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Napirendi javaslat  

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak 
jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9677. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
(Megjegyzés: A Törvényalkotási bizottság előrehozott eljárása keretében.) 
(Megjegyzés: Az engedélyezett előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: 
T/9677/6.)  
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Az ülés résztvevői  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Balabás Bernadett  
 

 
Meghívott 

Hozzászóló 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)   
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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: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülést megnyitom. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy az Országgyűlés március 30-án a Törvényalkotási bizottság tagjává választotta 
Balczó Zoltán korábban megüresedett helyére dr. Brenner Kolomant, szintén a Jobbik 
képviselőcsoportjából. Tagságához gratulálok, jó munkát kívánok! 

Ismertetem a képviseleti megbízások alapján a mai ülésünk helyettesítési 
rendjét: B. Nagy Lászlót Farkas Flórián, dr. Kerényi Jánost Nyitrai Zsolt, Mátrai Mártát 
Bartos Mónika, Horváth Lászlót dr. Fazekas Sándor helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.  

Most a napirend elfogadása következik. Kérem gépi szavazatukat! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság 31 egyhangú igen szavazattal a napirendet 

elfogadta. 

Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/9677. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/9677. számú, egyes törvényeknek a különleges jogállású 
szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 
hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat.  

A bizottság eljárása a határozati házszabály 46. §-a alapján folyik, a tárgyalásra 
a határozati házszabály 46. § (2a) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel a 
Törvényalkotási bizottság előrehozott eljárása keretében kerül sor.  

A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az 
Igazságügyi Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat.  

A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 
részéről 36 pont terjedelemben, másfelől a TAB saját módosító javaslat 1. hivatkozási 
számon a kormánypárti képviselők szándékára 23 pont terjedelemben került 
benyújtásra.  

Továbbá kiosztásra került a bizottság kormánypárti tagjai részéről előterjesztett 
módosítási javaslat, amely az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 13. és 
21. pontjának pontosítását, valamint a közbeszerzési törvény módosításához 
kapcsolódó kiegészítést tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy a most kiosztott módosító indítvány kifejezetten rövidnek 
nem tekinthető, ezért 15 perc tanulmányozási szünetet rendelek el, hogy mindenkinek 
módja legyen elolvasni a javaslatot. Tehát 25-kor folytatjuk az ülést, addig szünetet 
rendelek el. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 13.10-13.28) 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 15 perces olvasási szünet véget ért. Tájékoztatom 

önöket, hogy az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját a Törvényalkotási bizottság 
ülésén szóban fogja előterjeszteni. Kérem ezért államtitkár urat, hogy szíveskedjen 
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nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és a TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról, figyelemmel a kiosztásra került 
pontosítási és kiegészítési javaslatokra is. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A kiosztott anyaggal, illetve a benyújtott anyaggal kapcsolatban a háttéranyag 
következő pontjait nem támogatjuk: az 1., a 9., a 25., a 27., a 32. és a 34. pontokat, 
továbbá a háttéranyag 35. és 36. pontja összefüggésének megszüntetését kérjük. 

Az el nem fogadott pontoknál a kizárt pontokat a TAB saját módosító javaslatai 
korrigálják, tehát a 9.-et a 3., a 25.-et a 13., a 27.-et a 15., a 32.-et a 18., a 34.-et a 21.  

A TAB saját módosító javaslatát támogatjuk, az 1-23. pontjait, a 13. és a 21. 
pontnál a kiosztott pontosítását, továbbá a közbeszerzésekről szóló törvénnyel 
összefüggő módosítást, amely most került kiosztásra és elolvasásra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát ezért 
lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először is a háttéranyag 1. pontjáról, amelyet az 
előterjesztő nem támogat, valamint a 9., 25., 27., 32. és 34. pontjáról, amelyek 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. 
Mint hallottuk, a kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? Kérem a 
szavazatukat! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag felsorolt, kizárt vagy nem támogatott pontjainak 
elfogadását, melyek számát imént ismertettem, 2 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 
9 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag 35. és 36. pontja összefüggesztésének megszüntetéséről 
döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem a szavazatukat! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag 35. és 36. pontja 
összefüggesztésének megszüntetését 27 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk azzal a változtatással, hogy az 
iménti szavazásra tekintettel a háttéranyag 35. és 36. pontjának összefüggesztése 
megszüntetésre került. A kormány támogatja ezt a pontot. Kérem a szavazatukat! 
(Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag 35. és 36. pontjait azzal a 
változtatással tartotta fenn, hogy az összefüggesztésüket megszüntette, a háttéranyag 
további pontjait pedig támogatta, mégpedig 27 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 13. és 21. pontjának 
kiosztásra került pontosításáról döntünk, melyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat 13. és 21. pontjának kiosztásra került pontosítását 27 igen 
szavazattal, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat új 16/A-16/C. és 20/A. 
pontokkal történő kiegészítését tartalmazó, kiosztásra került módosításáról szavazunk. 
A kormány, mint hallottuk, támogatja ezt a pontot. És önök? Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
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Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat kiegészítését tartalmazó, kiosztásra került módosítást 24 igen 
szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az imént 
támogatott, a 13. és a 21. pontra, valamint az új 16/A-16/C. és 20/A. pontjára vonatkozó 
módosítással együtt szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök? Kérem a 
szavazatukat! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot a kiegészítésekkel együtt 27 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Végezetül pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
döntünk. Kérem a szavazatukat! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László alelnök urat kijelölni. Aki egyetért, 
kérem, jelezze! (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó 
bejelentésére nyilván nem kerül sor. 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai napirendi pontjaink végére értünk, ezért az ülést 
berekesztem. Köszönöm munkájukat. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 35 perc) 

 Hende Csaba  
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Bihariné Zsebők Erika 
 


