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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
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bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a kormány 
megjelent képviselőit, vendégeinket és mindenkit, aki a televízión keresztül követi a 
mai munkánkat. Az ülést ezennel megnyitom. 

Tájékoztatom önöket arról, hogy Jakab István képviselőtársunkat Balla György, 
dr. Vejkey Imrét Hollik István, dr. Mátrai Mártát Dunai Mónika, dr. Szűcs Lajost 
Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándort Galambos Dénes, dr. Selmeczi Gabriellát dr. Vas Imre, 
dr. Mengyi Rolandot dr. Répássy Róbert, dr. Pesti Imrét L. Simon László - aki itt van, 
csak még kint van a folyosón -, László Tamást dr. Salacz László alelnök úr, valamint dr. 
Tóth Bertalant Burány Sándor képviselőtársunk helyettesíti. (Jelzésre:) És van még egy 
helyettesítés: Gőgös Zoltánt Hiszékeny Dezső helyettesíti. Mindezek alapján 
megállapítom, hogy a bizottság ülése határozatképes.  

A napirend elfogadása előtt az előterjesztő kezdeményezésére javasolom, hogy a 
napirendi tervezetben 1. napirendi pontként szereplő, a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/18002. számú törvényjavaslat tárgyalására az 5. napirendi pontként szereplő, a 
közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18308. számú 
törvényjavaslat tárgyalását megelőzően kerüljön sor, vagyis magyarul új 4. napirendi 
pontként. Kérem, hogy a napirend elfogadásáról szavazni szíveskedjenek! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
napirendet elfogadta.  

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló T/17997. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/17997. számú javaslat. Előterjesztője a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, képviseli Hornung Ágnes államtitkár asszony, akit 
szeretettel köszöntök. 

A Népjóléti bizottság módosító javaslata a kiosztott háttéranyagban olvasható, 
22 pont terjedelemben. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosítóról szóló tájékoztatását a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban 
fogja előterjeszteni. Meg is kérem államtitkár asszonyt, hogy szíveskedjék nyilatkozni.  

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kormány részéről a háttéranyag minden pontját támogatjuk, így 
a TAB-módosítókat is támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. TAB-módosítók nincsenek, de természetesen a 

háttéranyagban szereplő pontokra vonatkozó támogató nyilatkozatát az államtitkár 
asszonynak nagy tisztelettel tudomásul vesszük.  

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

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk. Először a háttéranyag pontjairól döntünk. Mint hallottuk, 
a kormány támogatja. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag pontjait 25 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. A 
kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javasolom Dunai Mónika képviselőtársunkat kijelölni. Ki 
az, aki egyetért? (Szavazás.) Ki az, aki nem ért egyet? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangú.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
A napirendi pontot lezárom.  
Mielőtt rátérünk a következő napirendi pontra, tájékoztatom önöket arról, hogy 

Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunkat dr. Bárándy Gergely alelnök úr helyettesíti. 

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, 
valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 
helyezéséről szóló T/18298. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A következő napirendi pontunk a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 
T/18298. számú törvényjavaslat. Az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseli 
dr. Völner Pál államtitkár úr, akit szeretettel köszöntök.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
nem érkezett, ugyanakkor a TAB kormánypárti tagjai 1. hivatkozási számon saját 
módosító javaslatot 9 pontban terjesztettek elő.  

Kérem államtitkár urat, hogy a TAB saját módosító javaslatának támogatása 
tekintetében nyilatkozni szíveskedjék! 

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

elnök úr. Támogatjuk a TAB saját módosító javaslatát.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Szavazás következik.  

Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk, amelyet - mint hallották - a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a módosító javaslat pontjait 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Javasolom, hogy bizottsági előadóként Vas Imre 
képviselőtársunkat jelöljük ki. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Egyhangú.  

Kíván-e kisebbségi előadót bejelenteni az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván. 
Köszönöm. 

A napirendi pontot lezárom.  
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A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi 
védelemről szóló T/18275. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére 
elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló 
T/18275. számú törvényjavaslat, melynek előterjesztői dr. Selmeczi Gabriella, dr. 
Répássy Róbert és Horváth László képviselőtársaink. Horváth László képviseli a 
vitában a TAB-ülésen az előterjesztőket.  

Feladatkörrel rendelkezik az Igazságügyi Minisztérium, a tárcát dr. Völner Pál 
államtitkár úr képviseli.  

A kiosztott háttéranyagban olvasható a módosító javaslat egy pontban. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást. 
A kormány álláspontjának ismertetése következik. 

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

Támogatjuk a módosító javaslatot, amely az Igazságügyi Bizottságban született.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Elsőként dr. Répássy Róbert 

alelnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Csak 
szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslat, amely egyes minősített esetekben 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztésre 
emelné fel a 12 éven aluli gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntetési 
tételét, ez a módosító javaslat eredetileg Bárándy Gergely képviselő úr módosító 
javaslata volt. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel az Igazságügyi bizottság ülésén 
is egyetértettünk, és ezért terjesztette elő az Igazságügyi bizottság ezt a módosító 
javaslatot. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Megadom a szót az imént említett dr. Bárándy Gergely alelnök úrnak. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is azt gondolom, hogy most azon ritka pillanatnak 
lehetünk tanúi, amikor egy valóban érdemi és jó vitát folytattunk, és egy olyan 
kompromisszumos javaslat fekszik előttünk mind az alapjavaslatot illetően, mind a 
módosító javaslat tartalmát illetően, ami alkalmas arra, hogy megkapja adott esetben 
az Országgyűlés összes képviselőjének a támogatását. Én ezt rendkívül fontosnak 
tartom ebben a témában, hiszen itt valóban egy olyan, a gyermekek védelméről szóló 
törvényjavaslatról van szó, amelyet, megjegyzem, a Kúria is indítványozott, és 
helyesnek tartja ennek az elfogadását.  

Úgyhogy én is nagy tisztelettel arra kérem képviselőtársaimat, hogy a módosító 
javaslatot és a zárószavazáson a teljes javaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. A vitát 

lezárom. Most szavazunk, először a háttéranyagról, melynek egyetlen módosító 
pontját, mint hallottuk, Bárándy Gergely javaslatára fogadta el az Igazságügyi 
Bizottság, és amelyet a kormány is támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag pontját 32 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta. Valóban ritka pillanat. Köszönjük, alelnök 
úr. (Dr. Bárándy Gergely: Én is!) 

A következő szavazás az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
szóló döntés lesz. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 32 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak javaslom Horváth László képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy egyhangúlag kijelöltük.  

Kisebbségi előadóra vonatkozóan a dolog természetéből fakadóan nem indokolt 
kérdést sem feltennem, miután egyhangú döntés született. Köszönöm szépen.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18002. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18002. számú törvényjavaslat. 
Előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseli Csepreghy Nándor államtitkár úr.  

A módosító javaslatok egyrészt a kiosztott háttéranyagban a Kulturális bizottság 
módosító javaslataként tíz pontban olvashatók, másfelől pedig - és itt meg kell 
jegyeznem, bocsánat, hogy a Kulturális bizottság módosító javaslatában a 6-9. pontok 
összefüggenek egymással - ezen túlmenően a TAB saját módosító javaslatot is 
benyújtott 1. hivatkozási számon, a kormánypárti képviselők szándékára öt pont 
terjedelemben.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról szóló tájékoztatást a TAB ülésén szóban fogja előterjeszteni. Meg is adom a 
szót Csepreghy államtitkár úrnak.  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönöm szépen. A kormány a háttéranyag 7. és 10. pontját nem támogatja, és 
helyette az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 1. és 5. 
pontját viszont igen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok. A vitát lezárom.  

A következő tájékoztatást adom tehát a szavazás előtt: a háttéranyag következő 
pontjait nem támogatta a kormány: a 7. pontot, amellyel szemben viszont ott áll a TAB 
1. hivatkozási számú javaslatának 1. pontja, amely kiváltja ezt; nem támogatja továbbá 
a 10.-et, amely viszont az 5. TAB-módosítóval rendeződik. Érintett összefüggő pontok 
még a 6., a 8. és a 9. Ennek a kissé technikailag bonyolult, de érdemben nagyon 
egyszerű helyzetnek a folyományaképpen tulajdonképpen hat lépésben fogjuk tudni a 
szavazást lebonyolítani. Kérem a türelmüket és a figyelmüket.  

Most tehát a szavazás következik. Miután az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat 1. pontja kizárja a háttéranyag 7. pontjának elfogadását, ezért a 
háttéranyag kizárt 7. pontjáról, valamint annak további összefüggéseiről, vagyis a 
háttéranyag 6., 8. és 9. pontjáról azok összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. 
Mint hallottuk, ez egy nem támogatott indítvány. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 28 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett nem támogatta.  

Miután az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 5. pontja kizárja a 
háttéranyag 10. pontjának elfogadását, ezért a háttéranyag összefüggésekkel nem 
érintett 10. pontjáról külön szavazunk; mint hallottuk, ez egy nem támogatott 
indítvány. (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag kizárt 10. pontját 1 igen szavazattal, 27 nem ellenében 
és 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól fogunk szavazni, melyeket, mint 
hallottuk, a kormány támogat. (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében 
támogatta.  

Most jön a negyedik szavazásunk. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 1. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal 
való összefüggésére tekintettel nem támogatott háttéranyagpontokban foglalt 
módosításokkal. Ezek a háttéranyag 6., 8. és 9. pontjai. Ha még a fonalat nem 
veszítették el, akkor pontosan tudják, hogy a kormány támogatja ezt az indítványt. 
(Szavazás.)  

A bizottság a TAB saját módosító javaslat 1. pontját 22 igen szavazattal, 8 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most jön az ötödik szavazásunk, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat további pontjairól, mely, mint hallottuk, a kormány által támogatott. 
(Szavazás.)  

A bizottság a TAB saját módosító javaslat további pontjait 22 igen szavazattal, 8 
nem ellenében támogatta.  

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk, 
mely támogatott a kormány részéről. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselőtársunkat kijelölni. 
Kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Köszönöm. Egyhangúlag kijelöltük. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Nem. Köszönöm 
szépen. A napirendi pontot lezárom.  

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/18308. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/18308. számú törvényjavaslat, melynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az 
előterjesztője, amely napirendi pontnál a kormány képviseletét Csepreghy Nándor 
miniszterhelyettes, államtitkár úr látja el.  

A kiosztott háttéranyagban olvasható a Gazdasági bizottság módosító javaslata 
2. sorszám alatt 17 pontban.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. Ezért tehát most a vitát nyitom meg. Parancsoljanak! 
(Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért szavazás következik.  
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Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról, a Gazdasági bizottság módosító javaslatáról döntünk, 
amely egy igen jó javaslat, annak ellenére, hogy az előterjesztő nem foglalt róla állást. 
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 8 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Javaslom, hogy bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat jelöljük ki. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Senki. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Senki. Egyhangú.  

Kérdezem, hogy kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani. (Nincs 
jelentkező.) Nem.  

A napirendi pontot lezárom.  

Az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18314. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18314. számú törvényjavaslat. 
Előterjesztő az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a képviseletében köszöntöm 
Czibere Károly államtitkár urat.  

A kiosztott háttéranyagban olvasható a Kulturális bizottság 17 pontos módosító 
javaslata. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, hiszen, mint tudják, az előrehozott tárgyalásnak 
ez a feltétele. Ezért tehát rögtön a vitát nyitom meg. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag pontjairól, amelyek igen jó 
módosító javaslatok. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 2 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szíveskedjenek 
dönteni! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselő asszonyt kijelölni. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Látható többség. Ki az, aki ellenzi? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Köszönöm, elfogadtuk.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Nem.  
A napirendi pontot lezárom.  
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Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló T/18312. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló T/18312. számú törvényjavaslat tárgyalása. Előterjesztője az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, képviseli Czibere Károly államtitkár úr.  

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók, a Népjóléti 
bizottság 7. sorszámú, 3 pontból álló módosító javaslata. Az előterjesztő úgy 
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal 
állást, ezért a vitát nyitom meg. Parancsoljanak! Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazunk, először a háttéranyag pontjairól; kiváló pontok ezek. 
Parancsoljanak! (Szavazás.) 

A bizottság a mai napon immár másodszor 32 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - valóban kiváló pontok ezek - támogatta a háttéranyag pontjait. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
szavazatukat. (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 32 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak ismét Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom kijelölni. 
Kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Ellene van-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) 
Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy egyhangúlag jelölték ki 
képviselőtársunkat. 

A kisebbségi előadó kérdését fel sem vetem, miután egyhangú döntés született.  

Az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes 
törvények módosításáról szóló T/18099. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most pedig mai utolsó napirendi pontunkra kerül sor, amely az agrárium 
versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
T/18099. számú törvényjavaslat, melynek előterjesztői Győrffy Balázs, Font Sándor, 
Jakab István és Vécsey László képviselőtársaink. A mai vitában az előterjesztőket 
Vécsey László képviseli. A feladatkörrel rendelkező tárca a Földművelésügyi 
Minisztérium, melynek képviseletében köszöntöm Zsigó Róbert államtitkár urat. 

A kiosztott háttéranyagban olvasható a Mezőgazdasági bizottság 16 pont 
terjedelmű, 5. sorszámú módosító javaslata. Jelzem, hogy a javaslatot a Fenntartható 
fejlődés bizottsága is megtárgyalta kapcsolódó bizottságként, lefolytatta a részletes 
vitát, de nem nyújtott be részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot.  

Ezenkívül önök előtt fekszik a TAB saját módosító javaslata a kormánypárti 
képviselők szándékára, egy pont terjedelemben. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
indítványról nem kíván nyilatkozni. Ugyanakkor az előterjesztő álláspontját 
megkérdezem a TAB saját módosító javaslatáról.  

 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk a TAB javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormány álláspontjának ismertetése 

következik. Államtitkár úr! 
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ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány is támogatja a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most először a háttéranyag pontjairól szavazunk. A kormány támogatja. 
Parancsoljanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag pontjait 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunk kijelölését, 
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. Ellene van-e valaki? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Egyhangúlag 
jelöltük ki. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kormány képviselőinek a részvételét. Napirendi 
pontjaink végére értünk. Köszönöm a koncentrált munkájukat. 

Jelzem, hogy előreláthatólag két hét múlva tartjuk az idei esztendő utolsó TAB-
ülését, amely azonban maratoni hosszúságúnak ígérkezik, legalábbis a mai üléshez 
képest. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 05 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira és Vicai Erika  


