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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a Törvényalkotási bizottság tagjait és a teremben jelen lévőket. Az 
ülést megnyitom.  

Az Országgyűlés 2017. október 2-ai ülésnapján a 18/2017. országgyűlési 
határozatával megválasztotta a bizottság alelnökévé dr. Salacz László tagtársunkat, 
valamint a bizottság tagjává László Tamás képviselőtársunkat. Alelnök úr 
megbízatásához és László Tamás képviselő úrnak, az új tagunknak pedig a taggá 
válásához ezúton gratulálok. 

Ismertetem a helyettesítés rendjét: Dunai Mónikát B. Nagy László, dr. Salacz 
Lászlót dr. Galambos Dénes, dr. Tapolczai Gergelyt dr. Hadházy Sándor, dr. Mengyi 
Rolandot dr. Szűcs Lajos, Gőgös Zoltánt Hiszékeny Dezső és dr. Tóth Bertalant Burány 
Sándor képviselőtársunk helyettesíti. Ennek megfelelően megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes.  

Most a napirendünkről kell döntenünk. Javasolom, hogy az előterjesztő 
kérelmére a napirendi tervezetben 4. napirendi pontként szereplő, a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot 1. napirendi pontként 
tárgyaljuk meg. Továbbá az előterjesztő kérésére az előzetesen kiküldött napirendi 
javaslat 3. pontjában jelzett, az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosításáról 
szóló javaslat tárgyalására nem kerül sor.  

Kérem, hogy aki egyetért, most szavazzon igennel a napirendre, fogadjuk el! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendünket 
elfogadtuk. 

Az elnök napirend előtti bejelentése 

A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt az egyebek napirendi 
pontban tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság tisztségviselőinek 
személyében bekövetkező változások miatt szükségessé vált a bizottság ügyrendjének 
módosítása. Az alelnöki helyettesítési sorrendre tett javaslat kiosztásra került, 
mindenki megkapta. Ennek megfelelően a helyettesítési sorrend a következőképpen 
néz ki: 1. helyen Balla György, 2. helyen dr. Répássy Róbert, 3. helyen dr. Salacz László, 
4. helyen dr. Bárándy Gergely és 5. helyen dr. Gyüre Csaba helyettesíti az elnököt.  

Kérem, hogy aki egyetért az ügyrend ennek megfelelő módosításával, most 
szavazzon igennel! (Szavazás.)  

25 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadtuk, 
és ekként módosítottuk a bizottság ügyrendjét. 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/17569. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely a T/17569. számú, a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi törvény módosítására vonatkozó javaslat. Tájékoztatom a 
tisztelt bizottságot, hogy a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
nyilatkozattal előrehozott tárgyalást tartunk. Az előterjesztő a Földművelésügyi 
Minisztérium. A tárcát V. Németh Zsolt államtitkár úr képviseli, akit tisztelettel 
köszöntök.  
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A módosító javaslatokat a Fenntartható fejlődés bizottsága a háttéranyagban 15 
pontos terjedelemben nyújtotta be. A TAB-nak saját szándékú módosító javaslata van 
1. hivatkozási számon, a kormánypárti képviselők nyújtották be, a terjedelme négy 
pont. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy nem foglal állást a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról. Kérem ugyanakkor államtitkár urat, hogy az 1. 
hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat támogatásáról 
nyilatkozzon, illetve adjon tájékoztatást arról, ha annak elfogadása a háttéranyag egyes 
pontjait kizárja. Megadom a szót V. Németh Zsolt államtitkár úrnak. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Előterjesztőként 
nyilatkozom, hogy támogatjuk a Törvényalkotási bizottság által benyújtott módosító 
javaslatot, és tájékoztatom a bizottságot, hogy annak elfogadása a háttéranyag 4. és 5. 
pontjában lévő módosítókat kizárja.  

Továbbá szóbeli módosítási javaslatot kívánok tenni, amely pusztán 
jogtechnikai természetű. A törvényjavaslat 1. § (4) bekezdésében az - idézem - „ideértve 
azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN számmal ellátott könyvet 
és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet” szöveg jelenleg hibásan a Ktdt. 2. § 26. pont 
b) alpontjának része, javasoljuk, hogy a Ktdt., tehát a környezetvédelmi termékdíjról 
szóló törvény 2. § 26. pontja záró szövegrészeként szerepeljen. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most a szavazás következik.  
A háttéranyag 4. és 5. pontjairól kell szavaznunk. Mint elhangzott, az 1. 

hivatkozási számú és a kormány által támogatott törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslat elfogadása kizárja ezeket, tehát értelemszerűen a kormány 
álláspontja a nem szavazatot indokolja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

1 igen szavazattal, 18 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett elutasítottuk ezt a 
két pontot.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk. Ezen pontokat a kormány 
álláspontja értelemszerűen támogatólag veszi körül. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
A következőkben az előterjesztő által az imént előterjesztett, jogtechnikai jellegű 

szóbeli módosításról szavazunk. Aki egyetért a módosítással, kérem, most szavazzon 
igennel! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadtuk a szóbeli módosító 
javaslatot.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról szavazunk, amelyet, mint hallottuk, a kormány támogat. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

20 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

szavaznunk. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
20 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk az összegző jelentést és 

az összegző módosító javaslatot.  
Bizottsági előadónak javaslom Galambos Dénes képviselőtársunkat kijelölni. Ki 

az, aki egyetért? (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. 
Kíván-e kisebbségi előadót állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván.  
Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részvételt.  
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A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló T/17313. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a következő napirendi pontunkra, amely a közigazgatási 
szabályszegések szankcióiról szóló T/17313. számú előterjesztés. A bizottság a 
határozati házszabály 46. §-a alapján jár el. Az előterjesztőt Kovács Zoltán államtitkár 
úr képviseli.  

A módosító javaslatokról el kell mondani, hogy a háttéranyagban az Igazságügyi 
bizottság 6 pontban terjesztett elő módosító indítványokat, míg a TAB saját módosító 
javaslata 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők előterjesztésében 3 pontot 
tartalmaz.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló tájékoztatást itt, a bizottságunk ülésén szóban fogja 
előterjeszteni. Meg is adom a szót Kovács Zoltán államtitkár úrnak.  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Leegyszerűsítve a helyzetet: mindegyiket támogatja a kormány.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most szavazni 
fogunk.  

Először a háttéranyag pontjairól szavazunk. Mint hallottuk, a kormány 
támogatja. (Szavazás.)  

19 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
A következőben az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 

módosító javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
21 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról, kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.)  
22 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség.  
Megkérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. (Jelzésre:) 

Nem kíván.  
A napirendi pontot lezárom.  
Köszönöm szépen a részvételt Kovács államtitkár úrnak és a munkatársának.  

A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/17458. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Köszöntöm a Belügyminisztérium képviseletében dr. Felkai László államtitkár 
urat. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti nyilatkozattal előrehozott tárgyalásban veszünk részt. A törvényjavaslat 
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.  

A módosító javaslatok megint csak két részre oszthatók. A háttéranyagban az 
Igazságügyi bizottság 29 pontban terjesztett elő módosító javaslatokat, míg a TAB saját 
módosító javaslata a kormánypárti képviselők szándéka szerint 1. hivatkozási számon 
5 pont terjedelmű.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. Kérem ugyanakkor, hogy az 1. hivatkozási számú 
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törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat támogatásáról nyilatkozzon, illetve 
adjon tájékoztatást arról, ha annak elfogadása a háttéranyag egyes pontjait kizárja. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Köszöntöm önöket. A TAB saját módosítóját támogatom, és szeretném 
jelezni, hogy a háttéranyagnak a 3. pontja meg a saját módosító 1. pontja kioltja 
egymást; a háttéranyag 5. pontja meg a saját módosítónak a 2. pontja szintén; a 
háttéranyag 17. pontja meg a saját módosító 3. pontja szintén; és a 26. pont meg a saját 
módosító 4. pontja szintén ellentétben áll egymással. Köszönöm.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyiban kiegészíteném az államtitkár úr által 
elmondottakat, hogy vannak érintett összefüggő pontok a háttéranyagban, ez a 2. és a 
28. pont.  

Megnyitom a vitát. Parancsoljanak! Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Igen. Balla 
György alelnök úr, parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Őszintén bevallom, lévén ennek a javaslatnak vannak kétharmados részei is, a 
Jobbik képviselőit szerettem volna megkérdezni, hogy akkor az ígéretüknek 
megfelelően támogatják-e ezeket a részeket, csak éppen nincs a teremben egyetlenegy 
jobbikos képviselő úr sem, így az államtitkár urat kell megkérdeznem arról, hogy 
helyes-e az az információm, hogy volt egyeztetés ebben az ügyben, és a Jobbik 
támogatásáról biztosította a javaslatot.  

Ugyanakkor szeretném megkérdezni - nyilván aztán vagy válaszolnak, vagy nem 
- a Szocialista Párt képviselőit, hogy ebben a helyzetben, ami most van, tehát nincs 
olyan miniszterelnök-jelöltjük, aki megtilt bármiféle együttműködést a 
kormánypártokkal, egy echte teljesen tiszta technikai átvezetést egy törvényen, ami 
kétharmados, tudnak-e támogatni vagy sem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok a képviselők 

részéről, ezért megadom válaszadásra az államtitkár úrnak a szót.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kétharmados rész az önkormányzati törvényt érinti, és valójában a január 1-jén 
hatályba lépő közigazgatási rendtartásnak és a perrendtartásnak a terminus 
technikusait vezeti át. Tehát ebből a szempontból ez egy teljesen mechanikus átvezetés.  

A Jobbik képviselőivel volt egy konzultáció, azt mondták, hogy támogatják, de 
én most annyiban nem tudok a nevükben nyilatkozni, hogy ez most a konzultáción 
részt vevő képviselők személyét érintette vagy pedig a frakcióálláspontot érintette. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Furcsa is lenne, ha a jobbikos frakció nevében 

nyilatkozni tudna az államtitkár úr. Úgy látom, a szocialista képviselők nem érzik 
indíttatva magukat, hogy válaszoljanak Balla alelnök úr kérdésére; fájó szívvel, de 
tudomásul vesszük. További hozzászólási szándékot nem látok.  

Szavazni fogunk, figyelmet és türelmet kérek, az átlagosnál kissé bonyolultabb 
szavazás következik.  

Először a háttéranyag 3., 5., 17. és 26. pontjairól határozunk, mivel ezek 
elfogadását a kormány által támogatott 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
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saját módosító javaslat kizárja. Az előbb felsorolt kizárt pontokról, valamint azok 
további összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 2. és 28. pontjáról együtt határozhatunk, 
mégpedig, ha jól értettük az államtitkár úr szavait, a kormány álláspontjából a nem 
szavazat következik. Tessék parancsolni! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

21 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elutasítottuk. 
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk azzal, hogy az Mötv., vagyis az 

önkormányzati törvény módosítására irányuló 11-14. pontok összefüggesztését 
javasolom. A kormány támogatja. (Szavazás.)  

21 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját kormánypárti 

módosító javaslatról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt, a 
3. háttéranyagponttal való összefüggésükre tekintettel nem támogatott 2. és 
28. háttéranyagpontban foglalt módosításokkal. A kormány támogatja. (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
A következőkben az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 

szavazunk, értelemszerűen a kormány támogatásával. (Szavazás.)  
23 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadtuk az összegző jelentést és az 

összegző módosító javaslatot. 
Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom kijelölni. Ki az, aki 

egyetért ezzel? (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. 
Kíván-e kisebbségi előadót bejelenteni az ellenzék? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem kíván bejelenteni. Köszönöm szépen.  
A napirendi pontot lezárom, és egyben megköszönöm Felkai László államtitkár 

úrnak a részvételt.  

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/16275. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló T/16275. számú 
törvénymódosítást tárgyaljuk, a bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-án 
alapul. Az előterjesztő képviseletében köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat az 
Igazságügyi Minisztériumból.  

A módosító javaslatok tekintetében tájékoztatom a bizottságot, hogy az 
Igazságügyi bizottság T/16275/2. számú háttéranyagában 25 pont terjedelemben 
terjesztett elő módosító javaslatokat. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást a 
Törvényalkotási bizottság ülésén fogja szóban előterjeszteni. Parancsoljon, államtitkár 
úr!  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Lényegében jogi pontosításokról beszélünk, tehát technikai jellegű az 
átvezetés. 

 
ELNÖK: Tehát támogatja az Igazságügyi bizottság háttéranyagban szereplő 

módosító javaslatát? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? 
(Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most szavazni fogunk, 
először a háttéranyag pontjairól. Mint hallottuk, a kormány támogatja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
23 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. Aki 

egyetért, az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. 
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem kíván bejelenteni. A napirendi pontot lezárom. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/17165. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/17165. számú 
törvényjavaslat. A bizottság a határozati házszabály 46. §-a alapján jár el. Az 
előterjesztőt szintén dr. Völner Pál államtitkár úr képviseli az Igazságügyi 
Minisztériumból. 

A módosító javaslatok: a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 4. szám alatt 
45 pont terjedelemben mind érdemi, mind technikai jellegű módosító javaslatokat 
nyújtott be; a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, a kormánypárti 
tagok szándékának megfelelően, 4 pont terjedelemben szintén érdemi és technikai 
módosításokat tartalmaz. Az előterjesztő tájékoztatójában úgy nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást itt, a bizottság 
ülésén szóban fogja előterjeszteni. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tehát a háttéranyag 34. pontját, mivel azt a TAB-módosító 3. pontja kezeli, 
nem támogatjuk, illetve a 45. pont 9. sorát, amelyet a TAB-módosító 1. pontja pontosít. 
Tehát ezzel a kivétellel a háttéranyag többi pontját támogatjuk. 

 
ELNÖK: És ugye a TAB saját módosítóját is? 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Természetesen a 

TAB saját módosítóját támogatjuk, igen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Senki 
sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok.  

Szavazni fogunk. Először a háttéranyag 34. pontjáról és a 45. pont, az 
úgynevezett nyelvhelyességi táblázat 9. soráról szavazunk, mert ezeket az 1. hivatkozási 
számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat elfogadása kizárja, és ennek 
megfelelően nem támogatja a kormány e tekintetben ezt a két pontot. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

1 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasítottuk. 
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Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról kell szavaznunk, 

amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)  
24 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtuk. 
Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselő urat kijelölni. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) Látható többség. 
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót állítani? (Senki sem jelentkezik.) Nem 

kíván előadót állítani. Köszönöm szépen, lezárom a napirendet.  

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és 
közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 
T/17167. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most a T/17167. számon benyújtott, a költségmentesség és a költségfeljegyzési 
jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása következik. A határozati házszabály 46. §-a szerint járunk el. 
Az előterjesztőt dr. Völner Pál államtitkár úr képviseli. 

A módosító javaslatok tekintetében tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 7 pont terjedelmű módosítást nyújtott be. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy erről a bizottsági módosító javaslatról itt szóban fog 
nyilatkozni. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A kormány támogatja a módosító javaslatot. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Van-e hozzászóló? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. 

Szavazni fogunk, először a háttéranyag pontjairól, amelyet, mint hallottuk, a 
kormány támogat. (Szavazás.)  

23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Bizottsági előadónak javaslom kijelölni Vas Imre képviselő urat. Aki elfogadja, 

kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. 
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót kijelölni? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván. 
A napirendi pontot lezárom. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes 
törvényi rendelkezések módosításáról szóló T/17570. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/17570. számon benyújtott, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az 
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azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
határozati házszabály 46. §-a szerint járunk el, az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
nyilatkozattal előrehozott tárgyalást tartunk. Az előterjesztőt dr. Völner Pál államtitkár 
úr képviseli. 

A módosító javaslatok tekintetében tájékoztatom önöket, hogy a 
háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 4 pont terjedelmű módosítást nyújtott be. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) 

Határozathozatalok 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most, a vita lezárása után, szavazni 
fogunk, először a háttéranyag pontjairól, amely pontok tekintetében a kormány 
támogatását vélelmezhetjük. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 

23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadtuk. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk dönteni. 

Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 

elfogadtuk. 
Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselő urat javaslom kijelölni. Aki 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. 
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót állítani? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván, 

köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirend végére értünk. Köszönöm szépen a megjelenést. További szép 
napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Szűcs Dóra és Prin 
Andrea 


