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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Endrésik Zsolt (független)  
Szilágyi Péter (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bóka István (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz) Vigh Lászlónak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) megérkezéséig Habis Lászlónak (KDNP)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz) Michl Józsefnek (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 50 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! (Folyamatos zaj.) Akkor még egyszer jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim! (Közbeszólások: Jó reggelt kívánok, elnök úr! – Derültség.) 
Nem tudom, hogy tudják-e, hogy holnap tízkor Pintér miniszter úr meghallgatása lesz. Több 
fegyelmet kérek! Hangolódjanak rá, legyenek szívesek! (Derültség.) 

Megkezdenénk akkor a mai bizottsági ülést. A jegyzőkönyv tanúsága szerint, 16-an 
személyesen és 6-an helyettesítéssel vesznek részt, ami azt jelenti, hogy határozatképes a 
bizottság.  

Az eredeti napirendi javaslathoz képest nincs változás. Aki el tudja fogadni az eredeti 
napirendi javaslatot, kérem, a kezét most emelje fel! (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. 
Nagyon szépen köszönöm. 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11112. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása) 

Az első napirendi pont a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló 
T/11112. számú törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. 

Ezzel kapcsolatban nagy tisztelettel köszöntöm Jánosi Andrea helyettes államtitkár 
asszonyt. Szeretném megkérdezni államtitkár asszonytól, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog-e mondani.  

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot fog mondani. 
Az 1. módosító javaslat Ékes József képviselő úr módosító javaslata. Mi a tárca 

álláspontja ezzel kapcsolatban?  
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. 

(Szavazás.) 18 igennel támogattuk.  
A 4. pont tartozik még a bizottság feladatkörébe. Szintén Ékes József képviselő úr 

módosító javaslata. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

19 igennel támogattuk. Köszönöm szépen.  
Műsoron kívül még egy kérdésem van, nem tartozik hozzánk. Az Ughy Attila 

képviselő úrét fogja támogatni a tárca a gazdasági bizottságban?  
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DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Igen, támogatni fogjuk.  

 
ELNÖK: Támogatni fogják. Kiváló. Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony.  

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11210. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása)  

Rátérünk a második napirendi pontra, a Budapest főváros közigazgatási területével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/11210. számú törvényjavaslathoz 
beérkezett kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalására. 

Ezzel kapcsolatban a KIM részéről Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszonyt 
köszöntöm. Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár asszonyt, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog-e ismertetni. (Gelencsér Attila megérkezik az ülésre.) 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog ismertetni. 
Az 1. számú javaslat Mágori Józsefné és Fejér Andor javaslata. Kérdezem, hogy mi az 

álláspont.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

16 igen. Ha jól tudom, akkor ezzel számtalan összes többit is támogattunk, mindent ebben a 
körben.  

A 10. pont szintén Mágori Józsefné és Fejér Andor módosító javaslata.  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

16 igennel támogattuk.  
A 26. a következő, ami nem érintette ezt a kört. Ez szintén Mágori Józsefné és Fejér 

Andor javaslata. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) 16 igennel támogatjuk. Köszönöm szépen helyettes államtitkár 
asszonynak.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat (T/11206. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

A harmadik napirendi pontunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 
minősítéséről szóló törvényjavaslat, a T/11206. számon, a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. Rácz András helyettes államtitkár van nekem jelezve a 
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Vidékfejlesztési Minisztériumból, de konkrétan nem tudom beazonosítani a helyettes 
államtitkár urat. Mindjárt akkor Pali körbenéz, hogy ki van itt a Vidékfejlesztési 
Minisztériumból. Egy szakértőt esetleg, ha találunk. (Rövid szünet. - Jelzésre:)  

Öt perc szünetet tartunk, megpróbálunk valakit megkeresni a tisztelt minisztériumból. 
(Gajda Róbert megérkezik az ülésre.) 

 
(Szünet: 9.55 – 10.15.) 

 
Tisztelt Bizottság! A következő javaslatom van. Az ajánlásból a 7., 8., 11., 12., 13., 

14., 15. és 25. képviselői módosítókról kell a bizottságnak véleményt mondania. Mivel a 
minisztériumból senki nem érkezett meg, aki elmondaná akár a tárca, akár a kormány 
álláspontját, ezért úgy gondolom, hogy így egyben az összes módosító javaslatot támogassuk, 
és utána majd meglátjuk. Ez a javaslatom. 

Tehát akkor felteszem szavazásra. Kérem, hogy aki a 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15., 25. 
számú módosító javaslatot tudja támogatni, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16-an 
támogattuk ezeket a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen a mai megjelenést.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 16 perc.) 

 
 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


