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Napirendi javaslat  
 
1. Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, 

valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6350. szám)  
(Döntés a részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

 
2. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (T/6322. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a 
HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság)  
 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)   
 
Varga Gábor (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott 

Böröcz László (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz) 

A bizottság titkársága részéről 

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy kezdjük el a mai bizottsági ülést.  

Jó napot kívánok mindenkinek! A mai, június 11-i ülést megnyitom. 
Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket és az ülésre érkezett 
hallgatóságot. 

A határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Simonka György 
képviselő urat Varga Gábor képviselő úr helyettesíti, Böröcz Lászlót pedig 
Bencsik János alelnök úr.  

A mai ülés napirendi pontjaira az alábbiakban tettem javaslatot: első 
napirendi pontként egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet 
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslatról döntünk a tekintetben, hogy a 
részletes vita lefolytatásához kapcsolódjunk-e. Második napirendi pont a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, itt 
döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján, tehát itt a vitához kapcsolódás kérdéséről 
döntünk ma, és harmadik napirendi pontként az egyebek szerepel. 

Javaslom, hogy térjünk gyorsan rá az első napirendi pontra, de még 
mielőtt rátérnénk az első napirendi pontra, szavaznunk kell arról, hogy a 
bizottság elfogadja-e ezeket a napirendi pontokat. Aki egyetért a napirendi 
pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

A mai napirendi pontokat egyhangúlag elfogadtuk. 

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet 
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel 
összefüggő módosításáról szóló T/6350. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § 
(2) bekezdése alapján) 

Ezek után rátérhetünk az első napirendi pontra, azaz döntés a részletes 
vita lefolytatásáról az egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet 
védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő 
módosításáról szóló T/6350. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A 
kijelölt bizottság a Gazdasági bizottság. A törvényjavaslat tipikus 
salátatörvény, benne számos, bizottságunk hatáskörét érintő törvény - 
például bányászat, területfejlesztés, kulturális örökség, világörökség - 
módosításával, így javaslatot teszek arra, hogy bizottságunk döntsön a 
törvényjavaslat részletes vitájának a lefolytatásáról. Indítványozom, hogy a 
kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-63. paragrafusra tegyük 
meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. 
(Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs. 

Határozathozatal 

Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére. Először azt kérdezem meg, hogy ki támogatja. 
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(Szavazás.) Hat igen. Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) 

(Szászfalvi László megérkezik az ülésterembe.) A bizottság 
egyhangúlag - (Szászfalvi Lászlónak:) ugye, mondhatom? - (Szászfalvi 
László: Igen-igen.) elfogadta, ezért megállapítom, hogy bizottságunk 
kapcsolódott a törvényjavaslat részletes vitájához. Köszönöm. Az ezzel 
kapcsolatos napirendi pontot lezárom. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
T/6322. számú törvényjavaslat   
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Soron következik a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló T/6322. számú törvényjavaslat, és ebben az a feladatunk, hogy a 
házszabály 92. § (4) bekezdése alapján döntsünk a részletes vitában 
megtárgyalandó szerkezeti egységekről. Az eddigi évek gyakorlatát követve 
arra teszek most is javaslatot, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, 
azaz az 1-75. §-ra, valamint az 1-9. mellékletre tegyük meg. Kérdezem, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Akkor szavazzunk! 

Határozathozatal 

Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a költségvetési törvényjavaslat 
egészére? Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Tartózkodás? 
(Nincs jelentkező.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 

Megállapítom, hogy bizottságunk a teljes törvényjavaslatra 
vonatkozóan kapcsolódott a részletes vitához.  

Egyebek 

A harmadik, egyben utolsó napirendi pontunkban, az egyebekben az 
alábbiakról tájékoztatom képviselőtársaimat: a mai kapcsolódás 
következményeként várhatóan a jövő hét elején le kell folytatnunk a T/6350. 
számú törvényjavaslat részletes vitáját. Megkezdjük az egyeztetést az ülés 
időpontjáról.  

Más: a tervezett éves miniszteri meghallgatások kapcsán jelzem, hogy 
dr. Nagy István és dr. Palkovics László miniszter urak részéről az a 
visszajelzés érkezett, hogy a nyári szünet előtt már nem tudják beilleszteni a 
naptárba az eseményt, viszont Süli János miniszter úrtól azt a választ kaptuk, 
hogy július első és második hetében a keddi napok alkalmasak lennének a 
meghallgatására. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy hallgassuk-e meg Süli 
miniszter urat a szünet előtt. Én erre tennék javaslatot, mivel az őszi ülésszak 
zsúfoltnak tűnik, és talán jobb lenne, ha egy kicsikét előre dolgoznánk, így 
tudnánk csökkenteni a második félévi munkaterhet.  

Határozathozatal  

Azt kérdezem, hogy ezzel egyetért-e a bizottság. Aki támogatja azt, 
hogy most, még ebben a szakaszban legyen a meghallgatás, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 

Egyhangúlag döntöttünk, és akkor az egyeztetést megkezdjük az 
időponttal kapcsolatosan.  
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Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően a mai bizottsági ülésünket lezárom. További szép 
napot, jó munkát kívánok mindannyiunknak! Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc.)  

 

 

 
 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 
 


