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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! A bizottság ülését megnyitom. Tájékoztatom
önöket arról, hogy dr. Bajkai Istvánt Mátrai Márta, Törő Gábort Farkas Flórián, dr.
Tapolczai Gergelyt pedig B. Nagy László képviseli, helyettesíti a mai ülésünkön.
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes.
Most a napirendről fogunk dönteni. Az előterjesztő kérése, hogy az eredetileg 8.
napirendi pontként szereplő, egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység
ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslat kerüljön
előre 1. napirendi pontként, tehát ezt javasolom, hogy vegyük előre, és értelemszerűen
az összes többi napirendi pont eggyel hátrébb kerül. Kérem, szavazzanak arról, hogy
elfogadják-e az így módosított napirendet! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
A bizottság 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a mai napirendjét.
Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével
összefüggő módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik, mint mondtuk, a módosított napirendnek megfelelően a
T/10313. számú törvényjavaslat, amely egyes törvényeknek a felnőttképzési
tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szól. Előterjesztője az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. György László államtitkár
urat. A módosító javaslatok a Kulturális bizottság részéről a háttéranyagban 2. sorszám
alatt találhatók, valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat is
benyújtásra került a kormánypárti képviselők szándékára.
Az államtitkár urat arra szeretném megkérni, hogy szíveskedjen nyilatkozni a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és a TAB saját módosító javaslattal
kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. GYÖRGY LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm önöket, tisztelettel köszöntöm önt,
elnök úr. A háttéranyag 4. pontját támogatom, az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. pontját nem
támogatom. A TAB saját módosító javaslatát támogatom.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazás következik. Először a háttéranyag 1., 2., 3., 5., 6. és 7. pontjáról
szavazunk, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat
elfogadása kizárja. Ezeket a pontokat, tehát a háttéranyag felsorolt pontjait a kormány
nem támogatja. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 22
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag még állva maradt, 4. pontjáról döntünk, amelyet a kormány
támogat. Kérem a szavazatukat! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag további, azaz 4. pontját 24
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság az 1. hivatkozási számú
TAB saját módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás
mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom kézfelem… kézfelemelé… Hm, útelágazódás,
igen. (Derültség.) Nem, blokk. Javaslom kézfelemeléssel Ovádi Péter
képviselőtársunkat kijelölni. Elnézésüket kérem. (Szavazás.) Köszönöm. Látható
többség.
A napirendi pontot lezárom.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
módosításáról szóló T/10303. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

törvény

Soron következik T/10303. számon a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a határozati
házszabály 46. §-a alapján zajlik, és a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket
tartalmaz. A javaslat előterjesztője a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, melynek
képviseletében a bizottság elnökét, Ritter Imre nemzetiségi képviselő urat tisztelettel
köszöntöm. Feladatkörrel érintett tárca a Miniszterelnökség, melynek képviseletében
dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes urat üdvözlöm.
A módosító javaslatok az Igazságügyi bizottság részéről 2. sorszám alatt,
valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként a kormánypárti
képviselők szándékára fekszenek előttünk. Az előterjesztő, vagyis Ritter elnök úr az
Igazságügyi bizottság ülésén már nyilatkozott arról, hogy egyetért a bizottsági
módosítókkal, de nem volt még módja arra, hogy a TAB saját módosító javaslattal
kapcsolatos álláspontját kifejtse. Államtitkár urat pedig arra kérem, hogy
mindkettőről, tehát a háttéranyagról és a TAB saját módosító javaslatról is szíveskedjék
nyilatkozni. Elnök úré először a szó.
RITTER IMRE nemzetiségi képviselő, elnök (Magyarországi nemzetiségek
bizottsága): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyarországi
nemzetiségek bizottsága nevében a TAB saját módosító javaslatával egyetértünk.
Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár Úr!
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a lehetőséget,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyagot és a TAB módosító javaslatot
is támogatja. Köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási
szándékot nem látok. A vitát lezárom.
Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatról, melyet mind az előterjesztő, mind a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 29 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Kézfelemeléssel javasolom bizottsági előadóként Héjj Dávid Ádám
képviselőtársunkat kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm. Látható többség. Kisebbségi
előadó állítására nem kerül sor. Köszönöm szépen elnök úrnak és államtitkár úrnak a
részvételt.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény módosításáról szóló T/10316. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik T/10316. szám alatt az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény módosítása.
Előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseletében továbbra is dr. Orbán Balázs
államtitkár úr van jelen. A módosító javaslatok az Igazságügyi bizottság részéről 2.
sorszám alatt fekszenek a háttéranyagban előttünk, TAB saját módosítási szándék nem
érkezett. Az előterjesztőt arra kérem, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatról szíveskedjék itt most nyilatkozni.
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm ismét a szót,
elnök úr. A háttéranyagot a kormány támogatja. Köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen, a vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.
Szavazni fogunk, először a háttéranyagról, melyet a kormány támogat. Kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 23 igen szavazattal, 4 nem
ellenében, 5 tartózkodással támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta.
Kézfelemeléssel javaslom Törő Gábor képviselőtársunkat kijelölni bizottsági
előadónak. (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani? (Nincs jelzés.) Ilyen igényt nem
látok. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárom.
Visszatérés a T/10303. számú törvényjavaslat határozathozatalához
Újra megnyitom az 1. napirendi pontunkat, a nemzetiségi napirendi pontot,
mert sajnos kihagytunk egy szavazást, figyelmetlenségből átsiklottam felette. Azt
gondolom, az a helyes, ha újra végigszavazzuk, mert összefüggenek egymásssal ezek a
kérdések. Tehát újra megnyitom a T/10303. számú törvényjavaslat szavazását. A vitát
már lezártuk.
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Először a háttéranyagról kell szavaznunk, ez a szavazás maradt el az imént. Mint
hallottuk, mind az előterjesztő, mind a kormány támogatja ezt. És önök támogatják-e?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 31 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk újra,
melyet mind az előterjesztő, mind a kormány támogat. Kérem, döntsenek! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 31 igen
szavazattal és 1 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most pedig végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról
szavazunk ismét. Kérem, döntsenek! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és összegző módosító javaslatot 30 igen
szavazattal és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzésére
vonatkozó
európai
uniós
jogi
szabályozás
módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
szóló T/10310. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10310. számú, egyes törvényeknek a fegyverek
megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós jogi szabályozás
módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat.
Előterjesztője a Belügyminisztérium. Képviseletében dr. Felkai László
államtitkár urat köszöntöm. A módosító javaslatok a háttéranyagban 2. sorszám alatt
találhatók. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Államtitkár úrnak most nem
adok szót, hiszen ő már a bizottsági ülésen a háttéranyagban lévő módosító javaslattal
egyetértett, de mégis itt van, mert előterjesztőként köteles, és ha vita lenne, akkor
reagálni fog a vitában elhangzottakra. A vitát tehát megnyitom. (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazás következik, először a háttéranyagról, melyet a kormány támogat.
És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 25 igen szavazattal és 6 tartózkodással támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Törő Gábor képviselőtársamat javaslom kézfelemeléssel bizottsági előadóként
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség. Kisebbségi előadó állítására
nem látok igényt.
A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár úrnak a részvételt. (Dr.
Felkai László távozik az ülésről.)
Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó
törvények módosításáról szóló T/10311. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10311. számú, egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi
kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.
A házszabály 46. §-a alapján járunk el. A törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz, mármint a benyújtott törvényjavaslat, azonban a részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslat ezen sarkalatos rendelkezések elhagyására tesz
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javaslatot. Előterjesztő a Honvédelmi Minisztérium, képviseli dr. Vidoven Árpád
államtitkár úr. A háttéranyagban 2. sorszám alatt találhatók a módosító javaslatok,
valamint előttünk fekszik a kormánypárti tagok szándékával megegyezően egy 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat.
Államtitkár urat arra kérem, hogy nyilatkozzon egyrészt a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslattal és egyben a TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos
álláspontjáról is. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A részletes vitát lezáró
bizottsági ajánlás 22. pontjának 29. sora elhagyását javaslom. Egyebekben az
indítványt támogatjuk. A TAB saját módosítójával kapcsolatban azt szeretném kérni,
hogy a 2-6. pontok kerüljenek összefüggesztésre, tekintettel arra, hogy ezek egymással
komoly összefüggést mutatnak. Egyebekben a TAB módosító javaslatot is támogatja az
előterjesztő. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most szavazás következik.
Határozathozatalok
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2-6. pontjainak
összefüggesztéséről döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem a szavazatukat!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslat 2-6. pontjainak összefüggesztését 23 igen szavazattal, 6 nem
ellenében és 3 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most a háttéranyag 22. pontjáról döntünk azzal a változtatással, hogy a 22. pont
szerinti nyelvhelyességi táblázat 29. sora elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt a
javaslatot. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag 22. pontját azzal a változtatással, hogy a 29. sor
elhagyásra kerül, 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 4 tartózkodó szavazattal
fenntartotta.
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amely pontokat a kormány
támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 22 igen szavazattal, 9 nem ellenében
támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott összefüggesztéssel együtt döntünk, amely javaslatot tehát a kormány
támogat. Kérem a döntésüket! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott összefüggesztéssel együtt 23 igen szavazattal, 8 nem ellenében és
1 tartózkodó szavazattal támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 8 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Javaslom kézfelemeléssel Ovádi Péter képviselőtársunkat bizottsági előadónak
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem látok igényt. A
napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és ezredes úrnak is a
jelenlétet.
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Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló
T/10314. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10314. számú, egyes adózási tárgyú törvényeknek a
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges
módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján történik.
A javaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium. Képviseletében köszöntöm Izer
Norbert államtitkár és Besesek Botond helyettes államtitkár urakat.
A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban 3. sorszám alatt, másfelől a
kormánypárti tagok szándékára 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként
fekszenek előttünk.
Államtitkár urat arra kérem, hogy mind a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslattal, mind pedig a TAB saját módosító javaslattal kapcsolatban közölje
velünk álláspontját.
IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 1-5. pontjait támogatjuk, a háttéranyag 6., 7.
pontját nem támogatjuk. Ezek helyett a TAB saját módosítását javasoljuk támogatni.
Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.)
Hozzászólási szándékot nem látok. Szavazás következik. Először a háttéranyag 6. és 7.
pontjáról döntünk, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök?
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag kizárt pontjait 1 igen
szavazattal, 23 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, a kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
5 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
tehát a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
döntésüket. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom a szokott módon Ovádi Pétert kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi
pontot lezárom.
A kiskereskedelmi adóról szóló T/10315. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10315. számú, a kiskereskedelmi adóról szóló
törvényjavaslat. A javaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium, és ugyanúgy Izer
Norbert államtitkár és Besesek Botond helyettes államtitkár urak képviselik az
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előterjesztőt. A módosító javaslatok a háttéranyagban találhatók a Gazdasági bizottság
részéről 2. sorszám alatt. TAB saját módosítási szándék nem érkezett.
Miután a bizottsági ülésen, a részletes vitát lezáró ülésen úgy nyilatkozott az
előterjesztő, hogy itt, a TAB-ülésen fog majd állást foglalni a Gazdasági bizottság
módosítójáról, ezért azt kérem, hogy ezt most tegye meg, államtitkár úr.
IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. A háttéranyagot támogatja a kormány. Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.)
Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.
Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodás
mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom kézfelemeléssel Ovádi Pétert kijelölni.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. A napirendi pontot lezárom.
Kisebbségi előadót nem kívántak állítani.
Az
agráriumban
létrehozandó
krízisbiztosítási
rendszer
működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló
T/10308. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik T/10308. számon az agráriumban létrehozandó
krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat; a határozati házszabály 46. §-a alapján járunk el. Előterjesztő az
Agrárminisztérium. Képviseletében dr. Feldman Zsolt államtitkár urat köszöntöm
ülésünkön.
A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság
részéről 2. sorszám alatt, másrészt 1. hivatkozási számon TAB saját módosítási
javaslatként fekszenek előttünk.
Államtitkár urat arra kérem, hogy mind a részletes vitát lezáró módosító
javaslattal, mind pedig a TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját
szíveskedjék megosztani velünk. Parancsoljon!
DR. FELDMAN ZSOLT államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag pontjai közül az 1. és 2., valamint a 4-16.
pontokat támogatjuk. A 3.-at nem, hiszen azt a TAB saját módosító 1. pontja rendezi,
így a TAB saját módosítót pedig támogatjuk. Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Senki sem
jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Szavazni fogunk,
először a háttéranyag 3. pontjáról, amelynek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezt a pontot.
(Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag kizárt 3. pontját 2 igen
szavazattal, 25 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk. Ezeket a kormány támogatja.
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen
szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta.
Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak kézfelemeléssel Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadó állítására
irányuló szándékot nem észlelek, a napirend pontot lezárom.
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII.
törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/10217. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a T/10217. számon benyújtott,
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a
tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat.
A javaslat előterjesztője a Külgazdasági és Külügyminisztérium; képviseletében
köszöntöm dr. Balogh Csaba államtitkár urat.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban 2. sorszám alatt a Gazdasági
bizottság részéről, másfelől pedig 1. hivatkozási számon - a kormánypárti tagok
szándékát tükrözve - TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.
Miután az előterjesztő a Gazdasági bizottság ülésén azt jelezte, hogy a
háttéranyagban szereplő pontokról itt, a TAB ülésén fog nyilatkozni, arra kérem, hogy
mind a háttéranyagról, mind pedig a TAB saját módosító javaslatról fejtse ki
véleményét. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. BALOGH CSABA SÁNDOR közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagból
a 4. és az 5. módosító javaslatot a kormány nem támogatja. Az 5. módosító javaslat
helyett a TAB saját módosítójának az 1. pontját támogatjuk. Egyebekben a módosító
javaslat többi pontját a kormány támogatja, illetve támogatja a TAB saját módosító
javaslatait is, valamennyit. Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Nem érkezik jelzés.)
Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.
Szavazás következik. Először a háttéranyag 4. és 5. pontjáról szavazunk, amelyek
elfogadását a kormány nem támogatja, illetve az 1. hivatkozási számú TAB saját
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módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezeket a pontokat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt nem támogatott,
illetve kizárt pontjait 1 igen szavazattal, 27 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem
támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat.
És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében,
3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot
a bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 6 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak kézfelemeléssel Törő Gábor képviselőtársunkat javaslom
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadót (Nem
érkezik jelzés.) az ellenzék nem kíván állítani.
Napirendi pontjainak végére értünk. Még annyi figyelmet kérek önöktől, hogy
bizottságunk várhatóan a jövő héten is ülést tart, tekintettel arra, hogy politikai
nyilatkozat benyújtására kerül sor várhatóan ma 16.30-ig a nemzeti összetartozás
napjával, illetve a trianoni békeszerződés 100. évfordulójával kapcsolatban. Ennek az
ülésnek az időpontja minden bizonnyal a szerdai napon lesz, körülbelül 12 óra
magasságában. A pontos részleteket még időben közölni fogjuk napirendi javaslat és
meghívó megküldésével.
Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen együttműködésüket. Az ülést berekesztem. Viszontlátásra!
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 34 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Baloghné Hegedűs Éva, Barna Beáta
és Podmaniczki Ildikó

