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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit a mai reggeli ülésen. A tegnapi hosszú nap után 
egyetlen napirendi pontunk van, úgyhogy remélem, hogy ezt a mai ülésünket 
eredményesen és gyorsan tudjuk lebonyolítani.  

Szeretném elsőként a helyettesítési rendet ismertetni a tisztelt bizottsággal: 
Balla György képviselőtársunkat Bartos Mónika, Bóna Zoltán bizottsági tagunkat 
Farkas Flórián képviselőtársunk, dr. Budai Gyula képviselőtársunkat dr. Tapolczai 
Gergely képviselőtársunk, Dunai Mónika képviselőtársunkat Nyitrai Zsolt, dr. Fazekas 
Sándor bizottsági tagot dr. Aradszki András képviselőtársunk, Nagy Csabát dr. Kerényi 
János képviselőtársunk, Herczeg Tamást Vécsey László képviselőtársunk, Hirt 
Ferencet Ovádi Péter képviselőtársunk, dr. Tóth Bertalant Varga László 
képviselőtársunk, elnök urat, Hende Csabát pedig szerény személyem fogja a mai 
bizottsági ülésen helyettesíteni és képviselni.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk ma határozatképes. 
A napirendi pontunk pedig, ahogy ez az önök részére megküldésre került, 

egyetlenegy pontból áll: a kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján történik az eljárásunk. Csak 
emlékeztetőül szeretném elmondani a tisztelt bizottsági tagoknak, hogy a bizottság 
eljárásának második szakaszáról van szó az ügyrend 12. pontja alapján, amely az 
összegző jelentés, az összegző módosító javaslat és a túlterjeszkedő módosító javaslat 
elfogadását jelenti, ezt takarja.  

Amennyiben elfogadható ez a napirendi pont, és más észrevétel nincs, úgy 
kérem, hogy a napirend elfogadásáról most szavazzunk kézfelemeléssel! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs, 
tehát láthatóan mindenki elfogadta. Köszönöm szépen. 

A kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A napirend ismertetésekor már elmondtam, hogy az ügyrendünk 12. pontja 
alapján második szakaszos eljárást fogunk ma lefolytatni. Tisztelettel köszöntöm a 
Miniszterelnökség képviseletében Orbán Balázs államtitkár urat, továbbá dr. Bordás 
Gábor helyettes államtitkár urat. 

Tegnap a tisztelt bizottsági tagoknak megküldésre került a mai napirendi 
pontunk anyaga, ezt szeretném most önökkel ismertetni.  

Először is önök előtt fekszik az összegző módosító javaslat tervezete, amely 
magában foglalja a bizottság tegnapi érdemi döntéseit, ez a háttéranyag és az 1. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat támogatott pontjaira vonatkozik, a 
házszabály 44. § (1) bekezdése alapján szükségessé vált jogtechnikai korrekcióval.  

Előttünk fekszik továbbá a túlterjeszkedő módosító javaslat tervezete is, amely 
magában foglalja a bizottság tegnapi érdemi döntéseit, a 2. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslat támogatott pontjait, valamint a házszabály 44. § (1) bekezdése 
alapján szükséges jogtechnikai korrekciókat.  

Kiküldésre került a bizottsági tagoknak a jogtechnikai korrekciókat bemutató 
tájékoztató is, a szokásainkkal összhangban álló tájékoztató anyag.  

El szeretném mondani a tisztelt bizottság tagjainak, hogy a bizottság tegnapi 
ülésén a túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására vonatkozó, a házszabály 72. §-a 
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szerinti bizottsági javaslat benyújtása mellett határozott, amely arra irányul, hogy a 
plenáris ülésen jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata esetén a 
túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg, hanem annak 
támogatásáról rögtön a plenáris ülésen lehessen szavazni.  

Tisztelettel kérdezem most az előterjesztőt, hogy a módosító javaslatról és a 
túlterjeszkedő módosító javaslatról mi az álláspontja. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sok szeretettel köszöntöm önöket. A kormány az 
összegző módosító javaslatot és a túlterjeszkedő módosító javaslatot is támogatja. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most pedig megnyitom a vitát. Aki 
szeretne hozzászólni, kérem, most jelentkezzék! (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, 
így a vitát lezárom, és a szavazásra fog most sor kerülni. 

Először az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk 
szavazni, amelyet a kormány támogat. Kérem, hogy szavazatukat most adják le! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a túlterjeszkedő módosító javaslatról, annak benyújtásáról fogunk 
szavazni. Kérem, hogy most szavazzanak, azzal, hogy a kormány ezt is támogatta! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett a túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása mellett határozott. 

Javasolom, hogy bizottsági előadónak a bizottság részéről dr. Salacz László 
alelnök urat válasszuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze igenlő 
szavazatát! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. 

Kívánnak-e kisebbségi előadót bejelenteni az ellenzéki oldalon? (Jelzésre:) 
Arató Gergely urat fogjuk megjelölni a jegyzőkönyvben. Köszönjük szépen. 

Más napirendi pontunk nem volt. Köszönjük szépen államtitkár úr, helyettes 
államtitkár úr jelenlétét, és további jó munkát kívánunk! 

Az ülés berekesztése 

Nem tudjuk biztosan, hogy lesz-e még újabb ülés karácsonyig, de ha nem lenne, 
akkor viszont mindenkinek áldott karácsonyt kívánok és további jó adventi 
készülődést! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 14 perc) 

  

Dr. Bajkai István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


