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3

Napirendi javaslat
1.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1358. szám)
(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
kerül sor.)

2.

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről
szóló törvényjavaslat (T/628. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti módosító
javaslat benyújtása érdekében)

3.

A földművesek emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/893. szám)
(Dr. Turi-Kovács Béla, Dr. Simon Miklós, Farkas Sándor, Jakab István (Fidesz),
Szászfalvi László (KDNP), Font Sándor, Bencsik János, Czerván György (Fidesz)
képviselők önálló indítványa)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)

4.

Az EUROFISH Nemzetközi Szervezetet létrehozó Megállapodás kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat (T/1356. szám)
(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
kerül sor.)

4

Az ülés résztvevői
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Dr. Varga László (MSZP)
Arató Gergely (DK)
Hajdu László (DK)
Burány Sándor (Párbeszéd)
Helyettesítési megbízást adott
Héjj Dávid Ádám (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)
Bóna Zoltán (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)
Jakab István (Fidesz) Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Hirt Ferenc (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)
Horváth László (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) Burány Sándornak (Párbeszéd)
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A bizottság titkársága részéről
Dr. Pór-Zselinszky Eszter
Horváth-Babos Tímea
Meghívottak
Hozzászólók
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Bitay Márton Örs államtitkár (Agrárminisztérium)
Megjelentek
Dr. Bóka János államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) előterjesztő
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a Törvényalkotási bizottság tagjait az őszi ülésszak első ülésén,
amelyet ezennel megnyitok.
Ismertetem a helyettesítési rendet: Héjj Dávid képviselő urat dr. Tapolczai
Gergely, Bóna Zoltánt Balla György, Jakab Istvánt Mátrai Márta, Vejkey Imrét dr.
Aradszki András, Hirt Ferencet B. Nagy László, Horváth Lászlót Nyitrai Zsolt, Bartos
Mónikát Dunai Mónika, Selmeczi Gabriellát Hadházy Sándor, Szűcs Lajost Vécsey
László, Harangozó Tamást dr. Varga László és dr. Tóth Bertalant Burány Sándor
képviselő úr helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.
Most a napirendről fogunk szavazni; géppel szavazunk. Kérdezem, hogy van-e
javaslat a napirend kiegészítésére. (Nincs jelentkező.) Nincs.
Aki elfogadja az írásban kiküldött javaslatot, az, kérem, most szavazzon igennel!
(Szavazás. - Dunai Mónika jelzi, hogy nem működik a szavazógépe.) Akkor tessék
talán megfordítani! Kérem a technikai segítőket, hogy oldják meg. Hozzászámoljuk vagy már sikerült szavazni? (Dunai Mónika: Nem.)
Akkor 31 igen szavazattal, továbbá Dunai Mónika képviselő asszony plusz 2
szavazatával, tehát 33 igen szavazattal fogadtuk el ezek szerint, miután egy főt
helyettesít, a kiküldött napirendet, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
Tisztelettel tájékoztatom a TAB tagjait, hogy a korábbiaktól eltérően a
bizottságunk üléseinek kezdési időpontja a jövőben várhatóan általános jelleggel 13 óra
lesz. Ezt azért mondom el, mert korábban a délelőtti órákban hívtuk össze a bizottsági
ülést, azonban a Házbizottság úgy döntött, hogy a saját üléseit későbbre tolja a korábbi
időponthoz képest, és így 10 óra 30 perckor csütörtökönként házbizottsági ülés lesz,
ennek megfelelően nem tudunk korábban TAB-ülést tartani, hiszen azon részt kell
vennünk többünknek a jelenlévők közül, és a munkánkhoz is elengedhetetlen annak
ismerete, hogy mi történik a Házbizottságban. Reméljük, hogy a benyújtási határidők
fix jellege miatti, csökkenő idő nem állítja a Ház apparátusát megoldhatatlan feladat
elé. Ebben a reményben adom tehát ezt a tájékoztatást.
Amennyiben más időpont szükségessé vagy lehetségessé válik, azt
természetesen az adott írásos meghívó tartalmazni fogja.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló
T/1358. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Rátérünk az 1. napirendi pontunkra, ez a T/1358. számú, a szerzői jogról szóló
törvény módosításáról szóló javaslat. Az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium,
képviseletében dr. Bóka János államtitkár urat köszöntöm az ülésünkön.
A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről 2.
sorszám alatt fellelhetők. Az előterjesztő, tekintve, hogy a határozati házszabály 46. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti, előrehozott tárgyalásról van szó, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást.
Ennek ismeretében megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok. Értelemszerűen államtitkár úrnak nincs mire
reagálnia, ezért nem adom meg a szót. A vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazunk a háttéranyagról, amely ezek szerint egy jó javaslat. Kérem,
most szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: a bizottság 34 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a háttéranyagot támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 34 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az
összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot.
Most a bizottsági előadó kijelölésére teszek indítványt. Dr. Salacz László alelnök
úr személyét javasolom. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Látható
többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.)
Egyhangú döntés.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi eladót állítani? Valószínűleg nem, miután
egyhangú volt a döntés. Köszönöm szépen.
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések
ellenőrzéséről
szóló
T/628.
számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti
módosító javaslat benyújtása érdekében)
Továbblépünk a 2. napirendi pontra. A T/628. számú, a Magyarország
biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat
fekszik előttünk. A zárószavazást előkészítő módosító javaslat tárgyalását folytatjuk le.
Az előterjesztő a Belügyminisztérium. Köszöntöm dr. Felkai László államtitkár urat
ülésünkön.
A módosító javaslatok I. és II. pont alatt találhatóak, a háttéranyagban a
T/628/9. sorszámú, két pontból álló, érdemi és technikai jellegű módosító javaslat, és
II. pont alatt a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon a kormánypárti
képviselők szándékát tükrözve.
Az előterjesztő állásfoglalását kérem a zárószavazást előkészítő módosító
javaslatról és a TAB saját módosító javaslatáról. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium):
Köszönöm. A háttéranyag 1. pontját támogatom, a 2. pontja helyett pedig a TAB saját
módosítóját.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak! (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazni fogunk, először arról, hogy az 1. hivatkozási számú
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat kizárja a háttéranyag 2. pontjának
elfogadását. Most erről a 2. pontról fogunk szavazni, amelyet - mint hallottuk - a
kormány nem támogat. Kérem a szavazatokat! (Szavazás.)
A Törvényalkotási bizottság a 2. pontot, a zárószavazást előkészítő módosító
javaslat 2. pontját 30 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket tehát a kormány
támogat. Kérem döntésüket! (Szavazás.)
A bizottság a módosító javaslat további pontját 25 igen szavazattal, 5 nem
ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító
javaslatról fogunk szavazni, amelyet a kormány támogat. Kérem döntésüket!
(Szavazás.)
A bizottság a TAB saját módosító javaslatát 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében,
4 tartózkodás mellett támogatta.
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Most a zárószavazás előtti jelentésről és a zárószavazás előtti módosító
javaslatról döntünk, amelyet ily módon a bizottság támogató szándékába ajánlok.
Parancsoljanak! (Szavazás.)
A bizottság a zárószavazás előtti jelentést és módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm szépen.
Bizottsági előadónak javasolom Hadházy Sándor képviselő urat megválasztani.
Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Az ellenzék kíván-e kisebbségi
előadót állítani? (Jelzésre:) Igen. (Szilágyi György: Potocskánét szeretnénk.)
Potocskáné képviselőtársunkat jelöljük ki erre a feladatra. Köszönöm szépen.
Köszönöm, államtitkár úr.
A földművesek emléknapjáról szóló H/893. számú határozati
javaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
A következő napirendi pontunk a földművesek emléknapjáról szóló határozati
javaslat. Az előterjesztő képviseletében dr. Turi-Kovács Béla képviselőtársunk jelen
van, meg is kérem, foglalja el a helyét az előterjesztők asztalánál. A kormányt az
Agrárminisztérium - mint feladatkörrel rendelkező tárca - részéről Bitay Márton Örs
államtitkár úr képviseli. A háttéranyagban találják az egypontos, technikai jellegű
módosító javaslatot, melyet a Mezőgazdasági bizottság terjesztett elő. Az előterjesztő
úgy nyilatkozott, hogy nem foglal állást a módosító javaslatról. A kormány
állásfoglalását viszont kérjük.
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Agrárminisztérium): Támogatjuk.
ELNÖK: Hallottuk, a kormány támogatja. A vitát megnyitom. Ki kíván
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat.
Parancsoljanak! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a
háttéranyagot.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. Ki az,
aki támogatja? (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 36 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta.
Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselőtársunkat javasolom
megválasztani. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Kisebbségi vélemény nem lévén kisebbségi előadót nem is állíthatnánk, ha
akarnánk sem.
Az EUROFISH nemzetközi szervezetet létrehozó megállapodás
kihirdetéséről szóló T/1356. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
A következő, utolsó napirendi pontunk a EUROFISH nemzetközi szervezetet
létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló T/1356. számú javaslat. Az előterjesztő az
Agrárminisztérium, amelyet továbbra is Bitay Márton Örs államtitkár úr képvisel.
A módosító javaslatok a háttéranyagban találhatóak 3. sorszám alatt, külügyi
bizottsági módosító javaslat formájában. Két technikai pontot érint a módosítás. Az
előterjesztő nem foglal állást a módosító javaslatról.
Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Tessék parancsolni, Arató képviselő úr!
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Hozzászólások és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Azt szeretném csak megkérdezni az előterjesztőtől,
hogy tudják-e, hogy mi a megállapodás címe, merthogy erre javasolnak itt módosítást.
Izgatottan várom és kíváncsi vagyok a válaszra, hogy most így vagy úgy hívják a
megállapodást. Mégiscsak jó lenne tudni, mielőtt döntést hozunk.
ELNÖK: Magam is meg tudnám adni a választ, de államtitkár urat szólította meg
a képviselő úr. Kíván-e válaszolni?
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Agrárminisztérium): Ez egy pontosító
módosító javaslat. A pontosított verzió felel meg a valóságnak. Ezért is támogatjuk vagy
támogatnánk ennek a módosítónak az elfogadását. Ez egy nyelvtani pontosító, és így
pontosabb, mint ahogy a módosítóban van.
ELNÖK: Kielégítő a válasz, képviselő úr? (Arató Gergely: Tökéletesen.)
Köszönöm szépen. Akkor tehát, ha nincs további hozzászólási szándék, a vitát most
zárom le.
Először a háttéranyagról szavazunk, amely egy támogatásra érdemes
háttéranyag. Parancsoljanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 35 egyhangú igen szavazattal támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem
döntésüket! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 36 egyhangú
igen szavazattal elfogadta.
Bizottsági előadónak ismét Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom
megválasztani. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Ellene? (Senki sem
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Egyhangú. Kisebbségi
előadó értelemszerűen nem kerül kijelölésre.
Az ülés berekesztése
Tisztelt Bizottság! Mai napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen
együttműködésüket. További szép délutánt kívánok! Az ülést berekesztem.
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 22 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit és Horváth Éva Szilvia

