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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, a megjelent vendégeket és mindazokat, akik 
nyomon követik az ülésünket a televízió segítségével. Az ülést megnyitom. Kérem, hogy 
a kártyát szíveskedjenek bedugni, mert még nem mindenki tette meg. (Néhány 
másodperc szünet.) 

Ismertetem a helyettesítési rendet: L. Simon László képviselőtársunkat Vécsey 
László, Bárándy Gergelyt Hiszékeny Dezső, dr. Mengyi Rolandot B. Nagy László, 
Horváth Lászlót dr. Selmeczi Gabriella, dr. Mátrai Mártát Balla György, dr. Galambos 
Dénest Hadházy Sándor, dr. Pesti Imrét Szűcs Lajos, Nyitrai Zsoltot dr. Salacz László, 
Jakab Istvánt Dunai Mónika, dr. Vejkey Imrét dr. Vas Imre, dr. Répássy Róbertet 
Hende Csaba, Hollik Istvánt pedig László Tamás képviseli. Megállapítom, hogy az 
ülésünk határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Ma reggel új változatú napirendi javaslat került kiküldésre, 
ezért most arról kérek szavazást, hogy a napirendet elfogadjuk-e. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendjét elfogadta. 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/18319. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően következik a T/18319. számú, egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés. Az előterjesztő 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melynek képviseletében dr. Ónodi-Szűcs Zoltán 
államtitkár urat köszöntöm az ülésünkön.  

A módosító javaslatok részben a kiosztott háttéranyagban olvashatóak, a 
Népjóléti bizottság 2. sorszámú módosító javaslatára gondolok, másrészt pedig a TAB 
saját módosító javaslata fekszik előttünk 1. hivatkozási számon, a kormánypárti 
képviselőtársaink terjesztették elő.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. Most azt kérem államtitkár úrtól, hogy a 
TAB saját módosító javaslatának támogatásáról szíveskedjék nyilatkozni.  

 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Egyetértek vele. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, a vitát lezárom. Egyben tájékoztatom önöket arról, hogy a 
háttéranyag 5. pontját nem kell elfogadni, helyette indokolt a TAB 1. hivatkozási számú 
módosító javaslatának 1. pontját elfogadni.  

Ennek megfelelően most először a háttéranyag 5. pontjáról szavazunk, amely 
tehát ilyen értelemben nem támogatott. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta az 5. pontot.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag további pontjait 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 
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 21 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom kijelölni. Aki 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ki nem? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy egyhangúlag kijelöltük.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és 

munkatársainak a megjelenést.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/18296. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik T/18296. sorszámmal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény módosításáról szóló javaslat.  

A törvényjavaslat sarkalatos. Az előterjesztő a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága, képviseletében jelen van Fuzik János nemzetiségi szószóló, és ha jól látom, 
akkor Ritter Imre nemzetiségi szószóló is a teremben tartózkodik, legalábbis az imént 
még itt volt. (Jelzésre:) Igen, már látlak, elnök úr, köszönöm szépen.  

A feladatkörrel rendelkező tárca az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
képviseli továbbra is dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úr.  

A kiosztott háttéranyagban olvasható az Igazságügyi bizottság 2. sorszámú 
módosítója. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, tekintve, hogy a határozati házszabály 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti előrehozott tárgyalást tartunk. A kormány viszont jogosult 
állást foglalni a módosító javaslatról. Kérem az államtitkár urat, nyilatkozzon!  

 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A kormány támogatja.  

Határozathozatalok 

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

Most szavazunk, először a háttéranyag pontjairól. Mint hallottuk, ezek a 
kormány támogatását élvezik. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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 23 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

Most bizottsági előadó kijelöléséről döntünk kézfelemeléssel. Javaslom Vas 
Imre képviselőtársunkat kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs.  
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Kisebbségi előadót értelemszerűen az egyhangúságra tekintettel nem állítanak.  

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló T/17997. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti 
módosító javaslat benyújtása érdekében)  

Most soron következik a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/17997. sorszámú javaslat.  

Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés a zárószavazást november 28-ai 
ülésnapján az előterjesztő kérelmére elhalasztotta, aki ezt követően november 30-án 
benyújtotta a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot.  

Az előterjesztő egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium, képviseletében 
köszöntöm Hornung Ágnes államtitkár asszonyt.  

A módosító javaslat a kiosztott háttéranyagban olvasható, ez a kormány 
módosító javaslata értelemszerűen, 11. sorszám alatt, egy pont terjedelemben.  

Kérem, hogy az államtitkár asszony nyilatkozzon a módosító javaslat kormány 
általi támogatásáról! 

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottságot. A jelen zárószavazást előkészítő 
módosító javaslat a T/17997/9. számú egységes javaslat 5. §-át kívánja annak 
érdekében módosítani, hogy az megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek, és 
így az új rendelkezéseinek megfelelően beépüljenek az alapjogszabály, azaz a Fétám-
törvény 2. §-ába. Mindezt figyelembe véve a kormány részéről a T/17997/11. számú, 
zárószavazást előkészítő javaslatot támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tartalmi módosítást ez a javaslat az eredeti 
előterjesztéshez képest valóban nem tartalmaz, jogtechnikai jellegű a módosítás. 
Ennek fényében is megnyitom a vitát, és kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.  

Most a zárószavazást előkészítő módosító javaslatról szavazunk, amelyet a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most a zárószavazás előtti jelentésről és a zárószavazás előtti módosító 
javaslatról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás előtti módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselőtársunkat kijelölni. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Ellenszavazat? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  

A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes 
törvények módosításáról szóló T/18317. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a T/18317. számú, a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági 
felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló javaslat, melynek előterjesztője 
a Nemzetgazdasági Minisztérium, amelyet Hornung Ágnes államtitkár asszony 
képvisel.  
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A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók, ez a Gazdasági 
bizottság 2. sorszám alatt előterjesztett, 19 pont terjedelmű módosító javaslata.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatban foglaltakkal egyetért.  

Most megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. 
A vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a háttéranyag pontjairól szavazunk, amelyeket, mint hallottuk, a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 26 igen szavazattal, 3 nem ellenében 
támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú a döntés.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
A napirendi pontot lezárom.  
Tájékoztatom önöket, hogy dr. Tapolczai Gergely képviselőtársunkat a mai 

ülésen Kucsák László helyettesíti.  

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal 
összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/18309. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a T/18309. számú, egyes oktatási, szakképzési és 
felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról 
szóló javaslat tárgyalása. Előterjesztője a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
képviseletében köszöntöm Cseresnyés Péter államtitkár urat.  

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók a Kulturális 
bizottság módosító javaslataként, 3. sorszám alatt, 19 pont terjedelemben, továbbá a 
TAB saját módosító javaslataként 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők 
szándékát tükrözően. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. Most arra kérem az államtitkár 
urat, hogy szíveskedjék állást foglalni a TAB saját módosító javaslatáról! 

Határozathozatalok 

CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány tehát támogatja. Most megnyitom a vitát. (Senki sem 

jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most szavazás 
következik. 

Először a háttéranyagról szavazunk. Amint hallottuk, a kormány támogatja. 
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 24 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
támogatta. 
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk. Mint hallottuk, ezt is támogatja a kormány. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 
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, 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom kijelölni Dunai Mónika 
képviselőtársunkat. (Szavazás.) Ellenszavazat? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? 
(Nincs jelentkező.) Egyhangú a döntés.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes 
törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló T/18305. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18305. számú, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával 
kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztés, melynek előterjesztője a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, képviseletében Kara Ákos államtitkár urat köszöntöm.  

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók. A Gazdasági 
bizottság 3 pont terjedelmű, 2. sorszámú javaslatáról van szó.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, lévén ez a gyorsított eljárás feltétele. A vitát megnyitom. 
(Jelzésre:) Hozzászólási szándékot jelzett dr. Vas Imre képviselőtársunk. Parancsoljon, 
képviselő úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a javaslatnak az 
1. §-át hagyjuk el, illetve ehhez képest a hatályba léptető és záró rendelkezéseket is 
ennek megfelelően módosítsuk. Ez a fogyasztóvédelmi referensről szól, és ezt egy külön 
törvényben tartanánk célszerűnek szabályozni. Ez különösebb megfontolást nem 
igényel.  

Képviselőtársaim mindjárt meg fogják kapni ezt a módosító javaslatot. Én úgy 
gondolom, hogy ez belefér abba a keretbe, ami gyakorlatilag nem minősül érdemi 
módosításnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító javaslat kiosztása időközben írásban is 

megtörtént. Megkérdezem az államtitkár urat a kormány álláspontjáról a most 
előterjesztett módosító indítvány kapcsán. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy előzetes javaslatként a heti 
közigazgatási államtitkári értekezlet megtárgyalta és támogat egy ilyen jellegű 
módosítót, magam is támogatom Vas Imre képviselő úr módosítóját. 

 
ELNÖK: Tehát a kormány támogatja a módosítót. (Kara Ákos: Így van.) 

Köszönöm szépen. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! A vitában további hozzászólást nem jeleztek 
igényként, ezért a vitát most lezárom és szavazni fogunk, először a háttéranyag 
pontjairól, amelyek kiváló pontok, jóllehet a kormány nem nyilatkozott róluk 
eljárásjogi okokból. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 23 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a szóban előterjesztett, Vas Imre képviselőtársunk által ismertetett 
módosító javaslatról döntünk, amelyet, mint hallottuk, a kormány támogat. Kérem, 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 6 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 26 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Galambos Dénes képviselőtársunkat 
kézfelemeléssel kijelölni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm, látható többség. 
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs, egyhangú a döntés.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
Tájékoztatom önöket arról, hogy mai ülésünkön Burány Sándor 

képviselőtársunkat dr. Varga László helyettesíti. Az előző napirendi pontot tehát 
lezárom.  

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi 
LXXIV. törvény módosításáról szóló T/18566. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18566. számú, a műsorterjesztés és a digitális átállás 
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, 
melynek előterjesztői Halász János, dr. Gulyás Gergely és Dunai Mónika 
képviselőtársaink. A mai ülésünkön az előterjesztőket Dunai Mónika képviselő asszony 
képviseli. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint feladatkörrel rendelkező tárca 
képviseletében Kara Ákos államtitkár úr van jelen az ülésen.  

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók. A Kulturális 
bizottság 3. sorszám alatt 2 pont terjedelemben nyújtotta be ezeket. Az előterjesztő úgy 
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal 
állást. Ugyanakkor megkérdezem a kormány jelen lévő képviselőjét, hogy neki mi az 
álláspontja a módosítóról. 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Támogatjuk a módosító javaslatot. (Szilágyi György a 
bizottság munkatársával konzultál az elnöki asztalnál.) 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Most először a háttéranyag 
pontjairól szavazunk. Mint hallottuk, a kormány támogatja. (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 26 igen szavazattal, 4 nem ellenében 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal és 4 nem ellenében támogatta.  

Rendkívül zavaró ez a különtanácskozmány. Kérem, hogy…. (Szilágyi György a 
képviselői helyére megy.) Köszönöm szépen. 

Kézfelemeléssel javaslom bizottsági előadóként Dunai Mónika képviselő 
asszonyt kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Egyhangú a 
döntés.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom.  

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a 
világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló 
T/18000. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18000. sorszámú… (Szilágyi György jelzésére:) Ehhez a 
napirendi ponthoz kíván hozzászólni? (Szilágyi György: Nem, ügyrendi!) Ügyrendi. 
Engedje meg, hogy befejezzem a mondatot! Tehát soron következik a T/18000. 
sorszámú, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről 
szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseletében Kovács Zoltán államtitkár 
urat köszöntöm ülésünkön. És most szót adok ügyrendi kérdésben Szilágyi képviselő 
úrnak. Parancsoljon! 

Szilágyi György ügyrendi javaslata  

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azért, mert az 
elnök úr rám szólt az előbb, hogy kicsit csendesebben; próbáltam megoldani egy 
problémát úgy, hogy ne kelljen megszakítani az ülést, de azt szeretném kérni az elnök 
úrtól, hogy amikor lehetőséget lát rá, akkor a 17. napirendi pont előtt, a Magyar Sport 
Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról szóló napirendi 
pont tárgyalása előtt rendeljen el szünetet, hiszen problémák adódtak ezzel 
kapcsolatosan, és ezeket szeretnénk leegyeztetni önökkel is, és szeretnénk leegyeztetni 
az előterjesztéshez csatlakozóval is. Tehát ezt próbáltam eddig megoldani, de ez nem 
sikerült. Úgyhogy kérem, amikor úgy érzi, hogy lehetősége van rá, akkor rendeljen el 
szünetet, hogy ezt tisztázni tudjuk még a napirendi pont tárgyalása előtt. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Kérem, tájékoztasson minket arról, hogy miben áll a probléma. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A probléma sok mindenben áll. Abban áll, hogy 

Nyitrai államtitkár úrral és a Fidesszel is történt egy megegyezés, ebben a 
megegyezésben arról volt szó, hogy bizonyos módosító javaslattal kapcsolatosan az 
előterjesztők nem kívánnak nyilatkozni; most jelen pillanatban Vas Imre 
becsatlakozott mint előterjesztő, és tudomásom szerint Vas Imre a Fidesz-frakció 
álláspontját kívánja elmondani mint előterjesztő. Ezt nem szeretnénk, és nem is 
lehetne, hiszen az előterjesztők többsége úgy döntött, hogy nem kíván nyilatkozni erről 
a napirendi pontról. Tehát ezt az egy kérdést szeretnénk tisztázni. 

A másik kérdés pedig a napirendi pont bizottsági előadói kérdése lesz majd az 
Országgyűlés előtt, ezt szeretnénk tisztázni, ha lehetne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: S mennyiben érinti ez a TAB munkáját? 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, annyiban érinti ez a TAB munkáját, 
hogy itt jelen pillanatban egy olyan napirendi pontról lesz majd szó, amelyben úgy 
nézett ki, hogy konszenzus van mind az öt parlamenti frakció között. Voltak 
megállapodások, államtitkári szinten voltak megállapodások, s jelen pillanatban úgy 
néz ki, hogy ezt a megállapodást most itt a TAB-nál önök meg kívánják változtatni. 
Éppen ezért, mielőtt kijelöli majd elnök úr, mondjuk, az előadóját ennek a napirendi 
pontnak, mielőtt megtörténnek azok a nyilatkozatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
a Törvényalkotási bizottság dönteni tudjon - ilyen például az előterjesztők nyilatkozata 
bizonyos módosító javaslatokról -, én úgy gondolom, ezt jó lenne előtte tisztázni, hogy 
utána ne legyenek ebből félreértések. 

 
ELNÖK: És milyen időtartamú szünetet kíván elrendeltetni? 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, úgy gondolom, hogy én 5 perc alatt is le 

tudom ezt rendezni, tehát nem kívánok hosszú szünetet. Akár 5 perc is lehetne; önökön 
múlik igazából, hogy mennyire tudjuk ezt majd megbeszélni, mennyire tudják esetleg 
önök felhívni azokat az illetékeseket, akikkel tudnak ebben a kérdésben tárgyalni. Az 
én részemről akár 5 perc alatt is meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát a javaslatom 
5 percre szól; remélem, nem megyünk túl ezen az időn. 

 
ELNÖK: A kérésének helyt adok: a 16. napirendi pontot követően 10 perces 

szünetet tartunk. (Szilágyi György: Köszönöm szépen.) Kielégítő ez, képviselő úr? 
(Szilágyi György: Igen, köszönöm szépen.) De 10 perc után folytatjuk az ülést, mert 
tájékoztatom arról, hogy a határozati házszabály egyébként nem dönt arról, hogy az 
előterjesztők közül a plenáris ülésen ki szólalhat fel; ezt az érintettek megegyezésére 
bízza, és csak annyit mond, hogy megosztható a felszólalási lehetőség. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, a kisebbségi igen, de a Törvényalkotási 

bizottság előadója nem osztható meg, az csak egy személyben lehetséges. 
 
ELNÖK: Ön a bizottsági többségi álláspont előadójára gondol. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): A bizottsági előadóról beszéltem, így van. 
 
ELNÖK: Értem. Köszönöm szépen. Folytatjuk az ügyrendi megbeszéléssel 

megszakított ülésünket. Köszönöm államtitkár úr türelmét.  
Tájékoztatom önöket, hogy a kiosztott háttéranyagban a Mezőgazdasági 

bizottság 3. sorszámú, négy pont terjedelmű módosító javaslatát olvashatják. Az 
előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal 
egyetért. 

Most megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. 
Most tehát a vitát lezárom. 

Szavazni fogunk, először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében 
támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében elfogadta. 
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Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Vas Imre képviselőtársunkat 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodott? 
(Nincs ilyen jelzés.) Egyhangú a döntés. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi pontot lezárom.  

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/18320. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18320. számú, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és 
az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 
javaslat. Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseli továbbra is Kovács Zoltán 
államtitkár úr. 

A módosító javaslatok részben a kiosztott háttéranyagban olvashatók az 
Igazságügyi bizottság részéről, részben pedig a TAB saját módosító javaslata 1. 
hivatkozási számon fekszik előttünk a kormánypárti képviselők előterjesztésében.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról szóló tájékoztatását itt, a mi ülésünkön szóban fogja előterjeszteni. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

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

Tisztelt Bizottság! Szeretném elmondani, hogy a javaslat jelentős része nyelvhelyességi 
javításokat tartalmaz, viszont a háttéranyagban van két pont, a 35. és a 47., amelyeket 
nem támogatunk, a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának a 2. és a 3. pontját viszont 
támogatjuk, mert az pontosítja az Igazságügyi bizottság 35. és 47. pontját. 

 
ELNÖK: S ha jól értem, ezzel a pontosítással mind az Igazságügyi bizottság, 

mind pedig a TAB saját módosító javaslatát támogatja a kormány. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Ezzel szerettem volna 

befejezni: összegzésképpen pedig ezzel a két pontosítással a TAB-módosítót a kormány 
támogatja. 

Határozathozatalok 

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

Még egyszer tehát: a háttéranyag következő pontjait nem kell elfogadni, ezek a 
35. és a 47. pontok. Ezek helyett indokolt a TAB-javaslat 2. és 3. pontjának elfogadása.  

Ezért most először az elfogadni nem indokolt 35. és 47. háttéranyagpontokról 
döntünk, amelyeket tehát a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag 35. és 47. pontját 4 igen szavazattal, 24 nem ellenében 
nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag további pontjait 20 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodott? (Nincs ilyen 
jelzés.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

A hazatérés falvairól szóló H/18302. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Soron következik a H/18302. számú előterjesztés a hazatérés falvairól. Az 
előterjesztők Becsó Zsolt és Balla Mihály képviselő urak. Ülésünkön Becsó Zsolt 
képviselő úr (Jelzésre:) képviselte volna az előterjesztőket. Javaslom, hogy módosítsuk 
a napirendünket, térjünk vissza rá később, addig megpróbáljuk előkeríteni az 
előterjesztők valamelyikét, mert az előterjesztő jelen nem léte tárgyalási akadályt 
képez. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Elnök úr, tekintettel 

arra, hogy vissza kell mennem egy másik bizottsági ülésre, a kormány nevében ehhez a 
napirendi ponthoz a támogató nyilatkozatomat megtenném, ha megengedi. Ha 
nélkülem, a távollétemben lehet a napirendi pontot tárgyalni, akkor én ezt most 
megtenném a jegyzőkönyvnek és mindenkinek. De abban az esetben, ha Balla vagy 
Becsó képviselő úr bármelyik kormánypárti képviselőt a képviseletével megbízta volna 
- én ezt nem tudom -, akkor lehet tárgyalni a napirendi pontot. 

Döntés a napirendi pont későbbi megtárgyalásáról  

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyvben rögzítettük államtitkár úr 
nyilatkozatát.  

Most szavazzunk arról, hogy a napirendi pont tárgyalását a mondottak szerint 
elhalasztjuk! Kérem, aki támogatja az indítványomat, most szavazzon igennel! 
(Szavazás.)  

A bizottság 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az elfogadott napirend 
módosítását, és a későbbiekben térünk vissza erre az előterjesztésre. Köszönjük szépen, 
államtitkár úr. (Dr. Kovács Zoltán távozik az ülésről.) Viszontlátásra! 

A váltójogi szabályokról szóló T/18310. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a T/18310. számú, a váltójogi szabályokról szóló 
előterjesztése az Igazságügyi Minisztériumnak, melyről meg kell jegyeznem, hogy 
nagyon rég nem olvastam ennyire csodálatos stílusban megírt kódexet. A magam 
részéről gratulálok a kidolgozóknak, és az Igazságügyi Minisztérium civilisztikai 
részlegét nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Villányi Imre személyén keresztül is. Az 
Igazságügyi Minisztérium az előterjesztő. Dr. Völner Pál államtitkár úr képviseli a 
tárcát. A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók. Az Igazságügyi 
bizottság 2. sorszám alatt terjesztette elő indítványát. Az előterjesztő itt fog most 
nyilatkozni ezzel kapcsolatban. Parancsoljon, államtitkár úr! 

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

elnök úr. Az Igazságügyi bizottság megvitatta és módosítót terjesztett elő. Gyakorlatilag 
a háttéranyagot támogatjuk a kormány részéről. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány támogatja tehát a módosítót. Most megnyitom a vitát. 
(Senki sem jelentkezik.) A kitűnő előterjesztés olyan elsöprő minőséget képvisel, hogy 
hozzászólni sem kíván senki. A vitát ezért lezárom.  

Most a szavazás következik először a háttéranyag pontjairól, melyeket a 
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A bizottság a háttéranyag pontjait 
27 igen szavazattal, 3 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 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag döntött.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
A napirendi pontot lezárom. 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18316. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslat. A 
törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Igazságügyi 
Minisztérium, a minisztérium képviselője az ülésen Völner Pál államtitkár úr. A 
módosító javaslatok egyrészt a kiosztott háttéranyagban olvashatók, az Igazságügyi 
bizottság 6. sorszámú javaslatcsomagjáról van szó.  

Tájékoztatom önöket, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
kapcsolódó bizottságként lefolytatta a részletes vitát, de nem nyújtott be részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatot. Előttünk fekszik továbbá a TAB két saját 
módosító javaslata, az 1. hivatkozási számú 43 pontból álló és a 2. hivatkozási számú 
70 pontból álló, mind érdemi, mind technikai rendelkezéseket tartalmazó módosító 
indítvány. Az előterjesztő itt most fog nyilatkozni az Igazságügyi bizottság módosító 
javaslatáról, illetve a TAB saját módosító javaslatáról. Ez utóbbit talán a vita későbbi 
szakaszában is megteheti államtitkár úr, miután a frakciók nyilatkoztak a 
törvényjavaslat támogatása tekintetében. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Az 1. és 2. módosító javaslatok abban különböznek egymástól, hogy az 1. 
módosító javaslat továbbra is tartalmazza a kétharmados, sarkalatos rendelkezéseket. 
A lefolytatott vita alapján szeretnénk felmérni - a Fidesz- és a KDNP-frakciók írásban 
nyilatkoztak, hogy támogatják -, hogy a kétharmados részt eléri-e a támogatottsági 
arány. Amennyiben nem éri el, az 1. pontot nem támogatnánk, a 2-est támogatnánk, 
amiben gyakorlatilag nincsenek kétharmados részek. Tehát, ha megengedi elnök úr, a 
vita végén mondanánk meg, hogy a támogatás hogyan alakul. 

 
ELNÖK: Javaslom, hogy a vita végén még egyszer kérjen szót államtitkár úr és 

definitív módon nyilatkozzon arról, hogy melyik TAB-módosítót támogatja és melyiket 
nem. Köszönöm szépen.  

Megnyitom a vitát. Balla György képviselő úr kért szót. 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szokatlan hozzászólásom, illetve kérésem lesz, de alelnök 
urat szeretném megkérni arra, hogy ha tud nyilatkozni az államtitkár úr kérdésére, azt 
tegye meg. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem támogatjuk, semmi gond, csak 
akkor értelemszerűen a Törvényalkotási bizottság olyan döntést fog hozni, amely utána 
a parlamenti döntéshozatalt nem akadályozza meg. Ha pedig tud nyilatkozni a frakció 
nevében, hangsúlyozom, alelnök úr - tehát nem a saját nevében, hanem a frakció 
nevében -, akkor természetesen hinni fogunk önnek, elfogadjuk és akkor azt a döntést 
hozzuk meg, csak tudjuk már, hogy mi a szándék. Ennyi a kérés. 

 
ELNÖK: Sikerült Gyüre Csaba… Nem, mégsem sikerült? (Dr. Gyüre Csaba: 

De!) Sikerült szóra bírnia Balla képviselőtársunknak. Megadom a szót dr. Gyüre Csaba 
alelnök úrnak. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tartózkodás az 

álláspontunk. (Balla György: Ez legalább markáns!) 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Balla György képviselő úr kíván újra szólni. 

Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Államtitkár 

úr, szerintem akkor ez eldőlt. Javaslom, hogy a Törvényalkotási bizottság egy olyan 
változatot fogadjon el, amiben kétharmados döntés nem szerepel, lévén nyilvánvaló, 
hogy az ellenzéknél nem számíthatunk arra, hogy technikai kérdésekben meg normális 
kérdésekben is egyébként segítsenek a kétharmadhoz. Az MSZP-t nem is kérdeztük, 
mert azt már tudtuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Láthatóan nincs. Megkérdezem az államtitkár urat akkor, hogy ennek 
fényében az 1. és a 2. törvényalkotási bizottsági saját módosító közül melyiket 
támogatja, és melyiket nem támogatja a kormány. 

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

elnök úr. Tehát a 2. TAB-módosítót támogatnánk, és ez azt jelenti, hogy a háttéranyag 
4., 14., 39., 61., 63., 64. és 66. pontjait nem támogatjuk, hogy a koherencia 
fennmaradjon a módosításokat követően. 

 
ELNÖK: Értem. Tájékoztatom önöket a szavazás megkezdése előtt - amely nem 

lesz túlságosan egyszerű a kialakult eljárásjogi helyzetre tekintettel -, hogy a 
háttéranyag következő pontjait nem kell elfogadnunk: a 4., 14., 39., 61., 63., 64. és a 66. 
Ezek helyett a TAB 2. hivatkozási számú javaslatának a következő pontjait indokolt 
elfogadni: 1., 10., 19., 66., 68., 69. és a 31. 

Ezt követően hozzálátunk a szavazáshoz. Először: a 2. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 1. pontja kizárja a háttéranyag 4. 
pontjának elfogadását, ezért most a háttéranyag kizárt 4. pontjáról, valamint annak 
összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 1-3. pontjáról azok összefüggése miatt csak együtt 
határozhatunk. Ezek tehát a nem támogatott körbe esnek. Kérem, most szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 25 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta. 
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Mivel a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
10. pontja kizárja a háttéranyag 14. pontját, ezért a háttéranyag kizárt 14. pontjáról, 
valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 6-13. és 15-19. pontjáról döntünk, 
mivel azok összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. Nem támogatott javaslatról 
van szó a kormány részéről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 25 nem szavazattal, 3 
tartózkodó szavazattal nem támogatta. 

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 19. 
pontja kizárja a háttéranyag 39. pontjának elfogadását. Most a háttéranyag kizárt 39. 
pontjáról határozunk, amely a kormány részéről nem támogatott pont. 
Parancsoljanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag kizárt pontját 27 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 66. és 
68. pontja kizárja a háttéranyag 61. és 63. pontjának elfogadását. A háttéranyag kizárt 
61. és 63. pontjáról, valamint azok összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 59-60. és 62. 
pontjáról azok összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. Ez még mindig a 
kormány által nem támogatott javaslat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 27 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta.  

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 69. 
pontja kizárja a háttéranyag 64. pontjának elfogadását. Most a háttéranyag kizárt 64. 
pontjáról határozunk, amelyet ugyancsak nem támogat a kormány. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag kizárt pontját 27 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 31. 
pontja kizárja a háttéranyag 66. pontjának elfogadását. A háttéranyag kizárt 66. 
pontjáról, valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 65. pontjáról azok 
összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. Tehát még mindig a kormány által nem 
támogatott módosító javaslatoknál tartunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 26 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további életben maradt pontjairól határozunk, melyek a 
kormány által támogatottak. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal való 
összefüggésére tekintettel nem támogatott háttéranyagpontokban foglalt 
módosításokkal. Ezek pediglen a háttéranyag 1-3., 6-13., 15-19., 59-60., 62. és 65. 
pontjai. A kormány tehát támogatja ezeket a pontokat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a kiegészült törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatot 24 
igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk. Figyelem, ezt a kormány nem támogatja! Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatot 2 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk, 
melyet természetesen támogat a kormány. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

A hazatérés falvairól szóló H/18302. számú határozati javaslat 
tárgyalásának folytatása  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Tájékoztatom önöket arról, hogy időközben csatlakozott a 
hazatérés falvairól szóló H/18302. számú határozati javaslathoz Becsó Zsolt és Balla 
Mihály képviselőtársunk mellé Balla Görgy képviselőtársunk, aki jelen van az ülésen, 
így tehát nincs akadálya annak, hogy ezt a kitűnő határozati javaslatot immár az 
előterjesztő jelenlétében házszabályszerűen meg tudjuk tárgyalni.  

Emlékeztetem önöket arra, hogy a korábbiakban szavaztunk arról, hogy akkor 
térünk vissza ehhez a napirendi ponthoz, amint lehetővé válik a házszabályszerű 
tárgyalás. Ez a feltétel bekövetkezett, ezért tehát külön napirendi szavazás nélkül most 
tárgyalásba vesszük a már említett H/18302. számú határozati javaslatot.  

Emlékeztetem önöket arra is, hogy a feladatkörrel rendelkező tárca 
képviseletében Kovács Zoltán államtitkár úr már jegyzőkönyvileg nyilatkozott arról, 
hogy a kormány támogatja a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat és az 
előterjesztést. 

Most szeretném ismertetni, hogy a kiosztott háttéranyagban a Nemzeti 
összetartozás bizottsága 3. sorszám alatti, 3 pont terjedelmű módosító javaslatát 
olvashatják. Az előterjesztő korábban már akként nyilatkozott, hogy ezt a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatot támogatja, a kormány állásfoglalását pedig már 
meghallgattuk. 

Ezért most a vitát nyitom meg a határozati javaslattal összefüggésben. (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk. Először a kormány által támogatott háttéranyagról 
döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag pontjait 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatja. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 31 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Bizottsági előadónak javaslom Bóna Zoltán képviselőtársunkat kijelölni. 

(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangú. 
Kisebbségi előadót értelemszerűen az egyhangúságra is tekintettel nem állít az 

ellenzék. A napirendi pontot lezárom. 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18311. számú 
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törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most pedig soron következik az állami vagyonnal és a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18311. számú 
törvényjavaslat. Előterjesztő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, melynek 
képviseletében köszöntöm Fónagy János államtitkár urat. 

A módosító javaslatok egyfelől a kiosztott háttéranyagban a Gazdasági bizottság 
2. sorszámú javaslataként olvashatók, másfelől pedig a TAB kormánypárti tagjai 1. 
hivatkozási számon 4 pont terjedelemben nyújtottak be módosító indítványt. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy itt és most fog nyilatkozni a módosítókról. Megadom 
a szót államtitkár úrnak. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat, tehát a háttéranyag 5., 11. és 14. pontját nem támogatja, és helyette 
a TAB-nak az ezek helyett megfogalmazott 1., 2. és 4. pontjait támogatja. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megnyitom a vitát. (Nincs 

jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Ismételten jelzem 
tehát, hogy a háttéranyag 5., 11. és 14. pontját nem kell elfogadnunk, ezek helyett a TAB 
1. hivatkozású számú javaslata 1., 2., 4. pontjának elfogadása indokolt. Ennek 
megfelelően kezdjük meg a szavazást. 

Határozathozatalok 

A háttéranyag 5., 11. és 14. pontjairól - mivel azokat az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat elfogadása kizárja - döntünk. Ezek 
tehát nem támogatott módosító indítványok. Parancsoljanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag 5., 11. és 14. pontjait 27 nem szavazattal, egyhangúlag 
nem támogatta. 

Most a háttéranyag többi pontjáról döntünk, amelyek támogatottak a kormány 
részéről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag további pontjait 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében 
támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk, amely a kormány által támogatott. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

A bizottság a módosító javaslat pontjait 22 igen szavazattal, 2 nem ellenében 
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, 3 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom B. Nagy Lászlót kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, látható többség. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a 
turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi 
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CLVI. törvény módosításáról szóló T/18537. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a T/18537. számú, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztője a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, képviseli Fónagy János államtitkár úr. 

Határozathozatalok 

A módosító javaslat a kiosztott háttéranyagban olvasható, a Gazdasági bizottság 
2. sorszámú, egy pont terjedelmű módosító javaslata. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, 
hogy nem foglal állást erről a módosító javaslatról, nyilvánvalóan eljárásgyorsító 
szándékkal. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, a 
vitát lezárom. 

Ezért most először a háttéranyag pontjáról szavazunk. Ez egy kiváló bizottsági 
módosító javaslat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag pontjait 28 igen szavazattal, 4 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 28 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak javaslom Galambos Dénes képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott? (Nincs jelzés.) 
Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/18318. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18318. számú, az energetikai tárgyú törvények, valamint 
azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek 
előterjesztője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, amelynek képviseletében köszöntöm 
dr. Aradszki András államtitkár urat. A módosító javaslatok egyfelől a kiosztott 
háttéranyagban olvashatók a Gazdasági bizottság 2. sorszámú javaslataként, másfelől 
a TAB saját módosító javaslataként az LMP-frakció TAB-tagjainak szándékát tükröző 
1. hivatkozási számú, egy pont terjedelmű érdemi jellegű módosító javaslata fekszik 
előttünk. 

Az előterjesztő korábban úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró, tehát a 
fent említett gazdasági bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. 

Most arra kérem, hogy az előterjesztő képviseletében Aradszki államtitkár úr 
foglaljon állást az LMP-s képviselőtársaink által a TAB saját módosító javaslataként 1. 
hivatkozási számon előterjesztett javaslatról. Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslattal nem ért egyet. 

 
ELNÖK: Tehát nem támogatja. Köszönöm. Megnyitom a vitát. (Nincs jelzés.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  
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Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag pontjairól, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag pontjait 25 igen szavazattal, 4 nem ellenében 
támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk, amelyet a kormány nem támogat. (Szavazás.) 

A bizottság a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 25 nem ellenében nem 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
(Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 18 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak B. Nagy László képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
T/18564. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a T/18564. számú, a közúti közlekedési nyilvántartásról 
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvény módosításáról szóló javaslat. 
Előterjesztői: Kovács Sándor, Manninger Jenő és Hadházy Sándor képviselőtársaink. 
Képviseletükben Hadházy Sándor képviselő úr jelen van. Feladatkörrel rendelkező 
tárca a Belügyminisztérium, melynek képviseletében Felkai László államtitkár urat 
köszöntöm. A módosító javaslatok körében megemlítem, hogy részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat nem érkezett, ugyanakkor a TAB saját módosító javaslata 
1. hivatkozási számon két pont terjedelemben kormánypárti képviselők által 
előterjesztve előttünk fekszik. 

Kérem az előterjesztőt, Hadházy képviselő urat, hogy a TAB saját módosító 
javaslatáról szíveskedjék nyilatkozni.  

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztő támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem Felkai államtitkár urat, hogy nyilatkozzon 

ugyane tárgyban.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszöntök mindenkit. Mindkét pontját támogatja a kormány.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási 
szándékot nem látok. A vitát lezárom.  
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Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatáról döntünk, amelyet mind az előterjesztő, mind a kormány támogat. 
(Szavazás.)  

A bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

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

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
A napirendi pontot lezárom.  
Most 10 perc szünetet rendelek el a korábbi megbeszélés szerint. Munkánkat 11 

óra 33 perckor folytatjuk.  
 

(Szünet: 11.22-11.34) 
 

A Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar 
Diáksport Napjáról szóló H/18211. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

ELNÖK: Kérem, foglalják el helyüket! Soron következik a H/18211. számú, a 
Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról 
szóló határozati javaslat. Az előterjesztők Dúró Dóra, Földi László, Ikotity István, 
Nyitrai Zsolt, Mesterházy Attila és dr. Vas Imre képviselőtársaink. Képviseletükben 
jelen van dr. Vas Imre képviselő úr. Kérdezem Szilágyi képviselő urat, hogy 
előterjesztője-e ennek a javaslatnak. Csatlakozott?  

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Igen, elnök úr, csatlakoztam ehhez az 
előterjesztéshez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiegészítem tehát, hogy az ülésen Vas Imrén 

túlmenően Szilágyi képviselőtársunk is képviseli az előterjesztőket, tekintettel arra, 
hogy egy ötpárti egyeztetésen alapuló előterjesztésről van szó.  

Jelzem továbbá, hogy feladatkörrel rendelkezik az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Képviseletében köszöntöm dr. Szabó Tünde államtitkár asszonyt. 

Szeretném elmondani, hogy a módosító javaslatok egyrészt a kiosztott 
háttéranyagban olvashatók a Kulturális bizottság 4. sorszámú módosító javaslataként, 
továbbá a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, a Jobbikhoz tartozó 
képviselőtársaink szándékát tükrözően.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. Ugyanakkor az előterjesztők állást foglalhatnak az 1. 
hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról. Ezért most 
elsőként megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak, hogy nyilatkozzon.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Az 1. számú módosító javaslatot 

támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vas Imre képviselőtársunknak, 
hogy tegye meg nyilatkozatát. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Én is támogatom, 

mivel jogtechnikai módosítás, és a jogalkotási törvénynek így fog megfelelni a 
határozati javaslat.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a háttéranyagban található módosító javaslatról 

kívánnak-e állást foglalni. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Igen, támogatom.  
 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Én azt a véleményt formálom meg, 

ami az ötpárti egyeztetésen is a vélemény volt, és amit az előterjesztők benyújtottak 
írásban, ahhoz tartjuk magunkat továbbra is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most pedig a kormány képviselőjének nyilatkozatát kérem 

valamennyi módosító javaslat tekintetében.  
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntök én is mindenkit. Valamennyi módosító 
javaslatot a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  
Először a háttéranyag pontjairól szavazunk. Mint hallottuk, a kormány 

támogatja ezeket a pontokat. (Szavazás.)  
A bizottság a háttéranyag pontjait 25 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 

támogatta.  
Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 

javaslatról döntünk. Mint hallottuk, a kormány támogatja. (Szavazás.)  
A bizottság a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 3 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 25 igen 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
Javaslom bizottsági előadónak Tapolczai Gergely képviselőtársunkat kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú. 

Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót állítani? (Jelzésre:) Nem kíván. A 
napirend pontot lezárom. 

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/18544. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik T/18544. számon az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek előterjesztője a Honvédelmi 
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Minisztérium. Képviseletében jelen van dr. Firicz László államtitkár és dr. Balogh 
András ezredes úr.  

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatók. A Honvédelmi és 
rendészeti bizottság 2. sorszámú javaslata fekszik önök előtt. Az előterjesztő úgy 
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal 
állást. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát 
lezárom.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyag pontjairól szavazunk. Ezek kiváló pontok, bár a kormány 
nem nyilatkozott a támogatásukról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag pontjait 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 
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 25 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Egyhangú.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít.  
A napirendi pontot lezárom. Viszontlátásra! 

Egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú 
módosításáról szóló T/18567. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18567. számú, egyes agrárszabályozási tárgyú 
törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és 
más célú módosításáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztője a Földművelésügyi 
Minisztérium, képviseli V. Németh Zsolt államtitkár úr.  

A módosító javaslatok egyfelől a kiosztott háttéranyagban olvashatóak, a 
Mezőgazdasági bizottság 51 pont terjedelemben 3. sorszám alatt nyújtotta be módosító 
javaslatát; másfelől pedig a TAB 1. hivatkozási számú módosító javaslata fekszik 
előttünk 10 pont terjedelemben, a kormánypárti képviselők szándékát tükrözve.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Ugyanakkor megkérem az államtitkár urat, hogy 
nyilatkozzon az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról! Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ennek 

fényében, hogy tudniillik a TAB saját módosítót támogatja a kormány, a háttéranyag 
alább felsorolt pontjait nem kell elfogadnunk: az 1., a 22., a 33., a 42. és az 50. pontokat. 
Ezek helyett viszont indokolt elfogadni a kormány által támogatott törvényalkotási 
bizottsági saját módosító 1., 2., 4., 5. és 10. pontjait. Jelzem, hogy érintett összefüggő 
pontok a háttéranyagban a 22., a 27. és a 40. pontok. A vitát megnyitom. (Senki sem 
jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most szavazni fogunk.  
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Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
kizárja a háttéranyag 1., 33., 42. és 50. pontjának elfogadását. Most ezen kizárt 
pontokról döntünk, amelyek tehát nem támogatottak a kormány részéről. (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag kizárt pontjait 30 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

A fentieken túl az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslat 2. pontja kizárja a háttéranyag 22. pontjának elfogadását is. A háttéranyag 
kizárt 22. pontjáról, valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 27. és 40. 
pontjáról azok összefüggése miatt csak együtt határozhatunk. Ez tehát nem támogatott 
a kormány részéről. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag összefüggő kizárt pontjait 27 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat. 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról döntünk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal való 
összefüggésére tekintettel nem támogatott háttéranyagpontokban foglalt 
módosításokkal, ezek a háttéranyag 27. és 40. pontjai, az összefüggések fenntartása 
mellett. A kormány támogatja ezt a pontot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiegészült TAB saját módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A bizottság az összegző jelentést és az 
összegző módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Galambos Dénes képviselő urat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen 
jelzés.) Egyhangú.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
A napirendi pontot lezárom. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/18313. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18313. számú, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. Az előterjesztő a 
Földművelésügyi Minisztérium, képviseli V. Németh Zsolt államtitkár úr.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
nem érkezett. A TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon 10 pont 
terjedelemben a kormánypárti képviselők szándékát tükrözve fekszik önök előtt. 
Megkérdezem az államtitkár urat, hogy a törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról mi a kormány álláspontja. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási 

szándékot nem látok. A vitát lezárom. 
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Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, 
melyet, mint hallották, a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 
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 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Egyhangú. Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A 
napirendet lezárom. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 
módosításáról szóló T/18531. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18531. számon előterjesztett, a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
megtárgyalása. Jelzem önöknek, hogy a kormány álláspontja szerint az ő feladatkörét 
nem érinti a javaslat, ezért a kormány képviselője nem vesz részt a napirendi pont 
tárgyalásán.  

Az előterjesztők dr. Gulyás Gergely, dr. Répássy Róbert és dr. Vas Imre 
képviselőtársaink, akiket dr. Vas Imre képvisel jelen ülésünkön. 

A módosító javaslatokat, amelyeket az Igazságügyi bizottság 3. sorszám alatt 
négy pont terjedelemben nyújtott be, a kiosztott háttéranyagban olvashatják. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást.  

Most megnyitom a vitát. Szilágyi György képviselő úr kíván szólni. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy olyan 
szervezetnél, mint a Nemzeti Emlékezet Bizottság, amelynek az egyik fontos feladata 
az lenne, hogy föltárja az állampárti múltban elkövetett bűnöket, föltárja azokat a 
személyeket, akik együtt dolgoztak a szolgálatokkal, akiket hálózatiaknak lehet 
nevezni, egy ilyen szervezetnél mi visszásnak tartjuk azt, hogy a kommunista 
rendszerekre az volt a jellemző, hogy egy egyszemélyi vezetés, egy személyi kultusz 
alakult ki teljes mértékben, és a legfőbb vezető döntött mindenről, élet-halál ura volt, 
és hogy egy hasonlót vezessünk be a Nemzeti Emlékezet Bizottságnál, ahol a 
demokratikus jogokat sárba tiporva, a bizottsági tagoknak innentől kezdve szinte 
semmilyen joguk nem lesz, és mindent egy személyben majd az elnök dönthet el, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom ilyen előterjesztéseket és ilyen törvényeket nem 
támogathat. 

A másik fontos kérdés, hogy egy olyan szervezet, amelyiknek pont az lenne a 
feladata, hogy feltárja az erőszakszervezetek működését abban az időszakban, feltárja 
azokat az embereket, akik együttműködtek, akik hálózatiak voltak, az most lehetőséget 
kapjon arra, hogy pont azokat az embereket alkalmazza a soraiban, és fizessen, bért 
fizessen nekik még most is, 2017-ben, akik másoknak az életét tönkretehették a 
jelentéseikkel, vagy pedig teljesen más tevékenységet folytattak, ez egyszerűen 
számunkra érthetetlen. Bár ha azt vesszük figyelembe, hogy sejtéseink lehetnek arról, 
hogy esetleg akár a jelenlegi kormánypárt soraiban is vannak olyan emberek, akik részt 
vehettek ezeknek a diktatúráknak a fenntartásában és működtetésében, és esetleg 
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őnekik akarnak pénzt adni, akkor ez érthető az önök szempontjából. De úgy gondolom, 
nemzeti érzelmű emberek szempontjából ez viszont nem érthető. És ha még azt is 
hozzávesszük, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének az édesapja, M. Kiss 
Sándor is érintett lehet, és hogy őt esetleg tudják alkalmazni, azért kívánják ezt a 
törvényt így megváltoztatni, akkor viszont én úgy gondolom, ez egész egyszerűen 
felháborító.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tudja támogatni sem a módosító 
javaslatokat, sem pedig majd az Országgyűlésben a törvényt a szavazatunkkal. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Vas Imrének. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Szerintem nem 

ugyanazt a törvényt olvastuk. Én olvastam ezt a törvényt, az igazságügyi bizottsági 
ülésen is ott voltam. Most a T/18531. számú törvényjavaslatról van szó: én ebben nem 
láttam ilyen kitételeket, mint amit Szilágyi képviselőtársam mond. Nem változtatja 
meg azt például, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjai csak 1972. február 
valahányadika után született személyek lehetnek, akik nem lehetnek ebben érintettek. 
Pusztán arról van szó, hogy vannak olyan munkakörök, amelyek egyébként a bizottság 
működéséhez csak technikai feltételeket biztosítanak, és hogy őnekik ne kelljen ilyen 
nyilatkozatot tenni; gépkocsivezetőnek, takarítónak és egyéb ilyen, tulajdonképpen 
nem is érdemi - abban az értelemben persze érdemi munka, mert a bizottságnál is 
vannak ilyen feladatok -, nem a bizottság feladatkörébe tartozó munkákat végzőknek.  

Másrészt a bizottság elnöke sem kap a bizottság és a hivatal működése felett 
teljhatalmat; ezt Szilágyi képviselőtársam rosszul látja.  

Az előttünk fekvő módosító indítványok pedig olyan fontos kérdéseket 
rendeznek, mint a „bizottságáról” szó kijavítása, vagy „adatok” helyett „adat” 
védelméről rendelkezik, vagy hogy a „figyelembevételével” a magyar helyesírás 
szabályai szerint egybe írandó. Úgyhogy erről van most szó. De mondom, ilyen, amit 
Szilágyi képviselőtársam elmondott, nincs a törvényben. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem akarom 

még egyszer megismételni magam; én a nyilatkozatokat nem is említettem, hiszen az 
egy nevetséges dolog, hogy ne lehessen valakinek nyilatkozatot aláírni. 

Egyetlen kérdésem lenne csak - a jegyzőkönyv számára legfőképpen - akkor Vas 
Imréhez. Vas Imre képviselő úr, ez a törvény lehetővé teszi-e, hogy hálózati 
személyeket, olyan személyeket, akik bűnt követtek el ebben az országban, pénzért 
alkalmazzon a Nemzeti Emlékezet Bizottság, vagy nem? Erre az egy kérdésre 
válaszoljon! Ez roppant egyszerű kérdés: igen vagy nem? Eddig lehetett-e? Nem 
lehetett. Most ez után a törvény után lehet-e? Lehet. Erre válaszoljon nekem: lehet-e 
ez után a törvény után alkalmazni olyan embereket, akik ebben az országban bűnt 
követtek el magyar családok ellen, akik részt vettek a pártállami rendszer 
fenntartásában, akik részt vettek annak a diktatórikus rendszernek az 
üzemeltetésében, ami ellen minden nemzeti érzelmű ember jogosan háborodik fel, és 
amelynek a múltjának a feltárására pont a Nemzeti Emlékezet Bizottság lenne a 
hivatott? Tehát az a kérdésem: alkalmazhatnak-e ilyen embereket a jövőben, igen vagy 
nem? 
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ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Nem kívánom magam megismételni. 

Elmondtam képviselőtársaimnak, hogy miről szól a törvényjavaslat. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Először a háttéranyag pontjairól szavazunk. Kérem, most szavazzanak! 

(Szavazás.) 
A bizottság a háttéranyag pontjait 23 igen szavazattal, 7 nem 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 23 igen 

szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom Vas Imrét kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. 

Ellene? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Nincs ilyen jelzés.) Egyhangú volt a döntés. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pontot lezárom. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
T/18565. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/18565. számú törvényjavaslat tárgyalása, amely a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szól. A kormány álláspontja szerint 
feladatkörét nem érinti a javaslat, ezért a kormány képviselője nem vesz részt a 
napirendi pont tárgyalásán. 

Az előterjesztők dr. Gulyás Gergely, jómagam, dr. Répássy Róbert és dr. Vas 
Imre. Az előterjesztőket mai ülésünkön dr. Vas Imre képviseli. 

A módosító javaslatok a kiosztott háttéranyagban olvashatóak. Az Igazságügyi 
bizottság 11. sorszám alatti, hét pont terjedelmű módosító indítványáról van szó. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást. 

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyag pontjait 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 30 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Javaslom bizottsági előadóként kijelölni Vas Imre képviselőtársunkat. 

(Szavazás.) Látható többség. Ellenszavazat? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadva. 

Értelemszerűen kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Napirendi pontjaink végére értünk. Kérdezem, hogy 

bármilyen kérdést kívánnak-e még felvetni. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási 
szándékot nem látok.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem, és további szép napot kívánok mindannyiuknak! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 

 
 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Madarász Mária, 
Prin Andrea, dr. Lestár Éva, Vicai Erika, Baloghné Hegedűs 
Éva, Barna Beáta és Lajtai Szilvia 


