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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/1143. szám)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  

 

2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a 
vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1561. szám)  
(Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Velez Árpád (MSZP)  
Varju László (független)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Bánki Erik (Fidesz) dr. Völner Pálnak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója 
 

 
Meghívottak  

 
Tasó László államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Rácz Gábor osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Adorján Richárd helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. A Fidesz részéről hat fő, az MSZP részéről kettő és a függetlenek 
részéről egy fő van jelen. 

Javaslatot teszek a napirend elfogadására. Megcserélnénk a napirendi 
pontokat. Először a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint 
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események 
szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájáról döntenénk, majd ezt követően a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslatról. 

Megkérdezem, van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban. (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor felteszem a napirendet szavazásra. Kérem, 
hogy aki egyetért a javasolt napirendi pontokkal, az kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a jelenlevők egyhangúlag elfogadták a napirendet. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint 
a légi, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/1561. számú törvényjavaslat (Részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Rátérnék az 1. napirendi pont részletes vitájára. Tehát a vasúti közlekedésről 
szóló, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló törvények módosításáról van szó. Tisztelettel 
köszöntöm Tasó László államtitkár urat és Rácz Gábor osztályvezető urat a bizottság 
ülésén.  

Javaslom, hogy a vitát két szakaszban tárgyaljuk. Az első szakaszban azt, hogy 
a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, majd a részletes vita a második szakasz. Tájékoztatom a 
bizottságot, hogy képviselői módosító javaslat nem érkezett. Megkérdezem, hogy az 
első szakaszban van-e hozzászólás a jelenlévők részéről. (Nincs jelzés.) Úgy látom, az 
általános vitánál kimerítettük a hozzászólási lehetőségeket, illetve mindenki 
elmondta. 

Rátérünk a második szakaszra. Tehát módosító javaslat, mint említettem, nem 
érkezett. A bizottság saját módosítási szándékának megfogalmazására irányuló 
szándék nem jutott el hozzám, így dönteni kell a részletes vita lezárásáról, illetve a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról. Ez a döntés egyben a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelést jelenti, és a döntés felhatalmazást ad az 
elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. 

Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Akkor szavazásra felteszem a kérdést az eddigi javaslatnak megfelelően. Kérem, aki 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 7 igen szavazat. Ki szavazott nemmel? 
(Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodással elfogadta a bizottság. 
Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény végrehajtásáról szóló T/1143. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérnénk a 2. napirendi pontra, tehát részletes vita, a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat. Előterjesztő az NGM részéről Adorján Richárd helyettes államtitkár 
úr. Tisztelettel köszöntöm. 

Javaslom, hogy a részletes vitát itt is két szakaszban tárgyaljuk. Az első 
szakaszban azt, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében 
előírt követelményeknek, a második szakaszban pedig majd a módosító indítvánnyal 
kapcsolatban tárgyalunk. 

Az előterjesztő részéről van-e további kiegészítés? (Nincs jelzés.) Akkor a 
képviselőknek adnám meg a hozzászólás lehetőségét az első szakasz kapcsán. Van-e 
hozzászólás? (Nincs jelzés.) Hozzászólás nem érkezett. 

Akkor áttérnénk a második szakaszra. A törvényjavaslathoz egy képviselői 
módosító javaslat érkezett, de erről a bizottságnak nem kell döntenie, hiszen a 
benyújtók a Nemzeti összetartozás bizottságát kérték fel a tárgyalásra. 

A bizottság saját módosítási szándékának megfogalmazására vonatkozó 
szándék nem jutott el hozzám. Felteszem a kérdést, hogy ebben a szakaszban az 
előterjesztő vagy a bizottság részéről van-e további hozzászólás. (Nincs jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok, úgyhogy döntenünk kell a részletes vita lezárásáról, illetve a 
részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a döntés egyben a házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést is jelenti, továbbá a döntés 
felhatalmazást ad az elnöknek, hogy a jelentést benyújtsa az Országgyűlésnek. Kérem, 
hogy aki ezzel egyetért, ezt kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 6 
igen szavazat. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem szavazattal elfogadta a bizottság. 

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a megjelenést.  
Az ülést berekesztem. Köszönöm a tagoknak is.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 10 perc) 
  

Dr. Völner Pál 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  
 


