebben a témában az elmúlt öt évben több pedagógusképző program került kidolgozásra. Több olyan, akár
a természettudományos neveléshez, akár egyéb területekhez kötődő pedagógus-továbbképzés szerepel az
Oktatási Hivatal akkreditációs jegyzékében, amelyek
felkészítik a pedagógusokat arra, hogy mind információkkal, mind módszertani tapasztalatokkal felvértezve segítsék tanítványaikat abban, hogy az éghajlatváltozás elleni cselekvésre motiválttá váljanak.
Tisztelt Ház! Időkeretem lejárt, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az oktatás, de az
egészségügy terén is mind rövid, mind közép-, mind
hosszú távú cselekvési tervvel készültünk, amelyről
részleteiben a nemzeti éghajlatváltozási stratégiáról
szóló 23/2018. OGY határozat is rendelkezik. Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Rétvári Bence államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Ezek első körében a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor, képviselőcsoportonként 15-15 perces időkeretben.
Elsőként megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Öné a szó.
BENCSIK JÁNOS, a Fidesz képviselőcsoportja
részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Először is a változás mibenlétével kell egy
kicsit foglalkozzunk. Hála istennek, ma már kevesen
vitatják azt, hogy alapvetően egy természetes folyamatról van szó, egy természetesen visszatérő folyamatról, amely - esztendőben mérve - mintegy 10 ezer
esztendős nagyságrendben szokott bekövetkezni. Éppen ezért érdemes mindannyiunknak - a földtörténetet egy kicsit szemünk elé véve - végiggondolni azt,
hogy 10 ezer esztendővel ezelőtt vagy éppen 3 millió
esztendővel ezelőtt milyen földtörténeti állapotok voltak, milyen természeti környezetben kellett akkor
azoknak az élőlényeknek egzisztálniuk, amelyek éppen akkor itt a Földön megtalálhatók voltak. Ugyanis
a tudósaink által előre jelzett, klímaváltozással kapcsolatos trendek ennek az évszázadnak a közepére
olyan klimatikus viszonyokat vetítenek elő, amelyek
utoljára a Föld történetében 3 millió esztendővel ezelőtt voltak éppen megtalálhatók. Éppen ezért elsősorban az alkalmazkodás az, ami számunkra fontos.
Az alkalmazkodást mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy azokat az erőforrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak a természetben, tartalmasan és
fenntartható módon próbáljuk meg saját javunkra felhasználni. Mert ha nem ezt tesszük, akkor ezt a természetes, ciklusos folyamatú éghajlatmódosulás-változást megtetézzük azokkal az emberi hatásokkal,
amelyek az elmúlt 200-250 esztendőben - az ipari
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forradalom és a fosszilis tüzelőanyagok megjelenését
követően - jelentős mértékben hozzájárultak a Föld
felszínének és légrétegének átalakításához.
Éppen ezért azt is ki kell mondani, hogy leginkább az emberi magatartásforma az, amely befolyásolja mindannyiunk jövőjét. Értékválasztás kérdése a
fenntarthatóság és az éghajlat-módosulás lassítása,
egy olyan értékválasztás, amely takarékosságra, hatékony energiafelhasználásra és anyagfelhasználásra
serkent bennünket. Mondhatnám azt, hogy rossz
példa volt néhány órával ezelőtt az ellenzéki képviselőknek a magatartása; ők ezt az értéket választották,
éppen a magukat zöldnek nevező politikai frakciókhoz tartozók, hogy a nyakunkba legalább tíztalicskányi papírfecnit, szemetet szórtak. Nincsenek itt az
ülésteremben, bár ők kezdeményezték ennek a vitának a lefolytatását.
Mi a változás természete? Szijjártó miniszter úr
említette a migrációt, azt a migrációt, amely alapvetően a gazdasági megélhetés érdekében történik. Ennek a mozgatórugója az, hogy megváltoznak a lét- és
termelési körülmények. A lét- és termelési körülmények megváltozása az, amely kimozdítja a nagyobb
néptömegeket, és azon kontinensek irányába vezérli
őket, ahol még ezek a létfeltételek barátságosabbak,
és kevesebb emberi erőfeszítéssel lehet ugyanazt az
életszínvonalat, azt a megélhetést biztosítani.
De nemcsak a gazdasági bevándorlókkal kapcsolatos problémák kezelésére kell felkészülnünk itt Európában és azon belül Magyarországon, a Kárpát-medencében, hanem három olyan kérdéssel is kell foglalkoznunk, amit a kormány képviselői itt már felvázoltak röviden: a vízbiztonság, a víz mennyiségi és minőségi rendelkezésre állása, az élelmezésbiztonság,
amely részben kapcsolatban van a víz rendelkezésre
állásával is, hiszen a mezőgazdasági kultúrák ok- és
célszerű fenntartásához, az élelmezésünk alapjának
az előállításához szükséges a jó minőségű öntözési
célú víz rendelkezésre állása. És ugyanilyen fontos a
lakhatási biztonság, amely azoknak az épületeknek a
szélállóságát, hőállóságát, UV-állóságát foglalja magában, amelyekben éljük az életünket, akár az otthonainkról, akár pedig a közintézményeinkről van szó.
Tehát ez a három legfontosabb kérdéskör, amivel foglalkoznia kell a kormányzatnak a következő néhány
évtizedben, hogy a század közepére mind a vízbiztonság, élelmezésbiztonság, lakhatási biztonság, a vonalas infrastruktúrák, tehát a kritikus infrastruktúrák,
amelyek a közlekedéshez, az energiaellátáshoz szükségeltetnek, azok megfelelő minőségben és biztonságban álljanak rendelkezésre.
Szemlélet és életgyakorlat megváltoztatására tettem említést, takarékosságra és hatékonyságra van
szükség. A takarékosság értékválasztást jelent. Éppen
ezért fontos, amit Rétvári államtitkár úr is felvázolt az
oktatás területén, hogy már a Nemzeti alaptantervbe
és a pedagógusoktatásba is be kell illeszteni a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadását.
Nagyon fontos a hatékonyság, hogy azokat az
erőforrásokat, legyenek azok nyersanyagok, legyenek
azok energiaforrások, azokat hatékonyan használjuk
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fel. És itt kapcsolódik az innováció. Nem véletlen az,
hogy éppen az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkozik az éhajlatváltozás kérdésével is,
nemcsak azért, mert kitűzték ezt a nagyon szép pályát
önmaguknak, hogy bajnok pályát kell elérni, és nemcsak önmaguk szeretnének bajnokok lenni, hanem a
teljes kormányzati tevékenységet és Magyarországot
is az éghajlatváltozás kérdéskörében bajnoknak szeretnék látni, de valóban, ez így van, a hatékonyabb
nyersanyag-felhasználás és energiafelhasználás innovációt igényel, gondolkodást, fejlesztést igényel, és
ebben mi, magyarok mindig jók voltunk. Ha olyan
technológiákat tudunk előállítani, amelyeket értékesíteni tudunk a világpiacon, ráadásul a nemzetközi
klímaegyezmények keretén belül, akkor ezt ki kell
használni, erre építeni kell; ahogy ez elhangzott, az
ivóvízellátás, a szennyvízkezelés vagy akár az agrárium, a mezőgazdaság területén ezek kiváló lehetőséget biztosítanak a magyar gazdaság számára.
(15.00)
Lassítás, én inkább ezt mondanám. Ez a kibocsátáscsökkentés egy nagyon szép fogalom, de ezzel nem
fogjuk megváltoztatni a trendet, lassítani tudjuk az
éghajlatváltozás mértékét. Én a magam részéről már
ezzel is megelégednék, a kormány legyen ambiciózusabb, hiszen ezt várjuk el tőle, de amit valójában megtehetünk, az ennek az éghajlat-módosulási folyamatnak a lassítása, azt meg is kell tennünk.
A másik nagyon fontos kérdés az alkalmazkodás.
A lassítás területén az épület-korszerűsítés egy kiváló
lehetőség. Az államnak és az önkormányzatoknak elsődleges feladata és kötelezettsége, hogy a közszolgáltatásoknak helyet adó épületeket, létesítményeket éghajlat-módosulás szempontjából is időtállóvá tegyék,
tehát azokat a szélsőséges időjárási viszonyokat a legfontosabb közintézményeink sérülésmentesen tudják
átvészelni, elviselni. Ezek közé tartoznak a kórházak,
ezek közé tartoznak az idősotthonok, a rendvédelmi,
honvédelmi létesítmények, de ezek közé tartoznak az
oktatási intézményeink is más-más fontossági sorrendben, hiszen egy havária esetében, egy rendkívüli
helyzetben mindig elsősorban az idős emberek, a kiszolgáltatott helyzetben lévők, a betegek ellátása a
legfontosabb, mellette a gyermekeké.
Tehát az épületek korszerűsítésében, az energiahatékonysági beruházásokban, a megújuló energiaforrások használatában valóban nagy lehetőségek
vannak, gazdaságélénkítési lehetőségek is vannak, a
költségvetésnek megtakarítási lehetőségei vannak, és
ezen szolgáltatások használóinak pedig az ellátás
színvonalában érzékelhető növekmény a saját jussuk.
Egy példát mondanék csak: amikor a saját választókerületemben a megyei kórház korszerűsítését elvégeztük, és végre a hőszigetelés megtörtént, az ablakokat kicseréltük, amelyeken keresztül a huzat majd’ kivitte a betegeket, akkor azt tapasztalták az oda bekerülő és ellátásban részesülő betegek, hogy komfortosabb körülmények között tudják igénybe venni a szolgáltatást.
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Vagy a szemléletformálás szempontjából milyen
fontos, hogy egy iskolában, amikor fotovoltaikus rendszert, napelemeket szerelnek fel villamos energia előállítása céljából, egy kicsi kijelző panel ott van a közösségi térben, az iskola aulájában, és a tanszünetben, az
óraközi szünetben a gyerekek szórakozás gyanánt is
tudják nézegetni azt, hogy éppen abban a napszakban
mennyi villamos energiát termel az a napelemrendszer, amely az iskola tetejére fel lett szerelve. És akkor
az órán a szaktanár vagy az osztályfőnök tud beszélni
az energiatakarékosságról, a megújuló energiák tiszta
voltáról, ezeknek a fontosságáról, a fenntarthatóságról,
a meglévő erőforrások tartalmas használatáról.
Ugyanilyen programokat indított el lakossági
körben a minisztérium a háztartási gépek cseréjére, a
megújuló energiák alkalmazására, a csapadékvíz-elvezetés biztosítására. A kistelepülések esetében a területi operatív program keretében az egyik legfontosabb pályázati cél a villámárvízek megakadályozását,
kivédését szolgáló helyi, települési csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója vagy kiépítése. Tehát
gyakorlati példák sokaságait tudjuk felsorolni a vízelvezetés, vízvisszatartás terén is.
A társadalmi és gazdasági fenntarthatóságról is
essen szó, ugyanis gyakran halljuk az ellenzék részéről, hogy az elmúlt években az a trend megtört, miszerint folyamatosan csökkent az üvegházhatású gázok
kibocsátása, és az elmúlt két esztendőben 1, illetve
összességében 2 százalékkal növekedett; még így is
mi éllovasok vagyunk Európában.
De hát, a kutyafáját, vegyük már tudomásul azt,
hogy valamiből meg is kell élni! Tehát az embereknek
élni kell, dolgozniuk kell, valahol munkahely kell, értéket kell előállítsanak, abból el kell tartsák saját magukat és a családjukat, ahhoz pedig iparra van szükség és mezőgazdaságra van szükség. Olyan iparra van
szükség, amely anyag- és energiatakarékos ipar, és ezzel együtt is sok embernek ad munkalehetőséget,
benne van az innováció lehetősége is, tehát nem egyszerűen csak összeszerelő tevékenységről, hanem nagyobb hozzáadott értéket képviselő iparról van szó, de
az elmúlt években ilyen fejlesztések valósultak meg
országszerte.
Éppen ennek következtében valamelyest növekedett a kibocsátás, de a kibocsátás túlnyomó többsége
nem is az iparból és nem is a mezőgazdaságból származik, hanem a közlekedésből, méghozzá abból a
közlekedésből, abból a tranzitközlekedésből, ami átszáguld Magyarországon, ami miatt háromsávosítani
kell az M1-es autópályát, mert egyszerűen mi idehaza
nem tudunk már közlekedni rajta, mert akkora az átáramló tranzitforgalom Magyarországon keresztül.
Na, annak olyan kibocsátása van, ami akár 1-2 százalékban is érvényesíteni tudja a hatását az összkibocsátáson belül.
A mezőgazdaság területén az alkalmazkodásról:
azt a folyamatot kellene végigvinni az agrártárcának,
amit elkezdtek, hogy azokat a növényeket kellene tovább nemesíteni és kiválasztani, amelyek szárazságtűrőek, mert nem fogjuk bírni hosszú távon elegendő
öntözővíz-mennyiséggel az agrárium szinten tartását
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és az élelmezésünk stabilitásának biztosítását, akár
még az exportképességünk fenntartását sem. Nem
beszélve arról, hogy földjeink egy jelentős része,
ahogy azt volt mezőgazdasági miniszter urunk, Fazekas Sándor is korábban többször is elmondta a kabineten belül is számunkra, az öntözés által olyan állapotba kerülhet, amely jelentős mértékben rontja annak a területnek a művelhetőségét, illetve a termőképességét, tehát rövid távon tudunk hasznot előállítani, de középtávon, hosszú távon inkább kárunkra
válik az ilyen mesterséges beavatkozás. Éppen ezért
fontos, hogy az öntözés területén - nem a locsolás, hanem az öntözés területén - olyan technológiák kerüljenek kiválasztásra, meghonosításra, pályázati forrásokból támogatásra, amelyek a lehető legkevesebb vizet használják a legjobban odairányítva, ami a növény
számára is a legnagyobb hozzáadott értéket tudja biztosítani.
Tehát az innováció és a tudástranszfer fontos lehetőség, az önkormányzatokkal való együttműködés,
a rájuk való támaszkodás fontos, kiváltképpen a nagyvárosokban. Tehát ez az Under 2, amit említett itt a
miniszter úr is, a 100 milliárd forint energiahatékonyságra elköltendő nagyvárosi pénzmag fontos löket, hogy a stratégiai keretrendszert, a cselekvési terveket a stratégia elfogadását követően, a térségi, települési klímastratégiákat, a fejlesztési programozást
vagy a rendelkezésre álló hazai és európai uniós forrásokat ok- és célszerűen tudjuk felhasználni.
Így áll össze tulajdonképpen az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai keretrendszer (Az elnök
csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) mind a folyamat lassítása, mind pedig az alkalmazkodás területén.
Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Bencsik János képviselő úr. Kepli Lajos jobbikos képviselő úr nincs a teremben, ezért megadom a szót Aradszki András képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának.
DR. ARADSZKI ANDRÁS, a KDNP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak! Ez a
mai politikai vitanap az éghajlatváltozásról valóban a
jövőnket leginkább befolyásoló tényről való értelmes,
tárgyilagos diskurzusra ad lehetőséget, de úgy látszik,
hogy ezzel a lehetőséggel azok élnek, akik képesek értelmes és tárgyilagos diskurzusra, akik nem képesek,
azok nincsenek most itt; ebből számomra ez a következtetés jön le. Nagyon sajnálom abból a szempontból, hogy az a fajta álszent hozzáállás az éghajlatváltozáshoz, amit az ellenzék részéről sokszor tapasztaltunk az elmúlt évek során, nem nyert még nagyobb
nyilvánosságot.
Nyilvánvaló az is, hogy az éghajlatváltozásból
eredő komplex elemzésnek vannak gazdasági, technológiai, szociális és politikai aspektusai, amelyek közötti helyes és célszerű eligazodás, az ellenstratégiának, nevezetesen az éghajlatváltozás megállítása, a
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felmelegedés maximálása, fontos eleme lehet, fontos
előfeltétele lehet.
Kétségtelen tény, hogy az emberiség modern korában megtapasztalt légköri felmelegedéshez az emberi tevékenység hozzájárul, amellett, hogy a Föld
életciklusának is vannak sajátos hozzájárulásai.
(15.10)
Úgy gondolom, hogy azokat a lépéseket az emberiségnek meg kell tennie, amire ráhatása van, amivel
képes orvosolni a kialakuló, fenyegető helyzetet. Ez
egy pozitív megközelítést jelent számunkra, mert
amennyiben az embernek van közrehatása a helyzet
rosszabbodásában, a légköri felmelegedésben és a
vele járó éghajlatváltozásban, akkor annak elfogadható szinten való tartására is képes kell hogy legyen
az emberiség, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor otthonunk, a Föld megszűnhet az emberiség életterének
lenni.
Ferenc pápa Laudato si' enciklikájában a következőkkel jellemezte a mai embert érő kihívást és a felelősségének objektív létét: a fogyasztás, a pazarlás, a
környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit, olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel
nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet, miként egyes térségekben már ténylegesen visszatérően
is ez történik. A jelenlegi egyensúlyvesztés hatásának
enyhítése attól függ, mit teszünk most, különösen, ha
figyelembe vesszük azt a felelősséget, amelyet nekünk
tulajdonítanak azok, akiknek majd el kell viselniük a
legsúlyosabb következményeket.
A bizakodás és a remény biztatásán túl az emberiség számára eljött a tettek ideje, mégpedig a közös
cselekvés ideje, mérlegelve a társadalompolitikai változások irányát és elemezve a globális kihívásokat.
Ennek a tettsorozatnak egy fontos lépése volt a 2015ben létrejött párizsi megállapodás, amely, úgy látom,
és úgy látjuk többen is, hogy megfelelő keretet biztosít
a nemzetközi klímapolitika 2020 utáni kezeléséhez,
amelyben az európai uniós, valamint a magyarországi
klímaintézkedések
megvalósításához
szükséges
iránymutatás is szerepel.
A dokumentum célként tűzi ki az átlaghőmérséklet-emelkedés 2 Celsius-fok alatt tartását, és a XXI.
század második felére olyan állapotot irányoz elő,
amelyben az összes üvegházhatású gáz kibocsátása
nem lehet nagyobb, mint amit a természet képes kiegyensúlyozni, vagyis az üvegházhatásúgáz-koncentráció tovább nem növekszik a légkörben. Ez egy nagyon fontos cél, amiért az emberiség tehet a legtöbbet.
A dokumentum kimondta azt is, hogy ennek az éghajlatváltozásnak az emberi oldalát tekintve fő okozója a
fosszilis alapú energiatermelés és a közlekedés is.
A megállapodás meghozatalakor az Európai
Unió - az európai uniós tagállamok meghatalmazása
alapján - képviselte azt a közös álláspontot, amely bekerült a párizsi megállapodásba, és egyébként magán
az értekezleten az Európai Unió és az ott levő tagállami képviselők igen aktív szerepet játszottak abban,

6961

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 29. ülésnapja 2018. december 12-én, szerdán

hogy a párizsi értekezlet minél teljesebb körű vállalásokat tudjon tenni. Ebben a magyar kormány álláspontja teljes mértékben megegyezett az ott elfogadott
uniós álláspontokkal.
Az Unió továbblépett, mert a párizsi megállapodás keretében és annak végrehajtása érdekében az
energiaunió koncepció került elő, amelyben kemény
viták után, de elfogadást nyert 2018 decemberétől
kezdődő hatállyal az, hogy integrált nemzeti energetikai és klímaterveket kell kidolgozniuk a tagállamoknak s ezt benyújtani az Európai Bizottság elé, ezáltal
az ÜHG-kibocsátáscsökkentési célokat egy konszolidált európai szinten tudjuk megállapítani és meghatározni. Tehát az Európai Unió és benne Magyarország ezeknek a terveknek a megvalósítása esetén jelentős hozzájárulást tud tenni a globális felmelegedés
kiküszöbölése, csökkentése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban.
Magyarországnak van egy olyan célja, elképzelése, hogy 2030-ig az 1990-es évhez képest 40 százalékkal kellene csökkenteni az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat. Erre megvan a lehetőség, a 23/2018.
országgyűlési határozattal elfogadott, 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második nemzeti éghajlatváltozási
stratégia, amely az üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentési pályáját irányozza elő, illetve erre tesz
utalást.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az üvegházhatású gázok csökkentésének nemcsak az a módja, hogy
az energiatermelés és a közlekedés átmegy egy dekarbonizált irányba, hanem az is módja, hogy azt az elvet
követve, hogy a fel nem használt energia a legolcsóbb
energia, jelentős lépéseket tudunk tenni az energiahatékonyság növelése, azaz az energiafelhasználás csökkentése irányába. Fontosnak tartom, hogy e tekintetben is együtt mozogjunk az európai trendekkel, de
azért vannak olyan addicionális kiegészítő lépéseink,
amelyekről ritkán szoktunk beszélni. Ennek tekintem
a családi otthonteremtési programot is, mert az
együtt jár a lakásállomány megújításával, és a hatályos építési szabályok szerint ez jelentős energiamegtakarítást jelenthet és fog jelenteni a lakosság számára, amely szerintem számottevően, érzékelhetően
hozzá fog járulni a magyarországi energiahatékonyság javulásához.
E tekintetben igaz az a megállapítás, hogy a gazdaság fejlődése, legalábbis Magyarországon nem jár
együtt üvegházhatású gázok kibocsátásával, vagy legalábbis nem arányos mértékben jár ezzel együtt. Erre
azt tudom mondani, hogy az elmúlt évek iparfejlesztése, gazdaságfejlesztése során a magyar gazdaság, a
magyar ipar jól teljesített, mert a fajlagos üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentősen csökkent.
Nagy kérdéskör számunkra, Magyarország számára is, hogy mit tudunk tenni az energetikával kapcsolatban. Magyarország a karbonszegény energiatermeléshez történő átmenet folyamatában van, és nagyon fontosnak tartom aláhúzni azt, hogy az egyik legfontosabb klímapolitikai eszközünk az energiatermelésben a nukleáris energiatermelés fenntartása, amely
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egyfajta hátteret, alaperőművi rendszert biztosít az
időjárástól függő megújulóenergia-termelésnek. Hazánkban ebben is nagy előrelépés várható. A következő 4-5 éven belül 3 gigawatt napelem-kapacitás
épül fel, amelynek a tényleges energiatermelése ennél
sokkal kevesebb, de az is mutatja az irányt, hogy az az
átmenet, amelyet elindított az Európai Unió a legutóbbi téli energiacsomaggal, abban az átmenetben
Magyarország nem lemaradni fog, hanem a fő vonalakkal együtt saját nemzeti érdekei mentén és annak
a gazdasági előnyeinek a kihasználásával tud előrelépni a karbonszegény energiatermelés irányába.
Ha kitekintünk a globális világra és megnézzük a
Nemzetközi Energia Ügynökség frissen megjelent
anyagát, azért azt lehet látni, hogy a nagy elhatározások mellett is 2040-ig növekedni fog globális szinten
az energiafelhasználásból eredő vagy -előállításból
eredő CO2-kibocsátás. Ennek lehet pozitív olvasata is.
Ez az az időszak, ami ahhoz kell, hogy átálljunk egy
karbonszegény rendszerre, és ennek az átmenetnek
lehet olyan következménye, hogy növekszik a CO2kibocsátás világszerte, de az is egy pozitív szcenáriója
ennek a dolognak, hogy idén volt először, hogy egymilliárd embernél kevesebb van energiaszegénységben, tehát kevesebb mint egymilliárd ember nem jut
energiához, elsősorban elektronikus energiához, s ez
egy nagy, az emberiség számára egy fontos lépés
előre.
De az is igaz, hogy eldöntendő kérdések vannak
az átmenettel kapcsolatban. Néha az az érzése az embernek a világban, hogy a nukleáris energiaforrás alkalmazása és a megújuló alkalmazása között olyan
hitvita bontakozott ki az elmúlt évtizedekben, mint
ami a migráció kérdésében, hogy egy másik politikai
aspektust nézzek. Ez a hitvita hátráltatta a szintén
tisztán termelő nukleáris energia elterjedését és annak alkalmazását a karbonszegény energiatermelésben, amit az is jelent, hogy körülbelül 2030-ra a kínai
nukleárisenergia-kapacitás nagyobb lesz, mint az
Egyesült Államoké és az Európai Unióé, és közben mi
küzdeni fogunk azzal, hogy hogyan tudjuk fenntartani
a karbonszegény termelést.
(15.20)
Ebből is látszik, hogy a németek, akik nem követik a magyar példát, illetve európai országok más példáját a nukleáris termelés rendszerbe állításával,
azoknál a fosszilis energia alkalmazásával, amellett,
hogy rengeteg pénzt költöttek a megújulók rendszerbe állításával, érzékelhetően növekszik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás. Ennek a vitának mihamarabb véget kell vetni, egyensúlyba kell állítani a rendszereket, azonos súllyal és azonos támogatással, azonos elfogadottsággal kell az egymást kiegészítő karbonszegény energiatermelési eszközöket alkalmazni,
és ezért nagyon fontosnak tartom még egyszer aláhúzni, hogy Magyarország szerintem ebben az energiastratégiájában jó irányokat követ.
Természetesen fontos a karbonszegény energiatermeléshez szükséges jelentős innovatív lépéseknek
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a megtétele. Az energiatárolásban, a kiégett fűtőanyagok reprocesszálásában, valamint az ellátást biztosító
rendszerek rugalmassá, okossá tételében, amint már
korábban is elhangzott, az erre vonatkozó magyar
szellemi kapacitás valószínűleg rendelkezésre áll, és
Magyarország e tekintetben is hozzá tud járulni az
alacsonyabb CO2-kibocsátási szint eléréséhez.
Összegezve azt tudom mondani, hogy Magyarországon biztosítottak lesznek a karbonszegény energiatermelés feltételei. De mégis azt kell mondanom,
hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban nemcsak az
energiatermelésről érdemes beszélni, hanem arról is,
hogy a Földön található népességnek a természeti
erőforrások iránti igénye, a károsanyag-kibocsátása a
Föld jelenlegi erőforrásaihoz képest minden évben
túlfogyasztást jelez, ami veszélyezteti a ránk bízott teremtett világ fenntarthatóságát.
Ezt a fenntarthatóság biztosításához szükséges
eszközrendszert közös megközelítéssel kell megteremteni, egyéni és nemzeti felelősséggel. Ebben a világ lépett előre, de még nem elégségeset. Magyarország aktív résztvevője a pozitív kezdeményezéseknek,
például elsőként ratifikálta és tette a magyar jogrend
részévé a párizsi klímaegyezményt. Magyarország
hozzájárulása a túlfogyasztáshoz nem tartozik a jelentősek közé, különösen ha a gazdasági értelemben fejlettnek mondott országokat, az USA-t, Ausztráliát,
Luxemburg adatait vesszük figyelembe. Hazánk
azonban nem mondhat le arról, hogy gazdasága, a
polgárok életszínvonala növekedjen, de figyelembe
kell venni a fenntarthatósági kihívásokat. Az ország
fejlődésének kulcsa a gazdasági termelés hatékonyságának a növekedése, ami egyet jelent a takarékos
energiafelhasználással, a digitalizáció elterjedésével,
a szén-monoxid-mentes energia-előállítás alkalmazásával, a hulladékok hatékony újrahasznosításával, a
közlekedés elektrifikációjával, az élelmiszerek piaci
útjának lerövidítésével.
Ezeket a leírt célokat, amelyek megjelennek a
magyar energiastratégiában, megjelennek a magyar
klímavédelmi célokban, a KDNP támogatni tudja, és
mindig is támogatni fogja a jövőben is. Köszönöm
megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Aradszki képviselő
úr. Tisztelt Országgyűlés! Kepli Lajos képviselő úr,
mint jeleztem, nincs a teremben; Gurmai Zita, MSZP;
Hajdu László, DK; Schmuck Erzsébet, LMP; KocsisCake Olivio, Párbeszéd, képviselők nincsenek a teremben; ők jelentkeztek vezérszónoknak. Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk.
Két percben megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, Fidesz.
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A mai éghajlatváltozásról szóló vitát a Párbeszéd képviselőcsoportja
kezdeményezte. Mi kaphatóak voltunk erre a párbeszédre, fel is készültünk, mi ismertettük is az álláspontunkat, a kormány is ismertette az álláspontját és
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azt a kormányzati munkát, amely az éghajlatváltozással kapcsolatosan elvégzésre került, és azokat a terveket, azokat a stratégiákat, cselekvési terveket, amelyeket pedig a következő esztendőkben kíván megvalósítani. Ráadásul az LMP még a saját időkeretének a
duplázását is kérte, amelyhez mi hozzá is járultunk a
Házbizottságban, de az ellenzéki frakciók részéről,
bár a kezdeményezés onnan érkezett, nagy érdeklődés mégsem mutatkozik meg a parlamenti vita irányában. Mi pedig nem vitatkozni szoktunk ezekről a
kérdésekről, hanem alapvetően megbeszéljük a műhelyeinkben és kabinetjeinkben, mindkét képviselőcsoportban, a KDNP-ben és a Fidesz képviselőcsoportjában is, így mi ismerjük egymás álláspontját.
Sőt, ezeket az egymásra épülő álláspontokat igyekszünk a stratégiában és a cselekvési tervekben megjeleníteni, hogy a politikai közösségünkbe tartozó polgármesterekkel a végeken meg is valósítsuk.
Így mi nem szeretnénk egymással vitatkozni, inkább lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a
kormány összegezze a vita során elhangzottakat, reagáljon rá, és utána mindazok, akik a parlamenti ülés
utáni felszólalásaikat szeretnék megtenni, azok megtehessék. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
(Taps a kormánypártok soraiból.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Bencsik képviselő
úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni felszólalási lehetőségével. Kérem, jelezzen! (Nincs jelentkező.) Jelzést nem látok. A politikai vitát lezárom.
Tisztelt Országgyűlés! Viszonválaszra megadom
a szót a kormány képviselőinek, 20 perces időkeretben. Kérdezem, ki kíván reagálni. Kaderják Péter államtitkár úrnak adom meg a szót.
DR. KADERJÁK PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon szépen köszönöm a kormány és a magam részéről is a vezérszónok uraknak a
konstruktív, megerősítő, a jövőben követendő klímaés energiapolitika fókuszpontjait pontosító hozzászólásait. Ezeket a hozzászólásokat természetesen figyelembe fogjuk venni a kormány programjának és működésének és cselekedeteinek a kialakítása során.
Engedjék meg, hogy lezárásképpen tulajdonképpen csak megemlítsem: ma reggel a COP24 konferenciáról érkeztem vissza Katowicéből, ahol lengyel miniszterkollégánkat hallgattam, aki arról mesélt, hogy
Lengyelországban egy nagyon ambiciózus elektromobilitási programot indítanak el. Eszembe jutott, hogy
tulajdonképpen ez egy elég furcsa helyzet, hiszen Lengyelországban az a villamos energia, amivel az elektromos autókat hajtani fogják, nagyon szennyező, hiszen
majdnem teljes egészében szénalapon állítják elő.
Úgyhogy én azt szeretném csak kérni önöktől, a
jövőben támogassák azt, hogy a kormány részéről egy
ettől összecsiszoltabb, valóban integráltabb energia-,
klíma- és gazdaságfejlesztési stratégiát tudjunk majd
közösen végrehajtani. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
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ELNÖK: Köszönöm, Kaderják Péter államtitkár
úr. Tisztelt Országgyűlés! A mai napirendi pontjaink
tárgyalásának végére értünk. Most a napirend
utáni felszólalások következnek.
Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Ágh Péter fideszes képviselő: „Észak-Vas megyei közösségek
évfordulói” címmel. Ágh Péter képviselő úrnak adom
meg a szót ötperces időkeretben.
ÁGH PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Ház! A választókerületem számos települése, közössége ünnepelt olyan évfordulót az idei évben, amelyek rávilágítottak az Észak-Vas megyei emberek teljesítményére. Sárvár, Celldömölk és Répcelak esetében már felhívtam a figyelmet ezekre, most
engedjék meg, hogy újabb olyan helyi jubileumokról
számoljak be, amelyek révén fejet hajthatunk Vas megye ezen szegletében élt egykori és mai emberek teljesítménye előtt.
Elsőként az első világháború 100 évvel ezelőtti
befejezése kapcsán engedjék meg, hogy kifejezzem a
tiszteletemet mindazok előtt, akik innen indultak a
frontra, haltak hősi halált, és hozzátartozóik előtt,
akik táplálták a lelki erőt bennük.
Tisztelt Ház! Az idei évben több településünk történetében találunk olyan dátumot, amelyek rávilágítanak arra, hogy első említésük óta hány évszázad telt
el a megmaradásért folytatott küzdelemmel. Tömörd
785, Söpte 750, Rábapaty esetében pedig 725 esztendeje annak, hogy először rögzítették oklevélben a falu
nevét. Mindhárom település polgárai ma is aktívan
tesznek azért, hogy lakóhelyük a jövőben is otthont
tudjon adni sokaknak.
(15.30)
Így van ezzel Tormásliget is, amely immár 25 éve
vált önálló településsé.
Komoly évfordulóra emlékezett a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, amelyet 150 éve alapítottak. A lánglovagokra mindig lehetett számítani, ha baj
van, amiért köszönet jár. Az idei évet számukra még
szebbé tette, hogy elkészülhetett az új tűzoltólaktanya
kormányzati támogatásból Kőszegen.
Ehhez a városhoz kötődnek a domonkos nővérek
is, akik 150 éve érkeztek meg Magyarországra. Első
rendházukat és leánynevelő iskolájukat Kőszegen alapították meg. A most is működő oktatási intézményük
révén idén a rendszerváltás utáni újraindulás negyedszázados jubileumát ünnepelhették, amelyet emlékezetessé tett az új sportcsarnok építése, szintén kormányzati támogatásból.
Kőszeg kapcsán örülhetünk annak is, hogy komoly
felújítási munkálatok zajlanak az ország egyik legjobb
középiskolai intézményében, a Jurisich Gimnáziumban,
amelynek főépületét idén 110 éve kezdték el építeni.
Sárváron a város évfordulója mellett a Barabás
György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola fennállásának 50. évfordulója, a polgárőr-egyesület biztonságot szolgáló 25 éve és az Oratórikus Kórus öt sikeres esztendeje előtt hajthatunk fejet.
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Választókerületemben két civil szervezet is ünnepelhetett. Kiemelném közülük a Gencsapáti Hagyományőrző Egyesületet, amelynek alapítása kapcsán a
80. évfordulója, újjáalakulása kapcsán pedig a 25. évfordulója előtt hajthattunk fejet. Ugyanígy a Kemenesmagasi Citeraegyüttes és Népdalkör a 40. évfordulójára emlékezett. Mindkét civil szervezetben nagyszerű
emberek dolgoznak azért, hogy a magyar kultúra fenn
tudjon maradni Vas megye ezen szegletében is.
Tisztelt Ház! Hálásak vagyunk valamennyi évfordulót ünneplő szervezetnek, intézménynek, településnek, hogy munkájukkal, tevékenységükkel Vas megye
építéséhez járultak hozzá. Köszönet érte, hiszen példát adnak mindannyiunknak, hogy miként kell Vas
megyét építeni, miként kell jó és maradandó dolgokat
alkotni. Továbbra is a kormányzattal együttműködve
azon leszünk, hogy az ő példájuk alapján az elkövetkezendő időszakban is olyan nyomot hagyjunk magunk után, amely méltó az emlékezésre, és méltó módon tudjuk általuk tovább építeni Vas megyét. Köszönöm a figyelmet. Isten éltesse a Vas megyeieket!
(Taps a kormánypárti padsorokban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Ágh Péter képviselő
úr. Megkérdezem, hogy az elhangzottakra kíván-e valaki válaszolni. (Nincs jelentkező.) Jelzik, hogy nem.
Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Simon
Róbert képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából:
„Győri infrastruktúrális fejlesztések” címmel. Öné a
szó, képviselő úr.
SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Választókörzetem, Győr hazánk
egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaságával rendelkezik. Az elmúlt időszakban rendre olyan intézkedések
és fejlesztések indultak el és valósultak meg a városban
és környékén, amelyek még vonzóbbá teszik a gazdasági környezetet a kisalföldi megyeszékhelyen. Csak az
elmúlt évek fejlesztéseit áttekintve számos új beruházás valósult meg, amelyek közvetetten nemcsak a vállalatok, hanem az ott lakó emberek életét is megkönynyítették. Elég csak a várost keletről elkerülő 813.
számú főút megépítésére gondolni, ami Győr városát
keleti irányból elkerülve az M1-es autópályát köti össze
a 14-es számú főúttal, teljes hossza 13,4 kilométer. Az
út három ütemben épült, amelyből az első szakasz
2015-ben, a második pedig 2016 végén került átadásra.
Ez köti össze az ipari parkot az Audi-gyárral, illetve az
M19-es autópályával és az 1-es számú főúttal.
A harmadik szakasz 2018 márciusában készült el,
valamint a munkálatok során a beruházás részeként
egy 395 méter hosszú új Mosoni-Duna-hidat is kialakítottak, amely a Győrt elkerülő 813-as számú út befejező szakaszát jelentette. Emellett idén nyáron készült el a 83-as számú főút győri bevezetőjének kétszer kétsávossá kibővített szakasza. Jelenleg is zajlik
egyebek mellett az M15-ös gyorsforgalmi út, M1-es
autópálya Rajka-országhatár közötti szakaszának bővítése és az M85-ös számú főút Csorna-Sopron-országhatár közötti szakaszának építése is.
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Az infrastrukturális fejlesztések a győriek igényeit szolgálják, és minden esetben előremutatóak.
Az infrastruktúrára fontos úgy tekinteni, hogy mindez
valójában egy befektetés, amely most ugyan költséggel jár, de hosszú távon az erősödést szolgálja, ezáltal
megtérül. Az elmúlt években Győr-Moson-Sopron
megyében több mint 100 kilométer magas minőségű
közút épült, amely mentén a város gazdasági élete is
sohasem látott fejlődésen, növekedésen ment keresztül. A fenti összefüggést jól mutatja, hogy a kormány
megalkotta az országos közlekedésfejlesztési stratégiáját, amelyben azt a célt tűzték ki, hogy hat év alatt
2500 milliárd forintból megújul az ország gyorsforgalmi úthálózata, és csaknem ezer kilométer út épül a
versenyképesség megtartása érdekében.
A fentiek alapján tisztelettel kérdezem miniszter
urat, hogy várhatók-e még Győrött kiemelt közúti fejlesztések. Köszönöm a figyelmüket. Várom miniszter
úr válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Simon Róbert képviselő úr. Megadom a szót Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak.
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Elnök úr,
kérem, engedje meg, hogy mielőtt választ adok Simon
Róbert képviselőtársamnak, megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Kambodzsa külügyminiszterét,
aki a mai napon látogatáson tartózkodik Budapesten
(Taps a kormánypárti padsorokban. - Prak Szokhon
a páholyban felállva köszöni meg a tapsot.) A találkozónkat délre terveztük, amely az ismert körülmények miatt némiképpen elcsúszott. Most a külügyminiszter úr a parlament működésének egy békésebb
periódusát tapasztalhatja meg.
Magyarország különös hangsúlyt fektet az
ASEAN-térséggel történő együttműködésre, tisztelt
elnök úr. Dél-Kelet-Ázsiában vannak a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságai, és a Kambodzsával való
gazdasági együttműködésünket is egy új dimenzióba
helyeztük, valamint támogatjuk az Európai Unió és
Kambodzsa közötti együttműködés minél szorosabbra fűzését. Elnézést kérek, elnök úr, hogy ezzel a
kitérővel kezdtem a válaszomat. Köszönöm, hogy engedélyt adott erre.
Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország gazdasága a
dimenzióváltás állapotában van, amikor is gyakorlatilag elértük a teljes foglalkoztatás szintjét. Immáron
nem az számít, hogy kizárólag termelési helyszínként
vegyenek minket számításba a legnagyobb nemzetközi beruházásokat létrehozó vállalatok, hanem minél
inkább Magyarországra hozzák az új technológiákat,
azok kifejlesztésének folyamatait, és nálunk alkalmazzák először az új világgazdasági korszakban a versenyképességet meghatározó technológiákat.
Győr ebből a szempontból egy kiemelt térség központja Magyarországon. Győr ad otthont a világ legnagyobb autóipari motorgyárának, az Audi több mint
13 ezer embert foglalkoztat már Győrött és Győr kör-
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nyékén. Azonban a köré települt kiszolgálóipar, a beszállítók, az egyetemi világ indokolja mindazt, hogy
Győr város fejlesztésére a jövőben is kiemelt figyelmet
fordítsunk, különös tekintettel arra, hogy a világgazdasági változásokat az autóipar vezényli, az autóipar
diktálja a tempót, és nekünk, magyaroknak is, Magyarországnak is az az érdekünk, hogy a lehető leginkább meghatározói legyünk az új autóipari korszaknak is. Tehát a hagyományos autóipari korszakban
Európa zászlóshajójává váltunk, az egyik legfontosabb autóipari termelőhelyszínné, és szeretnénk, ha
ugyanez kerülne sorra az innovatív korszakában is az
autóiparnak is.
Győr ebből a szempontból kiemelt szerepet játszik, hiszen az Audi júliusban megkezdte az elektromos motorok szériagyártását Győrött, amellyel egy
egészen új polcra helyezték a magyar autóipart az innovatív autóipari korszakban. Természetesen az ösztönző, inspiráló és vonzó beruházási környezethez
nemcsak Európa legalacsonyabb adói szükségesek,
nemcsak - a „csak”-ot itt idézőjelben értem természetesen - szakképzett és szorgalmas munkaerő kell, hanem a mai világban, a mai világgazdasági folyamatok
kellős közepén a logisztikának rendkívül fontos szerepe van. A vállalatok most már nem szeretnek raktározni, hanem minden egyes termelési folyamatot követően a következő termelési folyamatba juttatják az
eszközöket, illetve az alkatrészeket. Ezért aztán a logisztika, infrastruktúra és útépítések kiemelt helyen
kell hogy szerepeljenek a gazdaságfejlesztési törekvéseink során.
Tisztelettel tájékoztatom képviselő urat, hogy
megkezdődött az új Mosoni-Duna-híd építésének az
előkészítése. A Győr keleti elkerülő út és az ország közötti szakasz fejlesztéséhez szükséges tanulmányok
előkészítése, illetve elkészítése is már megkezdődött,
ugyanis azt szeretnénk, hogy a város ipari létesítményeit és vállalatait kiszolgáló forgalom a lehető legkevésbé terhelje a városközpontot, így csökkentve a zajszennyezés és a levegőszennyezés szintjét is.
(15.40)
Úgyhogy azt tudom mondani a képviselő úrnak,
hogy Magyarország Kormánya továbbra is kiemelt
helyen kezeli a győri fejlesztéseket, az infrastrukturális fejlesztésekkel követjük a város fejlődését. Egyúttal
pedig köszönöm szépen képviselő úrnak mindazt a
munkát, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy Győr továbbra is az egyik legvonzóbb befektetési célpontja a
nagy külföldi, a nagy magyar és a kis- és közepes magyar vállalatok számára is. Köszönöm szépen a munkáját. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Szijjártó Péter külügyminiszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Magam is
tisztelettel köszöntöm Kambodzsa külügyminiszterét
és kíséretét, és kívánok eredményes és sikeres tárgyalásokat.
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Tisztelt Országgyűlés! Napirend után felszólalásra jelentkezett Csöbör Katalin képviselő asszony,
Fidesz-képviselőcsoport: „Felfutóban a keleti országrész - Észak-Kelet-Magyarország
felzárkóztatása”
címmel. Öné a szó, képviselő asszony.
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Köszönöm a szót,
elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Az elmúlt nyolc évben Magyarország gazdasága történelminek mondható fejlődést írt le, mondják ezt nemcsak fideszes politikusok, hanem baloldali, sőt liberális kötődésű közgazdászok is. A GDP mélypontja
2009 harmadik negyedévében volt a 7,4 százalékos
értékével, ezzel szemben most, 2018 harmadik negyedévében minden idők legmagasabb, plusz 4,9 százalékos GDP-jét állították elő a magyar emberek.
Mindeközben a munkanélküliség a 2009 második negyedévi 9,6 százalékról 2018 második negyedévére
3,6 százalékra süllyedt, elérve ezzel gyakorlatilag a
teljes foglalkoztatottságot.
De a Fidesz-KDNP-kormány tevékenységét nem
elsősorban a statisztikák igazolják. Rengeteget tettünk azért, hogy a gazdasági élet szereplői optimistán,
bizakodóan tekinthessenek a jövőbe. A magyar és a
hazánkban megtelepedett külföldi gazdasági szereplők erősödése és Magyarországba vetett bizalma fontos ahhoz, hogy a magyar gazdaságot továbbra is növekedési pályán tudjuk tartani. És ez minden magyar
embernek jó hír, mert ahol a cégek bővítést terveznek,
az azt jelenti, hogy újabb munkahelyek jönnek létre,
ahol a magyar emberek kapnak majd munkát, és
újabb magyar cégek erősödnek meg beszállítókként
vagy partnerekként. Mindez pedig jelentősen hozzájárul a magyar export és a magyar gazdaság növekedéséhez.
Miskolc és környékének országgyűlési képviselőjeként fontosnak tartom megjegyezni, hogy a gazdasági fellendülés hatásai ezúttal nemcsak Magyarország egy-egy régiójában koncentrálódnak, hanem
gyakorlatilag minden területén. Ez pedig a lehető legjobb hír azoknak a területeknek, amelyeknek kevesebb jutott a megújulásból és a bizakodásból. Mindennél beszédesebb tény, hogy Északkelet-Magyarország három megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplénben,
Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-Beregben a helyi gazdasági szervezetek 2018 első félévében az egy
évvel korábbi adatokhoz képest is számottevően növelték az új beruházások értékét. Borsod megyében az
első félévben 104 milliárd forint értékű új beruházást
valósítottak meg, 37 százalékkal többet az egy évvel
korábbinál. Ez a növekedés volt a legnagyobb a megyék és a főváros rangsorában, és jóval meghaladta a
16 százalékos hazai átlagot is.
Nem kevésbé fontos számomra, hogy Borsod megyében a munkanélküliség tíz év alatt 10 százalékkal
csökkent. Az adatok is jól mutatják, hogy az elmúlt
évek gazdaságpolitikai lépései az eddig lassabban fejlődő régiókat is helyzetbe hozták, új munkahelyeket,
új lehetőségeket és megélhetést biztosítva az ott élő
családoknak, felzárkózva ezzel Közép- és Nyugat-Magyarország régióihoz.
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A fentiek okán kérem miniszter úr megtisztelő
válaszát: remélhetjük-e, hogy a felzárkózás üteme az
északkeleti országrészben a jövőben is fenntartható
lesz; továbbá hogy a régió további fejlődéséhez menynyiben tud hozzájárulni például a miskolci repülőtér
megtartása, továbbfejlesztése?
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm szépen, Csöbör Katalin képviselő asszony. Válaszadásra megadom a szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak.
SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselő Asszony! 2017-ben a Magyarországra irányuló beruházások minden korábbi rekordot megdöntöttek, és elnézve az október végéig rendelkezésünkre
álló adatokat, 2018 is rekordév lesz a Magyarországra
irányuló beruházások, a Magyarországról kifelé haladó
export és a nagyberuházások által létrehozott munkahelyek hozzáadott értéke tekintetében. Ráadásul az autóipar is, amely a magyar ipari kibocsátás 28 százalékáért felel, az első kilenc hónap során 5 százalékos növekedést mutatott, amelynek nyomán egyrészt abban
bízhatunk, hogy újabb történelmi rekordot dönt az autóipar teljesítménye - ez Miskolctól nem független -,
valamint az a jó reményünk van, hogy ez a növekedési
pálya segít a gazdaság egésze 4 százalék fölötti növekedési ütemének a fenntartásában.
Jól mondta a képviselő asszony, hogy most már a
Magyarországra irányuló beruházások területileg
egyenlőbben oszlanak el, mint korábban. A vidéki
nagyvárosokat, ha szabad így fogalmazni - én magam
győriként talán megengedhetem magamnak -, egyre
inkább prioritásként kezelik a nagyvállalatok, amikor
beruházási helyszínt keresnek, hiszen az ott működő
egyetemek és szakközépiskolák komoly utánpótlást
jelentenek a munkaerő-kínálat szempontjából, és e
vidéki nagyvárosok rangsorában Miskolc kifejezetten
tiszteletreméltó pozíciót foglal el.
Szeretném elmondani önnek, tisztelt képviselő
asszony, hogy az önnel és a város vezetőivel való
együttműködésünk mindig megkönnyítette a beruházókkal való tárgyalásokat, ugyanis Miskolcnak olyan
parlamenti képviselője és városvezetői vannak, akik
egyértelműen értik, mire van szükség ahhoz, hogy
munkahelyteremtő beruházások érkezzenek a városukba, ezért a köszönetemet szeretném kifejezni.
Északkelet-Magyarország vonatkozásában azt
tudom önöknek elmondani, hogy 2010-ben 16,3 százalék volt itt a munkanélküliség, ma meg 6,8 százalék. Ez még az országos átlag fölött van, de a beruházási kedvet elnézve azt gondolom, hogy ez az olló hamarosan tovább fog szűkülni. Az északkelet-magyarországi térség - amit ön is említett - három megyéjébe 23 befektetés érkezett a tavalyi esztendőben az
országba beérkezett 96-ból, tehát kis híján egynegyede - korábban ilyen még nem volt -, és Borsod
megyébe is tíz jelentős beruházás érkezett a tavalyi
esztendőben.
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A Bosch folyamatosan fejleszt, éppen legutóbb
jelentettünk be egy újabb Bosch-beruházást, mellettük a Takata és a Spinto is növeli kapacitásait, illetve
a japán GS Yuasa beköltözésével Miskolc is felkerült
az új innovatív autóipari korszak térképére, tekintettel arra, hogy a japán vállalat az elektromos autók akkumulátoraihoz szállít be alkatrészeket.
Ahogy Simon Róbert képviselő úrnak is jeleztem,
természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az infrastruktúra és a logisztika legalább annyira fontos a beruházásösztönzés szempontjából, mint amennyire
fontosak az alacsony adók és a szakképzett munkaerő,
ezért természetesen Miskolc logisztikai szükségleteit
és fejlesztési kérdéseit is kiemelt jelentőségűnek tartjuk a kormányban.
S időről időre felmerül a miskolci repülőtér kérdése. Természetesen pozitívan állunk ehhez a kérdéshez. Azt gondolom, Miskolcon már olyan ipari kapa-
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citások jöttek létre, amelyek indokolják a város könynyebb elérhetőségét. Ráadásul azt az elmúlt időszakban is láttuk, hogy a versenyképesség szempontjából
egy-egy repülőtér megléte mennyire fontos, ezért készen állunk arra, hogy képviselő asszonnyal tovább
tárgyaljunk az infrastrukturális fejlesztések, köztük a
Miskolcra irányuló légi közlekedés jövőjéről.
Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy
felvetette ezt a kérdéskört, és még egyszer köszönöm
az elmúlt évekbeli együttműködését. (Taps a kormánypártok soraiban.)
ELNÖK: Köszönöm, Szijjártó miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! A napirend utáni felszólalások végére értünk. Megköszönöm munkájukat.
Az Országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja
ülését. Az ülésnapot bezárom.
(Az ülésnap 15 óra 49 perckor ért véget.)

Földi László s. k.
jegyző

Móring József Attila s. k.
jegyző

Dr. Simicskó István s. k.
jegyző

Dr. Tiba István s. k.
jegyző

Nacsa Lőrinc s. k.
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