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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 51 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés a Törvényalkotási 
bizottság alelnökévé választotta Horváth László bizottsági alelnöki helyére - a képviselő 
úr bizottsági tagságának megtartása mellett - Herczeg Tamást, a Fidesz képviselőjét, 
valamint a Törvényalkotási bizottság tagjává választotta Stummer János helyett Kálló 
Gergelyt, mindketten a Jobbik képviselőcsoportjának tagjai. Tisztségükhöz, 
tagságukhoz gratulálok és jó munkát kívánok! (Bangóné Borbély Ildikó megérkezik.) 
Köszöntöm, alelnök asszony.  

A mai ülésünkön Hajdu Lászlót Arató Gergely, Kerényi Jánost Aradszki András, 
Dunai Mónikát Tapolczai Gergely, B. Nagy Lászlót Farkas Flórián, Vejkey Imrét pedig 
Herczeg Tamás helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes.  

Ülésünket az eddigiektől eltérő módon az Országház Delegációs termében 
tartjuk azért, hogy itt nagyobb térközt lehessen elővigyázatossági okokból hagyni a 
képviselők között. Ennek van néhány kellemetlen következménye is, tudniillik a 
szavazórendszer sajátosságaira tekintettel abban az esetben, ha helyettesítésre kerül 
sor - márpedig ez úgy a mai ülésünkön, mint a következő üléseken alighanem 
elkerülhetetlen -, minden szavazás két részletben kell hogy történjen az alábbiak 
szerint. Első körben a gépi szavazásra kerül sor, melynek adatait a jegyzőkönyv 
számára ismertetni fogom. Második körben pedig a képviseleti megbízást, azaz a 
helyettesítést ellátó tagok e minőségükben kézfelemeléssel kell hogy szavazzanak; 
bármennyire furcsa, technikailag nem tudjuk máshogy lebonyolítani. És miután 
megszámoltuk a kézfelemeléssel leadott szavazatokat, összeadjuk a gépi rendszer által 
megállapított szavazatokkal, és így állapítjuk majd meg a szavazás eredményét.  

Hiszékeny Dezső képviselőtársunkat Bangóné Borbély Ildikó alelnök asszony 
helyettesíti a mai ülésünkön.  

Szeretném visszajelezni, hogy az alelnök asszonynak a múltkori telefonhívása 
nyomán elhalasztottuk az ülést, azonban a mai ülést ki kellett tűznünk, egyrészt a 
kivételes eljárás miatt, amely miatt Fekete Péter államtitkár urat körünkben 
köszönthetjük, másrészt pedig azok miatt a tárgysorozatba-vételi kérelmek miatt, 
amelyeknek a 30 napos tárgyalási határideje a mai, a holnapi, illetve a holnaputáni 
napokon jár le.  

Tisztelettel tájékoztatom önöket arról, hogy a Házbizottság mai ülésén 
előterjesztésre került egy javaslat, melyről folyik az egyeztetés, miszerint a 
veszélyhelyzet idején a tárgysorozatba-vételi kérelmeket ne tárgyalják meg a 
bizottságok. Miután azonban még nem került elfogadásra, és én is a mai házbizottsági 
ülésen szereztem erről tudomást, értelemszerűen a házszabály rendelkezéseinek 
megfelelően napirendre venni javasoltam és a meghívóban kiküldettem az önök 
számára ezt a négy tárgysorozatba-vételi kérelmet is.  

Mielőtt a napirend elfogadásáról szavazunk, én kérném a véleményüket arról, 
hogy az írásban kiküldött napirendhez képest vajon mi a bizottság tagjainak 
álláspontja, vajon tudunk-e esetleg egyhangúlag olyan döntésre jutni, hogy ezeket a 
tárgysorozatba-vételi kérelmeket sem ma, sem a jövőben, egészen a veszélyhelyzet 
megszűnéséig nem fogjuk tárgyalni.  
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Kérem tehát a véleményeket. Először Vécsey László kért szót. Parancsoljon, 
alelnök úr! 

 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Támogatom az elnök úr 

előterjesztését. 
 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, én nem terjesztettem elő semmit, én véleményt 

kértem. Egyelőre van egy írásos… 
 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, akkor csatlakozom 

az elnök úr véleményéhez. 
 
ELNÖK: Tehát azt javaslod, alelnök úr, hogy ne tárgyaljuk ezeket a 

tárgysorozatba-vételi… 
 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Így van. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla Györgynek adom meg a szót… (Jelzésre:) 

Nem, elnézést, Arató Gergelyé a szó, mert egy ellenzékinek kell most szót adnom. 
Parancsolj! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Ezt a javaslatot általánosságban mi is megtettük 

korábban, azonban azzal a megszorítással, hogy a javaslatok közül azokat, amelyek a 
koronavírus-helyzettel kapcsolatban relevanciával bírnak, tárgyalja a bizottság. És 
szeretném jelezni, hogy én a 3. napirendi pontban szereplő javaslatot ilyennek tartom, 
tehát szeretném kérni, hogy azt a bizottság tárgyalja. Indokolni majd megindokolom 
akkor, amikor ott tartunk. 

 
ELNÖK: Értem, tehát eddig nincs konszenzus. Balla Györgyöt illeti a szó.  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Arató képviselő úr kicsit 

megnehezítette a dolgomat, mert azt gondoltam, hogy konszenzus lesz ebben az 
ügyben. Ugyanis volt egy hétpárti egyeztetés, a képviselő úr vett rajta részt, sőt 
egyébként pontosan a DK-nak volt ez a javaslata, hogy a tárgysorozatba-vételi vitákat 
a veszélyhelyzet fenntartásáig függesszük fel. (Jelzésre:) Igen, volt egy kitétel, hogy a 
koronavírussal kapcsolatos ügyekben lehessen erről szó.  

Nem emlékszem, képviselő úr, de azt hiszem, ma ön nem tudott részt venni a 
Házbizottság ülésén; bocsánat, hogy itt forgolódok is. A Házbizottságban abban 
maradtunk - az elnök úrnak igaza van, nem elfogadott jogszabály még, mert a mai 
napon nem volt rá mód, hogy elfogadjuk, a jövő héten szerintem semmi akadálya nem 
lesz -, hogy elfogadjuk ezt a házszabálytól való eltérést, és azzal a feltétellel, hogy ha 
frakció kéri bármelyik benyújtott tárgysorozatba vételnek a határidőben történő 
megtárgyalását, akkor természetesen ezt tudomásul vesszük. Tehát nem tárgykörhöz 
kötöttük, hanem frakciókéréshez.  

Ezért nekem az lenne a tiszteletteljes javaslatom - az elnök úr nem tehetett mást, 
értelemszerűen napirendre kérte ezeket a javaslatokat -, én azt mondom, hogy a 2-5. 
pontok mindegyikét vegyük le, elfogadjuk a házszabálytól való eltérést a jövő héten, és 
amennyiben a DK frakciója kéri meg jelzi, hogy ezt szeretné megtárgyalni, akkor nem 
lesz annak akadálya, hogy a Törvényalkotási bizottságban már egy elfogadott 
jogszabálynak megfelelően ezt megtárgyaljuk.  
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ELNÖK: Arató képviselő úrra nézek kérdően. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Nem szoktam még meg egészen az új rendszert... Nem 

látom a különbséget ahhoz képest, amit Balla képviselő úr javasol, és ahhoz képest, 
mint ha a 2., 4., 5. napirendi pontokat levesszük konszenzussal, és a 3.-at fenn hagyjuk 
mint új 2. napirendi pontot.  

 

ELNÖK: Nehéz helyzetben vagyok, mert miután nincsen konszenzus, nem 

tudok válogatni a kendermagban, és nem tudom azt mondani, hogy egy konszenzust 

nem élvező, hibrid napirendi javaslatot teszek fel szavazásra.  

Vagy mindent leveszünk, vagy minden tárgysorozatba-vételi indítványt 

megtárgyalunk, nagyjából most így áll a dolog. Balla képviselő úr! 

 

BALLA GYÖRGY (Fidesz): Elnök úr, én megismételném a javaslatomat: vegyük 

le mindet, a frakciók megállapodtak benne. A jövő héten erről a parlament dönthet, és 

ha Arató képviselő úr frakciója jelzi, hogy szeretné megtárgyalni a családok 

támogatásáról szóló, jelenleg 3. sorszámon szereplő napirendi pontot, akkor a 

következő törvényalkotási bizottsági ülésen meg kell hogy tárgyaljuk, meg is fogjuk 

tárgyalni.  

 

ELNÖK: A problémát az okozza, tisztelt képviselőtársaim, hogy a hatályos 
házszabályi rendelkezések alapján határidőben meg kell tárgyalni, és különösen akkor, 
ha ragaszkodik ehhez a képviselő. Tehát nem hozhatunk olyan döntést, hogy 
napirendről leveszünk valamit, aminek a megtárgyalása kötelességünk lenne, és 
aminek a megtárgyalásához az előterjesztő frakció ragaszkodik. Nem tudom, világos-e. 
(Arató Gergely jelentkezik.) Arató képviselő úr, segítsen rajtunk! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Igen, igen. Megértettem elnök úr álláspontját, és bár 

nem osztom teljesen, de tudomásul veszem, és akkor elállok attól, hogy most ezt 
megtárgyaljuk. Támogatom a konszenzust, és visszatérünk rá legközelebb. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagyra értékelem a rugalmasságát. Akkor tehát az 

1. napirendi pontot fogjuk csak megtárgyalni a mai napon.  

Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem, most szavazzanak! Kérem először a gépi 

szavazási rendszert beüzemelni! (Szavazás. - A kijelzőn az alábbi eredmény jelenik 

meg: 18 igen szavazat, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás - Jelzésre:) Van, akinek nem 

működik a gépe. Kérem, jelezzék, kinek nem működik a gépe! (Jelzésre:) Kérem a 

kollégákat, hogy szíveskedjenek a jelzésnek megfelelően korrigálni a működést! 

Kérdezem, hogy sikerült-e. (Jelzésre:) Igen. Akkor újra szavazunk.  

A gépi szavazás következik, és majd utána a kézfelemelés. Kérem, adják le 

szavazatukat! (Szavazás.) Most már az én gépem sem működik. (Jelzésre:) Most 

próbáljuk meg! Most jó. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 21 igen szavazat, 1 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a 

gépi szavazás… (Dr. Szakács László jelentkezik:) Igen, parancsol? (Dr. Szakács László: 

Nekem még mindig nem működik…) Még mindig nem megy. Tehát 1 igent kérek 

hozzászámolni! Tehát 22 igen szavazat, 1 nem szavazat, 0 tartózkodás.  
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Most pedig a helyettesítési megbízás alapján jelenlévőktől kérem, hogy 

kézfelemeléssel az igen szavazatokat szíveskedjenek leadni! (Szavazás.) Tehát 4 igent 

kell hozzáadnunk. Ez azt jelenti, hogy 26 igen szavazat. Most kérem a nemeket a 

helyettesítők részéről! (Szavazás.) 1 nem szavazat. Tehát akkor a nemek száma 

összesen 2. Tartózkodott-e valaki a helyettesítők közül? (Nincs ilyen jelzés.) Senki. 

Tehát akkor 26 igen szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadtuk a napirendet. 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

módosításáról szóló T/9823. számú törvényjavaslat  

Soron következik T/9823. szám alatt az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat. Részletes vitát folytatunk kivételes eljárás 

keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/9823/1.  

Az összevont vitára az Országgyűlés holnapi ülésnapján 1. napirendi pontként 

kerül sor. A javaslat előterjesztője az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

képviseletében köszöntöm Fekete Péter államtitkár urat. Nem érkezett sem módosító 

javaslat, sem képviselői módosító javaslat, sem TAB saját módosítási szándék ehhez a 

javaslathoz.  

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát…. (Arató Gergely jelentkezik.) Igen, 

Arató Gergely kér szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház…. helyett Bizottság! 

Bocsánat, csak a hely szépsége megihletett. Szóval, tisztelt Bizottság! Azért csak 

kénytelen vagyok jelezni azt, hogy nagyon nehezen lehet ezt a javaslatot 

házszabályszerűnek tekinteni. Nagyon nehéz indokot találni arra, hogy miért kell egy 

törvényt módosítani.  

Teljesen nyilvánvaló, hogy a javaslat nem felel meg a jogalkotási törvénynek, 

hiszen nem folytatták le a szükséges társadalmi egyeztetéseket, és nem került megfelelő 

hatásvizsgálat becsatolásra. A törvényjavaslattal kapcsolatos politikai érveket most 

nem hoznám ide, annak majd holnap lesz a helye, de nyilvánvalóan ez a javaslat 

nemcsak tartalmát tekintve, hanem az előterjesztés módját tekintve is felháborító és 

elfogadhatatlan.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kicsi gyógyír talán a sebre, hogy amennyire én 

tudom, az ellenzék kifejezett kérésére került benyújtásra ez a törvényjavaslat, és a 

kivételességi kérdésben is egyhangúlag döntött ma az Országgyűlés, de majd holnapra 

meglátjuk, hogy ez mit jelent a valóságban.  

További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Megkérdezem 

államtitkár urat, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni.  

 

FEKETE PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

kívánok, köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazás következik. Először gépi szavazás 

történik az összegző jelentésről. Kérem, hogy aki elfogadja az összegző jelentést, az 

most szavazzon igennel! (Szavazás.)  

A gépi szavazás szerint 20 igen szavazat, 6 nem szavazat és nulla tartózkodás 

van, tehát 20, 6 és nulla.  

Most a helyettesítőket kérem, hogy kézfelemeléssel az igeneket szíveskedjenek 

jelezni! (Szavazás.) Négy igen van kézfelemeléssel. Most a nemeket kérem, ugyancsak 

kézfelemeléssel! (Szavazás.) Két nem szavazat. Ez azt jelenti, hogy 24 igen és 8 nem 

szavazat. Tartózkodó szavazat volt-e a helyettesítők között? Ezt elfelejtettem 

megkérdezni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem volt. 

Tehát akkor 24 igen és 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a bizottság az 

összegző jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Nagy Csaba képviselőtársunkat 

kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék 

állítani? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván. 

Ezzel mai munkánk végére értünk.  

Az ülés berekesztése 

Jelzem, hogy a héten egy további ülés megtartására kell hogy sor kerüljön a mai 

koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos törvénnyel összefüggő döntésre 

figyelemmel. Ennek az időpontjáról értesítést fogunk küldeni. Köszönöm szépen.  

Mai munkánkat befejeztük. A bizottsági ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 09 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 
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