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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Megkezdjük a mai munkát. A jelenléti ív tanúsága szerint 13 fő személyesen, 5 fő 
helyettesítéssel vesz részt, tehát a bizottság határozatképes. Az eredeti meghívóhoz képest 
nem tennék hozzá semmit, annyi csak, hogy az egyebekkel kezdeném, hogy el ne felejtsem, 
utána vennénk sorba a napirendi pontokat.  

Aki el tudja fogadni az eredeti napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez egyhangú.  

Egyebek 

Egyebekben annyit, hogy az indonéz delegáció látogatása a héten elmarad - jelezte az 
indonéz nagykövetség ezt a szomorú hírt -, úgyhogy nagyon szépen köszönöm azoknak a 
képviselőtársaimnak, akik betervezték a részvételüket, de később fogjuk bepótolni ezt a baráti 
beszélgetést a delegációval. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Az első napirendi pontunk a szabálysértésről szóló törvényjavaslat módosítása, 
T/6390. számon. Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztérium részéről Farkasné Gasparics 
Emese helyettes államtitkár asszonyt, illetve a KIM részéről Csonka Ernő helyettes 
államtitkár urat köszöntöm. Meg szeretném kérdezni, hogy akár helyettes államtitkár asszony 
vagy helyettes államtitkár úr kívánja-e szóban kiegészíteni az általunk megismert anyagot, 
vagy valamit hozzáfűzni bevezetőként.  

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönjük, nem.  
 
ELNÖK: Értem. Akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az 

előterjesztőkhöz. (Jelzésre.) Parancsoljon, miniszter úr.  
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet egyben kérdés és vélemény?  
 
ELNÖK: Igen, akkor térjünk rá a vélemény-kérdés verzióra.  

Kérdések, vélemények 

VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A katasztrófavédelmi 
törvény módosításának ügyében szeretnék egy dolgot fölvetni. A javaslat úgy rendelkezne, 
hogy az OKF, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei technikai 
eszközállományának átszervezése során vagy a rendszerből való kivonással felszabaduló 
gépjárműveket, eszközöket, felszereléseket pályázat útján az önkéntes tűzoltó egyesületek 
támogatásaként részükre további használatra átadja.  

Ez egy picit engem arra emlékeztet, hogy amikor a tűzvédelmi, vagyis a 
katasztrófavédelmi törvény általános vitája volt, akkor többen fölvetettük, hogy ez a 
törvényjavaslat ahhoz fog vezetni, hogy bizony szűkülni fog a tűzvédelem során használt 
eszközök lehetősége, akár még az állomány csökkentése is. Ez a mondat engem arra 
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emlékeztet, hogy akkor úgy tűnik, a mi felvetésünk jogos volt. Ez az egyik dolog, hogy 
szeretném, hogyha helyettes államtitkár asszony megnyugtatna, hogy ez nem azt jelenti, hogy 
elbocsátások lesznek az állományból, és bizonyos helyeken csökkenni fog a tűzvédelem 
mostani ellátottsági szintje.  

Az pedig nagyon jó dolog, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek ezt támogatásként 
megkaphatják, de akkor szeretném, ha megjelenne annak a lába is majd a költségvetésben, 
hogy ezek az egyesületek ezeket az eszközöket hogyan tudják működtetni. Mert azt 
gondolom, azt mindannyian kell hogy tudjuk, hogy az ilyen eszköz működtetése nem 
két fillér, maga a működtetése is, meg egyáltalán, hogy hadra fogható legyen akármelyik ilyen 
dolog. Tehát azt gondolom, hogy ebben vannak gondok és problémák. 

A katasztrófavédelmi hozzájárulás díj a másik, amelynél már akkor is mondtuk, hogy 
ez egy előkészítetlen dolog. Most kiderült, hogy a hűtőházak tekintetében okoz ez nagyon 
komoly problémát. Azt gondolom, várható, hogy még máshol is az ilyen típusú, ahol nem 
közvetlenül egy termék előállításához szükséges veszélyes anyag van, ott még mások is 
lehetnek ilyen problémával. Esetleg van-e konkrétan olyan terület, amit tudna mondani, hogy 
hol akarják még módosítani a hozzájárulásra kötelezettek körét.  

Azt gondolom, sajnos bebizonyosodott, hogy változatlanul gondok vannak a 
törvénykezés ilyen gyorsaságával, hiszen ez a törvény most lépne majd hatályba az 
elkövetkezendő napokban, és már most módosítani kellett. Azt gondolom, ami az 
önkormányzatokra tartozik ebből a dologból, ezt így, ilyen formában nem tudjuk támogatni.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Habis alelnök úr, parancsoljon! 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Az önkormányzati törvény kapcsán szó 

volt arról, hogy az önkormányzatok rendészeti feladataival majd egy külön jogszabály fog 
foglalkozni, illetve hogy hogyan kaphatnak a települések a közbiztonság, a közrend 
biztosítása tekintetében adott esetben az eddiginél is több szerepet.  

Úgy értelmezem ezt a törvényjavaslatot viszont, hogy ezáltal az önkormányzatok 
kezéből mindazok a szankcionálási lehetőségek kikerülnek, amelyek a saját rendeletalkotó 
tevékenységükön alapulnak. Ezt nagyon aggályosnak tartom, többek között azért, mert ezáltal 
a közterület-felügyeletek működése jelentősen beszűkül, a közterületek eltérő használatával 
kapcsolatos szabályoktól kezdve a szabálytalan parkoláson át, és így tovább, tehát úgy 
értelmezem, hogy ez az eredeti célokkal ellentétes volna. Van-e arra lehetőség, hogy a 
tárcával közösen erről a kérdésről a későbbiekben egyeztessünk és megoldásokat találjunk a 
problémára.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e egyéb kérdés a bizottság tagjai részéről? 

(Nincs jelzés.) Ha nincs, megadom a szót az előterjesztőknek, hogy a felmerült kérdésekre 
reagáljanak.  

Reflexiók 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen. Ha megengedik, először Habis 
alelnök úrnak válaszolnék. Természetesen örömmel vesszük az egyeztetési igényét és 
javaslatait ebben a kérdéskörben. Az önkormányzatok közbiztonsági feladataival összefüggő 
kérdéskör még csak koncepcionális szinten van készen, úgyhogy az ezzel kapcsolatos 
javaslatokat természetesen örömmel veszi a tárca.  
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Engedjék, meg, hogy a katasztrófavédelemmel összefüggő kérdésben a kolléganőm, 
dr. Berei Szonja asszony válaszoljon. 

 
ELNÖK: Hallgassuk Berei Szonja főosztályvezető-helyettes asszonyt. Parancsoljon! 
 
DR. BEREI SZONJA főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A képviselő úr kérdésére válaszolva, ami az első 
kérdést, a tűzoltósági szerek átadását illeti, itt kifejezetten olyan szerek átadásáról van szó, 
amelyek nélkülözése nem fogja veszélyeztetni a hivatásos tűzoltóságok munkáját, elsősorban 
tartalék szerekről van szó. Mivel szervezeti átalakításra került sor a katasztrófavédelmi 
törvény megalkotása során, olyan szerösszevonások is történnek, amelyek lehetőséget adnak 
arra, hogy ezeknek a szereknek az átadására sor kerüljön.  

A második kérdésre nézve pedig, ami a katasztrófavédelmi hozzájárulást illeti, a 
katasztrófavédelmi törvény megalkotása során már eleve az volt a szándék, ami most ebben a 
módosító törvényben is benne van, de az tény, valóban a törvény szövege pontosításra szorul. 
Itt elsősorban az élelmiszeriparról van szó, felmerült, hogy nem volt egyértelmű a törvény 
értelmezése során, hogy amikor a hűtőházakban például ammóniát használnak, ami nem az 
élelmiszer közvetlen előállításához, hanem a hűtéshez szükséges, akkor ez után a 
veszélyesanyag-felhasználás után nem szükséges hozzájárulást fizetni. Tehát elsősorban 
ennek az egyértelműsítéséről van itt szó.  

Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó, akkor kérem a bizottság tagjait, szavazzunk arról, 
hogy általános vitára alkalmasnak tartjuk-e a javaslatot. Aki alkalmasnak tartja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 
8 nem szavazat.  

Előadót kell állítani, a többségi véleményt Pogácsás képviselő úr fogja elmondani, ha 
a bizottságnak ez megfelel. Kérdezem az ellenzéket, hogy kisebbségi véleményt kíván-e 
valaki elmondani. (Varga Zoltán: Elnök úr, a héten ez napirendre kerül?) Holnap délután. Az 
indonézek helyett, miniszter úr. (Derültség, közbeszólások. - Varga Zoltán: Akkor nem jó.) 
Tehát kisebbségi véleményt nem kíván mondani a bizottság. (Varga Zoltán: Legalábbis én.) 
Rendben, nagyon szépen köszönöm a részvételt.  

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló T/6352. számú törvényjavaslat 
(Általános vita) 

A 2. napirendi pontunk a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
T/6352. számú törvényjavaslat általános vitája. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről 
Horváth Gábor István főosztályvezető úr van itt. Kérem, foglaljon helyet, és meg is kérdezem 
főosztályvezető urat, kíván-e az általunk írásban megismert törvényjavaslathoz képest 
hozzáfűzni bármit.  

 
HORVÁTH GÁBOR ISTVÁN főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, nem kívánok.  
 
ELNÖK: Nem kíván. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés a törvényjavaslathoz. 

(Nincs jelzés.) Észrevétel van-e a bizottság részéről a törvényjavaslathoz? (Nincs jelzés.) 
Nincs, rendkívül jó ezek szerint a törvényjavaslat, főosztályvezető úr.  
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Határozathozatal 

Akkor kérem a bizottság tagjait, hogy aki általános vitára alkalmasnak tartja, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen szavazat, és nem tudjuk, hogy az ellenzék miért 
nem tartja annak, mert nem kérdezett semmit. Tehát ki nem tartja alkalmasnak? (Nincs jelzés.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás.  

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr, nem dolgoztattuk meg nagyon.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló T/5539. számú 
törvényjavaslat (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A 3. napirendi pontunk a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
T/5539. számú törvényjavaslat, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről Gyaraky Zoltán 
főosztályvezető úr van jelen. A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása következik.  

Ezzel kapcsolatban megkérdezem főosztályvezető urat, hogy tárcavéleményt vagy 
kormányálláspontot fog-e mondani a módosító javaslatokkal kapcsolatban.  

 
GYARAKY ZOLTÁN f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca 

véleményét tudom mondani.  
 
ELNÖK: Fel is tenném a 25/1. pontban Mesterházy Attila, Pál Béla és társai 

módosítóját, hogy a tárca tudja-e támogatni.  
 
GYARAKY ZOLTÁN f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki tudja támogatni. 

(Szavazás.) 4 igen szavazat, a bizottság egyharmada sem támogatta. 
A következő a 28/1. pontban Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata.  
 
GYARAKY ZOLTÁN f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 18 igen 

szavazattal a bizottság támogatta. 
Ez a kettő volt, nagyon szépen köszönöm főosztályvezető úrnak.  

Egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét 
érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 
T/6187. számú törvényjavaslat (Új/átdolgozott változat a T/6131. szám helyett) (A 
bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

A 4. napirendi pontunk következik, Kósa Lajos T/6187. számú önálló indítványa az 
egyes közpénzügyi tárgyú törvények összhangjának biztosításáról szól. Ezzel kapcsolatban 
nekem Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes úr van jelölve a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból, de ha jól látom, akkor nincs itt senki. Nekem nagy szerencsém van, mert az 
előterjesztő Kósa képviselő úr felhatalmazott arra, hogy az előterjesztő álláspontját 
ismertethetem a bizottsággal a módosításokkal kapcsolatban, úgyhogy ezt meg fogom tenni. 
Ezek szerint akkor a tárca nem fogja megtenni, de majd ha befut, hozzászólhat.  

Nos, akkor kezdjük el az 1. számú javaslattal, ami Habis László képviselő úr módosító 
indítványa. Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Hagyok időt az ellenzéknek, 
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mert biztosan ők is el tudják fogadni, mert ez jó javaslat. (Szavazás.) 18 igennel támogatta a 
bizottság.  

A 2. számú Habis László képviselő úr módosítója. Aki el tudja fogadni, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazat. 

Ez a kettő volt, nagyon szépen köszönöm.  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6163. 
szám, új/átdolgozott változat a T/6132. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk az 5. napirendi pontra, amely szintén Kósa Lajos önálló indítványa, 
T/6163. számon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Ezzel kapcsolatban az előterjesztő úr szintén felhatalmazott, hogy az ő 
álláspontját ismertessem. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Kanyó Lóránt 
főosztályvezető-helyettes urat üdvözlöm, akitől kérdezem, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog mondani.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Tehát tárcaálláspontot fog mondani.  
Kezdjünk is bele, az 1. számú módosító indítvány Láng Zsolt nevéhez fűződik, az 

előterjesztő tudja támogatni. A tárcát kérdezem.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca is támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 

20 igen szavazattal támogatta a bizottság.  
A 2. számú javaslat Hegedűs Lorántné, Gyenes Géza és Kiss Sándor módosítója. A 

tárcát kérdezem.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. 

(Szavazás.) A bizottság egyharmada támogatta. 
Nagy Kálmán javaslatáról kérdezem a tárcát.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatta. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Sima nem, tehát a bizottság egyharmada támogatta.  
A 4. számú javaslat Mesterházy, Tukacs, Varga képviselő urak módosító indítványa. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki tudja 

támogatni. (Szavazás.) Ellenzéki egység, az egyharmad megvan. 
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Az 5. számú javaslat Kiss Sándor, Gyenes Géza és Hegedűs Lorántné módosító 
indítványa.  

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem, hogy ki tudja támogatni. 

(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 7. számú javaslat Riz Levente módosító indítványa.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő tudja támogatni. A bizottság tagjai közül ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 20 igen szavazattal támogatta a bizottság.  
A 9. szám alatt Gyenes Géza, Kiss Sándor, Hegedűs Lorántné képviselők módosító 

indítványa következik.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. 

(Szavazás.) Sima nem.  
A 10. pontban Garai István Levente, Kiss Péter, Tukacs István módosító indítványa 

következik.  
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő sem támogatja. A bizottságból ki tudja támogatni? 

(Szavazás.) Ez is sima nem. 
Köszönöm szépen, a végére is értünk, nagyon szépen köszönöm. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Az 6. napirendi pontunk, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú 
törvényjavaslat következik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból azt jelezték, hogy Fónagy 
államtitkár úr, Kerékgyártó János főosztályvezető úr lesz itt, de nem látom őket. Ki képviseli 
a tárcát?  

 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Dr. Szörényi Péter osztályvezető vagyok, ezek szerint ők még nem érkeztek ide.  
 
ELNÖK: Kiváló, Szörényi osztályvezető úr van itt a 6. napirendi pontnál. Ön ezzel 

kapcsolatban fel van jogosítva, hogy tárcaálláspontot mondjon?  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, bár 

célszerűbbnek tartanám, ha meg tudnánk várni valamelyik államtitkárt.  
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ELNÖK: Nem gondolom, hogy nekünk várnunk kellene, mindenkinek dolga van, és 
egy órakor kezdődik az ülés, tehát folytassuk. (Dr. Szörényi Zsolt: Öt percen belül itt van 
Völner államtitkár úr.) Kiváló. 

A 2. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító javaslatáról kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk, tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. 

(Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatta. 
Az 5. pontban szintén Bödecs Barna, Korondi Miklós javaslata következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 8. pontban Wintermantel Zsolt képviselő úr módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 22 igen szavazattal 

támogattuk.  
A 9. pontban Ivády Gábor, Molnár Oszkár, Szili Katalin képviselők módosító 

indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 10. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 11. pontban Ivanics Ferenc módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 13. pontban György István módosító indítványa következik.  
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DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 19. pontban Bödecs Barna és Korondi Miklós képviselő urak módosító indítványa 

következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 20. pontban Manninger Jenő képviselő úr módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igen szavazattal 

támogattuk.  
A 21. pontban Ivanics Ferenc módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság 

egyharmada sem támogatta. 
A 22. pontban Pál Tibor módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) Sima nem. 
A 29. pontban Bödecs Barna és Korondi Miklós módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 30. pontban Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek módosító indítványa 

következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 31. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványa következik.  
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DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 32. pontban György István módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 33. pontban Mesterházy Attila, Józsa István, Szekeres Imre és mások módosító 

indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 34. pontban, mely összefügg a 37. ponttal, Manninger Jenő módosító javaslata 

következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igen szavazattal támogatta a 

bizottság.  
A 37. pontban dr. György István módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 38. pontba Ivády Gábor, Molnár Oszkár és Szili Katalin módosító indítványa 

következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 43. pontban György István módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
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Az 50. pontban Tóth Csaba és Szekeres Imre módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 51. pontban Pál Tibor képviselő úr módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 52. pontban Mesterházy Attila, Józsa István, Szekeres Imre módosító indítványa 

következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
Az 54. pontban György István módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. 
A 62. pontban Bödecs Barna és Korondi Miklós módosító indítványa következik.  
 
DR. SZÖRÉNYI PÉTER osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki tudja támogatni. (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem 

támogatta. (Dr. Völner Pál belép az ülésterembe.) 
Nagy szeretettel üdvözöljük államtitkár urat, és köszönjük szépen, hogy befutott 

hozzánk.  
A 63. módosító indítványnál tartunk, és azt kell mondanom, hogy osztályvezető úr 

kiválóan állta a sarat. (Közbeszólás: Egyszer tévedett.) Azt meg nem vettük észre, az belefér.  
Tehát a 63. pontnál tartunk, Wintermantel Zsolt és Gyopáros Alpár képviselő urak 

módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 64. pontban György István módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 65. pontban szintén György István módosító indítványáról kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A következő bizottságunkhoz tartozó módosító indítvány a 75., Pál Tibor, Varga 

Zoltán módosító indítványa. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 77. pontban Mesterházy Attila, Józsa István Szekeres Imre módosító indítványáról 

kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 84. pontban Bödecs Barna és Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 85. pontban szintén György István módosító indítványáról kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 88. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 89. pontban Mesterházy Attila, Józsa István, Szekeres Imre módosító indítványáról 

kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 92. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 93. pontban Scheiring Gábor, Szél Bernadett módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 94. pontban Ivanics Ferenc módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 96. pontban Mesterházy Attila, Józsa István módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 97. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
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A 98. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 
tárca álláspontját.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 99. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 100. pontban Tóth Csaba, Szekeres Imre, Simon Gábor módosító indítványáról 

kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 110. pontban György István módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 116. pontban Bödecs Barna, Korondi Miklós módosító indítványáról kérdezem a 

tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 118. pontban György István módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 125. pontban Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek módosító 

indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 130. pontban Pál Tibor, Varga Zoltán módosító indítványáról kérdezem a tárca 

álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 136. pontban Scheiring Gábor, Szél Bernadett, Jávor Benedek módosító 

indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 158. pontban György István módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyharmada 

sem támogatta. 
A 169. pontban Spaller Endre módosító indítványáról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Egy Spaller-módosító mindig támogatható. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta.  
Ezzel a végére értünk, lezárom ezt a napirendi pontot, és mivel az egyebeket 

elmondtam az elején, ezért nagyon szépen köszönöm, és államtitkár úr különösen köszönöm a 
megjelenését.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 

 

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


