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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait. A mai ülést megnyitom. A 
helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Dunai Mónika B. Nagy Lászlót, Jakab 
István alelnök úr Bóna Zoltánt, Vécsey László Mátrai Mártát, Kucsák László 
Galambos Dénest, Répássy Róbert Horváth Lászlót, Vas Imre Salacz Lászlót, Burány 
Sándor Hiszékeny Dezsőt, én pedig Hende Csaba alelnök urat helyettesítem. A 
helyettesíti rendre tekintettel megállapítom… (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr pedig 
Varga Lászlót helyettesíti. A helyettesítési rendre tekintettel megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes. 

A képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, 
hogy most erről döntsünk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/12741. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően soron következik 1. napirendi pontként az egyes 
adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/12741. számon. Köszöntöm Rákossy Balázs államtitkár urat a kormány 
képviseletében.  

Az összegző módosító javaslatról kell döntetnünk. Ezt képviselőtársaim az esti 
órákban kézhez kapták, a tegnapi ülésen pedig az adócsomag részleteit 
megtárgyaltuk.  

Az összegző módosító javaslattal kapcsolatosan kíván-e valaki felszólalni? 
(Nincs jelzés.) Mivel felszólalási szándékot nem látok, ezért most a határozathozatal 
következik.  

Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az összegző módosító javaslatot támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Szavazzunk az 
összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 18 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelöltük. 
Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván állítani.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönöm szépen a 

kormányképviselet ellátását. 
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Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes 
átadásáról szóló T/12734. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most a 2. napirendi pont következik, ez pedig az egyes állami és önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló T/12734. számú törvényjavaslat. 
Czepek Gábor államtitkár urat köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság kétpontos módosító javaslata 
található, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1., 2. és 3. hivatkozási számú saját 
módosító javaslata. A 3. módosító javaslat a 2. pontosítását jelenti, ilyen értelemben 
alternatívája annak.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint tárgyalunk. Ezért a kormányt csak a TAB saját módosító javaslatairól 
kérdezem. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. CZEPEK GÁBOR államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Köszöntöm önöket. A módosító javaslatok kapcsán az 1. pontot támogatja a 
kormány, ez egy technikai módosító. A 2. pontot nem, mert tartalmában a 3. 
módosító javaslat foglalkozik vele. A 3. módosító javaslatot a frakció kezdeményezte, 
itt a kormányzati álláspont kialakítása még folyamatban van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát az 1. ponttal kapcsolatosan támogató a 

kormányálláspont, a 2. ponttal kapcsolatosan nem, a 3. ponttal kapcsolatban pedig a 
kormány egyelőre nem foglal állást.  

Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
ezért a vitát lezárom.  

A határozathozatalt megelőzően ismertetem még, hogy Rubovszky György 
elnök úr Szűcs Lajos képviselőtársunkat, Tóth Bertalan képviselő úr Gőgös Zoltán 
képviselőtársunkat, Vejkey Imre elnök úr Tapolczai Gergely képviselőtársunkat 
helyettesíti, továbbá Balla György alelnök úr Mengyi Roland képviselő urat 
helyettesíti. (Dr. Tóth Bertalan: Itt?) Mengyi Rolandot. Ismert képviselő úr előtt a 
személy? (Derültség. - Dr. Bárándy Gergely: Másik néven ismert. - Dr. Tóth 
Bertalan: Itt? - Balla György: Határozottan itt helyettesítem. - Dr. Staudt Gábor: 
M. Roland. - Közbeszólások. - Derültség.) 

Határozathozatalok 

A pillanatnyi jókedv után kezdjük meg a határozathozatalt! Először a 
háttéranyag pontjairól kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat a 
bizottság 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. A kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot támogató szavazat nélkül, 24 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság elutasította. 

Most a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. A kormánynak nincs álláspontja. A frakció javasolta a 
módosító indítványt. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 17 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítót 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről… (Dr. Rubovszky György: Elnök úr, nem 
működik a gépem!) Ebben az esetben még egy igen szavazatot… (Balla György: 
Kettőt!) Kettőt is rögtön. Ismételjük meg a szavazást, biztos, ami biztos, bár rendkívül 
szép eredményt hozott, de mégis.  

Tehát a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítóról - úgy, 
hogy most mindenkinek a gépe… (Dr. Vejkey Imre, dr. Rubovszky György 
szavazógépére mutatva: Nem engedi a szavazást!) Várjunk egy pillanatot. (Dr. 
Vejkey Imre jelzi, hogy továbbra sem működik a gép.) Meg is lepett volna, ha egy 
ilyen hosszú bizottsági ülésen… (Derültség.) Nevesítsük a jegyzőkönyv számára, hogy 
a Bosch cég szállította a terméket (Derültség.), tehát javasoljuk a 
választópolgároknak, hogy a Bosch cégtől ezen tények ismeretében vásároljanak, de 
jól fontolják meg azt. (Derültség.) Nézzük meg, hogy mennyi volt a beszerzés. 
(Közbeszólás.) Igen, áttesszük a közbeszerzést is felügyelő bizottsághoz az ügyet 
kivizsgálásra. (Dr. Vas Imre: Ráadásul még nem is magyarul írja ki. Egyébként 
jelezném, hogy az országgyűlési törvénynek sem felel meg ez…)  

Helyreállt a rend, vagy reménytelen? (Jelzésre:) További ügyrendi észrevételek 
nélkül megismételjük a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról történő szavazást, tekintettel arra, hogy több képviselőtársunk 
szavazógépe nem működött. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A 
kormánynak nincs álláspontja, a frakció javasolta. (Szavazás.)  

A bizottság 20 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 3. 
hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatot támogatta.  

Már csak az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.  

Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag a képviselő asszonyt bizottsági előadónak 
kijelöltük.  

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) az ellenzék nem kíván állítani.  
A napirendi pont és a mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen a 

kiváló munkát. (Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi György képviselő úrnak 
megadnám a szót (Nem működik a hangosítás.), de magamtól is megvontam. 
(Derültség.)  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Most talán jó.  
 
ELNÖK: Nekem még mindig nincs lehetőségem. Ha én is kaphatok hangot, azt 

megköszönöm. (Működik a hangosítás.) Most már én is kaptam, köszönöm. Szilágyi 
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képviselő úrnak megadom a szót, napirenden kívül, egyebekben - ami nem volt 
napirenden, de szegjük meg a napirendet. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy fontos 

gondolatra szeretném felhívni a figyelmet: az elnök úrtól hangzott el itt a 
szavazógéppel kapcsolatos anomáliákra, hogy a közbeszerzési bizottságtól átvesszük, 
esetleg akkor javasolhatná az elnök úr a bizottsági struktúra átalakítását, mert 
valóban jó lenne egy közbeszerzési bizottság, mondjuk, a bizottsági struktúrában, 
amely foglalkozna az ilyen ügyekkel. Tehát ezt egy nagyon jó gondolatnak tartom. Ha 
lehet, akkor ezt is továbbvihetnénk. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm a képviselőtársam felszólalását, javaslom, hogy a Jobbik-
frakció a Házbizottságban kezdeményezze az annak idején konszenzussal kialakított 
bizottsági struktúra megváltoztatását. Köszönöm szépen a mai közös munkát. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Morvai Elvira  


