Ikt. sz.: TAB-41/40-2/2018.
TAB-13/2018. sz. ülés
(TAB-13/2018-2022. sz. ülés)

Jegyzőkönyv
az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának
2018. november 22-én, csütörtökön 13 óra 06 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről

2

Tartalomjegyzék
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a
napirend elfogadása
8
A
pénzügyi
közvetítőrendszert
érintő
egyes
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
8
Hozzászólások és határozathozatalok

9

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/2928. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
11
Határozathozatalok

11

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/3375. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
12
Határozathozatalok

12

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/3294. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
13
Hozzászólások és határozathozatalok

13

Az oktatási nyilvántartásról szóló T/2940. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
14
Határozathozatalok

14

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
15
Határozathozatalok
Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó
módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Határozathozatalok

16
törvények
16
17

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény
hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
17
Határozathozatalok

17

A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
18
Határozathozatalok

18

3
Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló
T/2941. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
19
Határozathozatalok

19

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
szóló T/3374. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
20
Határozathozatalok

21

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény módosításáról szóló T/3292. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
21
Határozathozatalok

22

Az ülés berekesztése

22

4

Napirendi javaslat
1.

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2924. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

2.

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2928. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

3.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3375. 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
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46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére
kerül sor.)
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46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére
kerül sor.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 06 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Arra kérnék mindenkit,
hogy foglalja el a helyét. Köszönjük szépen.
A mai ülésen Hende Csaba elnök urat - aki fontos hivatalos elfoglaltsága miatt
ma nem tud ezen a bizottsági ülésen részt venni - én fogom képviselni.
Szeretném ismertetni a mai bizottsági ülésen a helyettesítés rendjét: dr. Tóth
Bertalan képviselőtársunkat Hiszékeny Dezső képviselő úr fogja helyettesíteni; Dunai
Mónika képviselőtársunkat dr. Aradszki András képviselőtársunk; dr. Kerényi János
képviselőtársunkat, bizottsági tagunkat Ovádi Péter bizottsági tag; Hirt Ferenc
bizottsági tagot Héjj Dávid fogja a mai bizottsági ülésen helyettesíteni, képviselni;
Bartos Mónika képviselőtársunkat, bizottsági tagunkat Herczeg Tamás; Hende Csaba
képviselőtársunkat, bizottsági elnök urat jómagam - bocsánat, a végére kellett volna
hogy kerüljön a sorrendben -; dr. Tapolczai Gergely képviselőtársunkat, bizottsági
tagunkat - (A bizottság munkatársa felé fordulva:) bocsánat, csak biztos, hogy jól
olvasom-e (Jelzésre:) - Vécsey László, tudom a nevét, csak a kézírás miatt a biztonság
kedvéért megkérdeztem; Nyitrai Zsolt képviselőtársunkat Törő Gábor bizottsági tag;
Arató Gergelyt pedig Hajdu László bizottsági tag, képviselőtársunk fogja képviselni.
Megállapítom a helyettesítési rend és a jelenlévők alapján, hogy a bizottságunk
határozatképes.
A napirendi javaslat ismertetése körében szeretném a tisztelt bizottsággal
ismertetni, hogy a kiküldött meghívóban 4. napirendi pontként jelzett, a filmalkotások
készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/3376.
számú törvényjavaslatot - mivel az előterjesztő részéről a szabályzatunk 46. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti előrehozott eljárás kezdeményezésére nem került sor -,
ezt a napirendi pontot nem tárgyaljuk a mai bizottsági ülésen.
Az előterjesztő kérésére nem kerül sor továbbá a kiküldött meghívóban 14.
napirendi pontként feltüntetett, egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló T/2930. számú törvényjavaslat megtárgyalására.
Javasolom továbbá a tisztelt bizottság számára, hogy a napirendi javaslatot azzal
a változtatással fogadja el, hogy a kiküldött meghívóban 7., 8. és 9. napirendi pontként
feltüntetett T/2941., T/3374. és T/3292. számú törvényjavaslatok tárgyalására utolsó
három napirendi pontként kerüljön sor.
Én arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy az így előterjesztett, így
módosítani javasolt napirendet fogadja el. Kérem, aki a napirendet elfogadja,
szavazatát jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 33 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
bizottság a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta.
A
pénzügyi
közvetítőrendszert
érintő
egyes
törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Az 1. napirendi pontunkra kerül sor, amely a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján történik. Ez a
törvényjavaslat - szeretném fölhívni a tisztelt bizottság tagjainak a figyelmét sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
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Szeretném köszönteni a Pénzügyminisztérium képviseletében Bodó Sándor
államtitkár urat.
A tisztelt bizottsággal szeretném ismertetni, hogy előttünk fekszik a
háttéranyagban a Gazdasági bizottság T/2924/3. számú előterjesztése, amely 10
pontból áll, alapvetően érdemi és technikai jellegű módosításokat tartalmaz, továbbá
előttünk fekszik a TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon 23 pont
terjedelemben, amely érdemi és technikai jellegű módosításokat is tartalmaz.
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslattal kapcsolatos álláspontját itt az ülésen szóban szeretné ismertetni. Ezért fel
szeretném kérni államtitkár urat, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatról, illetve a TAB saját módosító javaslatáról nyilatkozni szíveskedjen.
Parancsoljon, államtitkár úr!
Hozzászólások és határozathozatalok
BODÓ SÁNDOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány állásfoglalása a tárgyalandó javaslattal
kapcsolatosan, hogy a háttéranyag pontjai közül a 10. pontot nem támogatjuk, ehelyett
a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának a 24. pontját támogatjuk. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most szeretném a vitát megnyitni.
Aki vitára jelentkezni szeretne, kérem, most jelezze a szándékát! (Jelzésre:) Dr. Salacz
László képviselőtársunkon kívül más jelentkezőt nem látok, úgyhogy neki adom meg a
szót. Parancsoljon, képviselő úr!
DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Javaslom, hogy a tisztelt bizottság gondoskodjon a törvény koherenciájáról
kétharmados többség esetleges hiánya esetére is. Indítványozom, hogy a sarkalatos
rendelkezésekkel összefüggő feles szabályok elhagyására is tegyünk javaslatot az
összegző módosító javaslatban, melyek tehát a következők. Javaslom elhagyni a
törvényjavaslat 87. §-át. Hagyjuk el továbbá a törvényjavaslat 181. §-át, azaz a
sarkalatossági klauzulát, és legyen egy olyan pont is az összegzőben, ami a TAB saját
21. pontjában található; a hatályba léptető rendelkezéseket is tartalmazó 180. §
módosítását azzal az eltéréssel tartalmazza, hogy elhagyja belőle a sarkalatos
rendelkezést hatályba léptető utolsó bekezdést. Indítványozom, hogy ezek a módosító
pontok kerüljenek összefüggesztésre.
Indítványozom továbbá, hogy a bizottság az összegző módosító javaslat egyes
pontjai közötti összefüggéseket szavazástechnikai szempontok szerint állapítsa meg az
alábbiak szerint. Összefüggő pontok legyenek a 13., a 14., a 15. és a 16. pontok;
összefüggő pontok legyenek továbbá a 18., a 21. és a 22. pontok, és ne legyen
összefüggesztve a 15. és a 18. pont. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak jelezni szeretném, hogy maga a
szóban előterjesztett javaslat írásban is kiosztásra került. Ezt nyilvánvalóan mindenki
látta, hiszen ez mindenki előtt ott fekszik. Nem látok más… (Jelzésre:) Bocsánat,
megérkezett Arató képviselő úr jelentkezése. Parancsoljon, Arató képviselő úr, öné a
szó.
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Képviselőtársaim! Az egy kiváló javaslat,
amelyik mindenki elé megérkezett most itt az ülésen, de azt javaslom, hogy ezt a
napirendi pontot egyelőre vegyük le a bizottság üléséről, hogy módja legyen
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mindenkinek megfelelő idő alatt felkészülni egy ilyen komplex és bonyolult javaslat
megismerésére és felelős álláspont kialakítására.
ELNÖK: Köszönöm. Szólásra jelentkezett Balla képviselőtársunk. Parancsoljon,
képviselő úr!
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársam! Ismertetem önnel ezt a
komplex és bonyolult javaslatot, ami semmi mást nem tartalmaz, mint azt, hogy egy
koherens, értelmes törvény kerüljön elfogadásra akkor is, ha valamilyen okból a
kétharmados részei nem kerülnek elfogadásra. Például ne legyen sarkalatossági
záradék egy olyan törvényben, ami nem tartalmaz kétharmados részt - semmi másról
nincsen szó. Szemlátomást a bizottság összes többi tagja egyébként világosan értette.
(Közbeszólások az ellenzéki képviselők köréből.)
ELNÖK. Köszönöm szépen a hozzászólást. Pusztán jelezni szeretném én magam
is, miután más hozzászólás nem érkezett, hogy aki ismeri magát az eredeti
előterjesztést és összeveti a most szóban előterjesztett javaslattal, az valójában ezt nem
tekintheti bonyolultnak, mert magának az eredeti előterjesztésnek az ismerete a végső
szavazás esetén is ismert kell hogy legyen. Tehát új elemet, új információt, új
megfontolásra valót úgymond nem tartalmaz ez a javaslat. Ez jogtechnikai és részben
szavazástechnikai részt tartalmaz, tehát bonyolultságát tekintve semmi olyanban nem
haladja meg az eredeti előterjesztést, attól nem tér el, ahhoz képest nem tartalmaz
többletet. Köszönöm szépen.
Úgy látom, más hozzászólás nem érkezett. A vitát lezárom. Szeretném
megkérdezni államtitkár urat, hogy a most szóban előterjesztett módosító javaslattal
kapcsolatban mi az álláspontja. Államtitkár úr, öné a szó!
BODÓ SÁNDOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. A
kormány a javaslatot támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most pedig szavazás fog következni.
Ahogy ez a mostani vitában és az előterjesztésben elhangzott, a háttéranyag 10. számú
pontjának az elfogadása kizárja a TAB saját módosító javaslatának 21. pontját, amelyet
a kormány támogat.
Tehát arra teszem fel a kérdést, hogy a háttéranyag 10. pontjának elfogadása
ügyében az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 21. pont kizárása
következtében mi a tisztelt bizottság álláspontja. Ahogy ezt az előbb jeleztem, ennek a
háttéranyag 10. pontjának az elfogadását a kormány nem támogatja. Kérem, hogy most
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 22 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás
mellett a bizottság nem fogadta el az 1. pontban felsorolt 10. pontot a TAB saját
módosítóval szemben.
Felteszem a következő kérdést, hogy a háttéranyag további pontjaival
kapcsolatban, amelyet a kormány támogat, mi a bizottság álláspontja. Kérem, most
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett a bizottság a
háttéranyag további pontjait elfogadta.
Most a szóban előterjesztett módosító javaslattal kapcsolatban teszem fel a
kérdést, és a szóban ismertetett három, úgynevezett összefüggő módosító pontok
összefüggesztésével kapcsolatban, amelyet a kormány támogatott, az államtitkár úr itt
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ezt elmondta. Kérem, hogy ebben az ügyben szavazzon a tisztelt bizottság! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a bizottság
támogatta, elfogadta.
Most pedig az 1. hivatkozási számú TAB saját kormánypárti módosító javaslatról
döntünk azzal, hogy az alábbi pontokat szavazástechnikai indokok alapján
összefüggesztjük, ezek a következők: a 13-16., a 18., a 21. és 22. pontokat, azzal, hogy a
15. és a 18. pontok a megküldött szövegtől eltérően nem függenek össze. Kérem, hogy
ebben az ügyben a szavazatukat adják le! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás
mellett a bizottság a javaslatot támogatta.
Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
tisztelt bizottság tagjait, hogy a szavazatukat adják le! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás
mellett a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom Törő Gábor képviselőtársunkat elfogadni. Aki
elfogadja, kérem, a szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nem szavazat?
(Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Köszönöm szépen.
Felteszem a kérdést, hogy kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék jelölni. (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, hogy ilyen javaslat nem érkezett, így kisebbségi előadó nem
kerül kijelölésre.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/2928. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Most rátérünk a következő napirendi pontunkra, ahol a kormányt ismételten
Bodó Sándor államtitkár úr fogja képviselni. Ez a T/2928. számú törvényjavaslat az
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról. Az előterjesztő a
Pénzügyminisztérium.
Két javaslat fekszik előttünk, a Vállalkozásfejlesztési bizottság T/2928/2. számú
javaslata - ez alapvetően technikai jellegű módosító javaslat, amely 12 pontból áll -,
valamint itt fekszik előttünk a TAB saját módosító javaslata a Jobbik részéről 1.
hivatkozási számon egy pont terjedelemben, és érdemi változtatást javasol.
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatban foglaltakkal egyetért. Szeretném megkérdezni tisztelettel az államtitkár
urat, hogy a TAB saját módosító javaslatával kapcsolatban mi az álláspontja.
Államtitkár úr, öné a szó.
BODÓ SÁNDOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A
kormány a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért,
míg a TAB saját módosító javaslatát nem támogatja. Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Aki szeretne
hozzászólni, kérem, most jelezze! (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt, ezért a
szavazásra kerül sor.
Elsőként a háttéranyagról szeretném megkérdezni a tisztelt bizottság
álláspontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal, 3 nem
ellenében és 6 tartózkodás mellett támogatta.
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról, amelyik a Jobbik
részéről érkezett, fogunk szavazni. Emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy ezt a
kormány nem támogatta. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot 9 igen szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom Ovádi Péter képviselőtársunkat elfogadni. Aki
őt elfogadja, kérem, szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható
többség.
Szeretném megkérdezni, hogy kisebbségi előadót kívánnak-e állítani az ellenzék
oldaláról. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt, javaslatot nem látok. Köszönöm szépen.
Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és a
kollégájának a jelenlétet és a közreműködést.
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/3375. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Most pedig a harmadik napirendi pontunk megtárgyalására kerül sor, amely a
T/3375. számú, a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szól. A bizottság eljárása a
házszabály 46. §-a alapján történik, ugyanakkor ez a házszabály 46. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján úgynevezett előrehozott tárgyalásnak minősül.
Tisztelettel köszöntöm a Miniszterelnöki Kabinetiroda részéről dr. Vidoven
Árpád államtitkár urat, aki ma a kormányt képviseli.
A tisztelt bizottság előtt fekvő háttéranyagban megtalálható a Gazdasági
bizottság T/3375/3. számú javaslata három pont terjedelemben, ezek alapvetően
technikai jellegű javaslatok.
Tekintettel az előrehozott tárgyalás jogi jellegére, az előterjesztő előzetesen úgy
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal
állást. Ennek megfelelően megnyitom a vitát. Aki hozzá kíván szólni, kérem, most
jelezze! (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. Nem érkezett jelzés. Ennek megfelelően
a vitát lezárom, és a szavazást fogjuk most megkezdeni.
Határozathozatalok
Elsőként a háttéranyagról fogunk szavazni. Kérem, hogy a háttéranyagról most
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 27 igen szavazattal, 5 nem
ellenében és 2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadó kijelölése következik. Én javasolom, hogy Törő Gábor
képviselőtársunk legyen a bizottsági előadó. Aki elfogadja, kérem, jelezze igen
szavazatát! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy Törő Gábor lesz a bizottsági előadó a plenáris ülésen.
Felteszem a kérdést, hogy kisebbségi előadót kívánnak-e állítani. (Nincs
jelentkező.) Láthatólag nem. Köszönöm szépen.
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Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a
jelenlétet, és további jó munkát kívánunk!
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/3294. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Most áttérünk a negyedik napirendi pontunkra, amely a T/3294. számú, a
felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat. Bizottsági eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján történik, és a
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előrehozott tárgyalásnak minősül.
Az előterjesztő részéről köszöntöm Bódis József államtitkár urat az Emberi
Erőforrások Minisztériumából. Köszönöm a jelenlétét.
A háttéranyagban előttünk fekszik a Kulturális bizottság T/3294/3. számú
előterjesztése tíz pont terjedelemben, amely érdemi és technikai jellegű módosításokat
tartalmaz.
Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott tárgyalás jogi
jellegére tekintettel a javaslatról nem foglal állást.
Hozzászólások és határozathozatalok
Ezennel szeretném megnyitni a vitát. Aki hozzá kíván szólni, kérem, most
jelezze! (Jelzésre:) Dr. Salacz László képviselőtársunk jelentkezett szólásra.
Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
DR. SALACZ LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr.
Szeretném kérni, hogy a háttéranyag 8. pontjáról külön szavazzunk, mert az
jogtechnikailag helytelen rendelkezést tartalmaz. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más részéről nem érkezett hozzászólási szándék,
ezért szeretném megkérdezni a kormány jelen lévő képviselőjét, államtitkár urat, hogy
a most előterjesztett javaslatról mi a kormány álláspontja.
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Támogatjuk az elhagyást.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólás nem érkezett. Csak emlékeztetni
szeretném… (Jelzésre:) Ha jól értettem, államtitkár úr úgy foglalt állást, én úgy
értelmeztem a szavait a módosító javaslatról és a szóban előterjesztettről, hogy a
kormány nem támogatja ezt az úgynevezett külön szavazásra kért 8. pontot. (Bódis
József: Igen.) Köszönöm szépen. (Bódis József mikrofonja nem működik. - Bódis
József: Valami technikai probléma van... - Néhány másodperc szünet. Közbeszólások. - Bódis József mikrofonja újra működik.)
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen. Tehát a
kormány a háttéranyag 8. pontját nem támogatja. Ez az álláspont.
ELNÖK: Rosszul hallottuk, de én értettem az álláspontját. A kormány nem
támogatja. Miután hozzászólásra jelentkezőt nem látok, ezért a szavazás következik.
Először a bizottság a háttéranyag 8. pontja vonatkozásában foglal állást. Ebben
hallottuk dr. Salacz László képviselőtársunk álláspontját, és hallottuk, hogy a kormány
ezt nem támogatja. Kérem, hogy ebben az ügyben, ebben a kérdésben adják le a
szavazatukat. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 8. pontját 24 nem szavazattal, 9
tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól fogunk szavazni. Kérem, hogy most adják
le szavazatukat. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 27 igen
szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 30 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom Dunai Mónika képviselőtársunkat, bizottsági
tagot elfogadni. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Nincs jelentkező.) Ilyen
jelentkezést nem látok. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártuk.
A következő napirendi pontnál is államtitkár úr fog maradni.
Az oktatási nyilvántartásról szóló T/2940. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Áttérünk a következő napirendi pontra, a T/2940. számú, az oktatási
nyilvántartásról szóló javaslatról fogunk most tárgyalni. A bizottság eljárása a
házszabály 46. §-a alapján történik. Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, s változatlanul Bódis József államtitkár úr
képviseli a kormányt.
Előttünk fekszik a háttéranyagban a Kulturális bizottság T/2940/3. számú
javaslata 5 pont terjedelemben, alapvetően jogtechnikai jellegűek. Előttünk fekszik
továbbá a TAB saját módosító javaslata, kormánypárti oldalról érkezett, 30 pont
terjedelemben, amely érdemi és technikai jellegű módosításokat tartalmaz. Az
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatban foglaltakkal kapcsolatos álláspontjáról az ülésen szóban tesz nyilatkozatot.
Kérem államtitkár urat, hogy akkor ennek megfelelően most nyilatkozni szíveskedjék.
Öné a szó.
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány állásfoglalása a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatban foglaltakról, illetve a háttéranyag tekintetében az, hogy az 1., 2.
és 5. pontot támogatja, a 3. és a 4. pontot nem.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy egészítse még ki a
nyilatkozatát a TAB saját módosító javaslatával kapcsolatban.
BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A TAB saját
módosító javaslatát elfogadja, ez a 6., és az összes többit is természetesen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor a TAB saját módosító javaslatát a
kormány támogatja. Köszönöm szépen.
Szeretném most megnyitni a vitát. Aki szeretne hozzászólni, kérem, most
jelentkezzen! (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ennek megfelelően a
szavazásra fogunk áttérni.
Határozathozatalok
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a háttéranyag következő pontjait, tehát az
ismertetett 3. és 4. pontot, amely ellentétben áll a TAB saját módosító javaslatával, a
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kormány nem javasolta elfogadni. Ennek megfelelően fölteszem a kérdést az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadásával kapcsolatban, amely
kizárja a háttéranyag 3. és 4. pontjainak az elfogadását. Először ezekről a kizárt
pontokról fogunk szavazni. Ebben kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy szavazzanak,
amelyet a kormány nem támogatott. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag már említett, kizárt pontjait 2 igen
szavazattal, 25 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most áttérünk a háttéranyag további, kizárással nem érintett pontjaira, amelyet
- ahogy azt hallottuk - a kormány támogat. Kérem, hogy most szavazzanak. (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal, 3 nem
ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fogunk dönteni,
amelyet a kormány képviselője támogatott. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk
szavazni. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom Dunai Mónika képviselőtársunkat, bizottsági
tagot elfogadni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Nincs jelentkező.) Ilyen
jelentkezést nem látok. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártuk.
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a jelenlétét és a közreműködését.
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2936.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Most áttérünk a következő napirendi pontra, amely a T/2936. számú
törvényjavaslat, és amely az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szól.
Bizottságunk eljárása a házszabály 46. §-a alapján történik. Tisztelettel köszöntöm az
Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Völner Pál államtitkár urat.
A tisztelt bizottság előtt fekszik a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság
T/2936/3. számú előterjesztése 60 pont terjedelemben, amely érdemi és technikai
jellegű módosítási javaslatokat fogalmaz meg. Ezek közül a 40., 48., 49. és az 52.
pontok egymással összefüggenek. Előttünk fekszik továbbá a TAB saját módosító
javaslata 1. hivatkozási számon, kormánypárti előterjesztésben, 7 pont terjedelemben,
amelyben a 3., a 4., az 5. és a 7. számú pontok egymással összefüggenek, ezek érdemi
és technikai jellegű javaslatok.
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatban foglaltakkal kapcsolatos álláspontjáról itt az ülésen tesz nyilatkozatot.
Ennek megfelelően fel szeretném kérni tisztelt államtitkár urat, hogy nyilatkozzon a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakról, és a TAB saját
szándékáról is nyilatkozni szíveskedjék. Öné a szó, államtitkár úr.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. A háttéranyagot a 11., 12., 14., 40., 48., 49., 51. és 52. pont kivételével
támogatjuk, mivel ezeket a TAB saját módosítója érinti, és a TAB saját módosítóját is
támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vitát megnyitom. Kérem,
hogy aki szeretne hozzászólni, most jelezze a szándékát! (Nincs jelentkező.) Nem látok
jelentkezőt. Köszönöm szépen. A vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most a szavazást fogjuk megkezdeni. Ahogy az előbb jelezte és a kormány
képviseletében államtitkár úr kifejtette, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslat elfogadása kizárja a háttéranyag 11., 12., 14., 40., 48., 49., 51. és 52. pontjának
az elfogadását, tehát a kormány ezeket nem támogatta ebben az ügyben. Kérem, hogy
most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag kizárt pontjait 2 igen szavazattal,
23 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyet államtitkár úr által is
kifejtett módon a kormány támogat. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a háttéranyag további pontjait a bizottság 25 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fogunk szavazni,
amelyet a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett
a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.
Javaslom bizottsági előadónak Vécsey László képviselőtársunkat, bizottsági
tagunkat. Aki elfogadja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Látható többség, elfogadta a bizottság.
Kívánnak-e az ellenzék részéről kisebbségi előadót bejelenteni? (Nincs
jelentkező.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártuk.
Köszönöm szépen. Völner államtitkár úr még marad a következő napirendi pontra.
Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó
módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

törvények

Áttérünk a következő, mégpedig a T/2934. számú, az egyes büntetőjogi tárgyú
és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatra. A bizottságunk eljárása a
házszabály 46. §-a alapján történik. Szeretném felhívni a tisztelt bizottság tagjainak a
figyelmét, hogy ez a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz, és
változatlanul az Igazságügyi Minisztérium képviseletében dr. Völner Pál államtitkár úr
áll a rendelkezésünkre.
Előttünk az Igazságügyi bizottság T/2934/3. számú javaslata áll 5 pontban,
alapvetően technikai jellegű módosításokkal. Az előterjesztő előzetesen úgy
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos
álláspontjáról itt az ülésen kíván nyilatkozni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. A kormány támogatja a háttéranyag pontjait.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megnyitni a vitát. Aki
szeretne hozzászólni, most jelezze ezt a szándékát! (Nincs jelentkező.) Ilyen jelentkezés
nem történt. A vitát lezárom.
Határozathozatalok
Szavazás következik. A háttéranyag pontjairól, valamennyi pontjáról fogunk
most szavazni, amelyet a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 25 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta.
Javaslom, hogy a bizottsági előadó Vécsey László képviselőtársunk, bizottsági
tagunk legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Látható többség.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Nincs jelentkező.) Ilyen
jelentkezést nem látok. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártuk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény
hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/2939.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
A következő napirendi pontnál is dr. Völner Pál államtitkár úr fogja a kormányt
képviselni. A következő napirendi pontunk pedig a T/2939. számú, a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő
módosítására vonatkozik. Bizottsági eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján történik.
Előttünk fekszik az Igazságügyi bizottság T/2939/5. számú előterjesztése 11 pont
terjedelemben, amelyből a 4., 6., 7. és a 9. számú pontok összefüggnek. Ez érdemi és
jogtechnikai módosítást is tartalmaz. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját itt az ülésen szóban
kívánja előterjeszteni. Ennek megfelelően kérem a tisztelt államtitkár urat, hogy
nyilatkozni szíveskedjék.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. A háttéranyag pontjait a kormány támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szeretném megnyitni a vitát. Aki szeretne
hozzászólni, a szándékát most jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyen jelentkezést nem látok.
Ennek megfelelően a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazás következik a háttéranyag pontjairól, a háttéranyag teljes
terjedelméről. Ahogy ezt hallottuk, a kormány támogatja a háttéranyagot. Kérem, most
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag pontjait 27 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 27 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.
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Javaslom, hogy a bizottsági előadó Vécsey László képviselőtársunk, bizottsági
tag legyen. Aki ezt elfogadja, kérem, most szavazzon róla! (Szavazás.) Köszönöm
szépen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani.
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.
Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen
államtitkár úrnak a jelenlétét és a közreműködését. További jó munkát kívánunk!
A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló T/2938. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
A következő napirendi pontunk a T/2938. számú törvényjavaslat, amely a hazai
kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosítására
vonatkozik. A bizottságunk eljárása a házszabály 46. §-a alapján történik. A napirendi
pont előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amely képviseletében
köszöntjük György László államtitkár urat.
A módosító javaslat, amely előttünk fekszik, a Vállalkozásfejlesztési bizottság
T/2938/2. számú előterjesztése három pont terjedelemben, alapvetően technikai
jellegűek. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját itt az ülésen szóban kívánja ismertetni.
Államtitkár úr, parancsoljon, az álláspontját itt tudja ismertetni!
GYÖRGY LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm szépen. Egyetértünk a módosításokkal. Ezek technikai jellegű módosítások.
Nem tudom, erre vonatkozott-e a kérése, vagy mondjak mást is.
ELNÖK: Köszönöm szépen, a támogatás volt a kérdés. (Derültség.) Köszönöm
szépen. A kormány támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Most pedig szeretném megnyitni a vitát. Aki szeretne hozzászólni, kérem, a
hozzászólási szándékát most jelezze! (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem
látok, ennek megfelelően a vitát lezárom.
Határozathozatalok
A szavazás következik a háttéranyag valamennyi pontjáról. Szeretném ismét
felhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy az előterjesztést, a háttéranyag valamennyi
pontját a kormány támogatta. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 27 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 27 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Javasolom bizottsági előadónak Ovádi Péter képviselőtársunkat, bizottsági
tagunkat. Aki elfogadja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) Látható többség.
Köszönöm szépen a szavazatukat.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Nincs jelentkező.) Ilyen
igényt nem látok, ennek megfelelően ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm
szépen.
Köszönöm szépen államtitkár úr jelenlétét és a közreműködését. Jó munkát
kívánok!
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Most pedig összesen 3 perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm szépen.
(Rövid szünet.)
Köszönöm szépen. A technikai szünet végére értünk, a 3 perc letelt, szeretnénk
folytatni az ülést. Arra kérem a tisztelt képviselőtársainkat, hogy foglalják el a helyüket,
és folytassuk a bizottság munkáját.
Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló
T/2941. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Három napirendi pont van hátra. A T/2941. számú, az egyes választásokkal
kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslatra térünk rá. Bizottságunk eljárása
a házszabály 46. §-a alapján történik. Szeretném felhívni a tisztelt bizottság tagjainak a
figyelmét, hogy a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
A Miniszterelnökség képviseletében köszöntöm Orbán Balázs államtitkár urat,
és szeretnék rátérni a háttéranyagra. A tisztelt bizottság előtt ott fekszik az Igazságügyi
bizottság T/2941/4. számú előterjesztése 10 pont terjedelemben, alapvetően technikai
jellegű módosításokat tartalmaz. Előttünk fekszik továbbá a TAB saját módosító
javaslata 1. hivatkozási számon, kormánypárti képviselők részéről előterjesztve, 18
pont terjedelemben, amely érdemi és technikai jellegű javaslatokat tartalmaz.
Az előterjesztő úgy nyilatkozott korábban, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját itt az ülésen szóban fogja
előterjeszteni. Ezért szeretném kérni a kormány képviselőjét, hogy a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakról és a TAB saját módosítási
szándékáról is nyilatkozni szíveskedjék. Államtitkár úr, öné a szó.
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a késésért, mentségemre szóljon,
hogy Niedermüller Péter képviselő úrral vitatkoztunk nyilvánosan, úgyhogy ilyen
értelemben politikai kötelezettségünknek tettünk eleget, és ez elhúzódott, mert volt mit
megbeszélnünk.
A konkrét T/2941. számú javaslattal összefüggésben a kormány nevében azt
tudom nyilatkozni, hogy támogatjuk a TAB módosító indítványát azzal a kitétellel, hogy
a tagok részére, a bizottsági tagok részére kiosztásra került egy pontosító, alapvetően
technikai jellegű, pontosító rendelkezés, ez új 17. pontot jelent, és ezzel a pontosítással
tudjuk támogatni a TAB módosító javaslatát. Köszönöm szépen a szót.
ELNÖK: Szeretném megkérni a tisztelt államtitkár urat, hogy a háttéranyag
kizárt pontjaival kapcsolatos álláspontját is ismertetni szíveskedjék, ezek azok,
amelyeknek az alkalmazása kizárt a TAB saját módosító javaslat elfogadása esetén.
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Bocsánatot kérek,
köszönöm a lehetőséget. Tehát a 3., a 4., az 5., a 6., a 7., a 8. és a 9. számú pontot nem
támogatjuk, az 5., a 6., a 8., a 13. és ezt az új 17. pontot pedig támogatjuk. Elnézést,
hogy nem voltam egyértelmű. Köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most pedig szeretném a vitát
megnyitni. Aki szeretne hozzászólni, a hozzászólási szándékát, kérem, most jelezze.
(Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok, ennek megfelelően a vitát lezárom. Most
pedig a szavazás fog következni. Ahogy ezt most az előterjesztő képviseletében, a
kormány képviseletében államtitkár úr is elmondta, kiosztásra került az 1. hivatkozási
számú TAB saját 17. és 10. pont helyébe lépő, új 17. pont, amelyet a kormány
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támogatott. Először erről fogunk szavazni. Tehát a kormány támogatja az új 17. pontot,
amely a TAB saját 17. és 18. pontja helyébe lép. Kérem, szavazatukat most adják le!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a kiosztott 1. hivatkozási számú TAB saját szándékot
pontosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás
nélkül támogatta.
Most rátérünk az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatra, amelynek
elfogadása kizárja a háttéranyag 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjának az elfogadását.
Ezekről a kizárt pontokról külön szavazunk most, és - ahogy ezt hallhattuk - ezeknek a
pontoknak az elfogadását a kormány nem támogatta. Kérem, most szavazzanak!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a kizárt háttéranyagpontokat igen szavazat
nélkül, 32 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kizárással nem érintett pontjairól fogunk szavazni.
Ahogy ezt hallhattuk, a kormány támogatta a kizárással nem érintett további
pontoknak az elfogadását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen
szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fogunk szavazni az
előzőekben már elfogadott és támogatott új 17. ponttal kiegészítve, azzal módosítva.
Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.
Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot az új 17. ponttal kiegészítve 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás
nélkül támogatta.
Most az az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak Salacz László képviselőtársunkat, bizottsági tagot, alelnök
urat javaslom elfogadni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.
Kisebbségi előadó bejelentését kívánja-e az ellenzék? (Senki sem jelentkezik.)
Ilyen jelentkezést nem látok. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárjuk.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
szóló T/3374. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Folytatjuk a T/3374. számú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosítására vonatkozó javaslattal. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján
történik, ugyanakkor az eljárásunk a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint előrehozott
tárgyalásnak minősül.
Az előterjesztő képviseletében változatlanul Orbán Balázs államtitkár úr van
jelen. Most rátérünk az előttünk fekvő háttéranyagra, ez pedig a Gazdasági bizottság
T/3374/4. számú, 29 pontból álló, érdemi és technikai módosításokat tartalmazó
javaslata, amelyek közül a 19-től a 22. pontig tartó terjedelemben összefüggő
pontoknak minősülnek.
Előttünk fekszik továbbá 1. hivatkozási számom a kormánypárti képviselők
részéről érkezett javaslat 10 pont terjedelemben, amely érdemi és technikai jellegű
módosításokat tartalmaz. Ebből a 2-4., az 5-9., valamint a 6-8. pontok összefüggenek.
Az egyes pontok vonatkozásában ezt az információt tartottam fontosnak megosztani
önökkel.
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Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatról, tekintettel az előrehozott tárgyalás jogi jellegére, nem
kíván nyilatkozni. Ugyanakkor szeretném kérni a kormány képviseletében államtitkár
urat, hogy a TAB saját módosító javaslatáról nyilatkozni szíveskedjék. Parancsoljon,
államtitkár úr, öné a szó.
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót,
levezető elnök úr. Arról tudom önöket tájékoztatni, hogy a háttéranyag 17-22. pontjait,
illetőleg a 28. pontját nem támogatjuk; helyette a TAB saját módosító javaslatának 210. pontjait támogatja a kormány. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most pedig megnyitom a vitát. Aki
szeretne hozzászólni, kérem, hozzászólási szándékát most jelezze! (Senki sem
jelentkezik.) Ilyen szándékot nem látok, ennek megfelelőem a vitát lezárom, és most a
szavazásra fog sor kerülni.
Határozathozatalok
Ahogy ezt az államtitkár úr nyilatkozatából is láttuk, az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslat elfogadása kizárja a háttéranyag 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
továbbá a 28. pontjának elfogadását. Először ezekről a kizárt pontokról szavazunk,
melyet - ismétlem - a kormány nem támogatott. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag kizárt pontjait igen szavazat
nélkül, 25 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kizárással nem érintett pontjairól fogunk szavazni,
amelyet a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú, TAB saját módosító javaslatról fogunk szavazni,
amelyet a kormány támogat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk
szavazni. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Törő Gábor képviselőtársunkat, bizottsági tagot
elfogadni. Aki egyetért vele, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Látható többség.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót állítani, bejelenteni? (Senki sem
jelentkezik.) Ilyen jelentkezést, szándékot nem látok. Ennek megfelelően ezt a
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény módosításáról szóló T/3292. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Most pedig rátérünk a következő, egyben utolsó napirendi pontunkra, amely a
T/3292. számú, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
módosítására vonatkozó javaslat.
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A házszabály 46. §-a alapján járunk el, ugyanakkor a házszabály 46. § (1)
bekezdés c) pontja szerint úgynevezett előrehozott tárgyalásra kerül sor. Az előterjesztő
képviseletében változatlanul Orbán Balázs államtitkár úr jár el.
Előttünk fekszik az Igazságügyi bizottság T/3292/8. számú javaslata 1 pont
terjedelemben, amely érdemi jellegű módosítási javaslatot tartalmaz. Az előterjesztő
előzetesen úgy foglalt állást, hogy az előrehozott tárgyalás jogi jellegére tekintettel a
javaslatról nem foglal állást.
Most megnyitom a vitát. Aki hozzá kíván szólni, kérem, most jelezze! (Senki sem
jelentkezik.) Ilyen hozzászólási szándékot vagy indítványt nem látok, ilyen kérés nem
érkezett, ennek megfelelően a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Ennek megfelelően a háttéranyag egyetlen pontjáról fogunk szavazni. Kérem,
hogy most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag valamennyi pontját 26 igen
szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk
szavazni. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 26 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett
a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Salacz László képviselőtársunkat, bizottsági
tagunkat, alelnökünket elfogadni. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen.
Kíván-e az ellenzék kisebbségi előadót bejelenteni? (Senki sem jelentkezik.)
Ilyen szándékot nem látok. Ennek megfelelően ezt a napirendi pontot lezárom.
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételét és a közreműködését.
Valamennyi érdemi pontunkat megtárgyaltuk.
Szeretném a tisztelt bizottsági tagokat arról tájékoztatni, hogy az Országgyűlés
elé benyújtott indítványokra, valamint azok nagy számára tekintettel a bizottságunk
várhatóan a jövő héten ismét ülést tart, amelynek pontos időpontjáról természetesen a
meghatározott határidőn belül tájékoztatást fognak kapni a tisztelt képviselőtársak.
Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen valamennyi bizottsági tag részvételét és a munkáját. További
jó napot, további jó munkát kívánok!
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 09 perc)

Dr. Bajkai István
a bizottság alelnöke
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