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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom. Tájékoztatom önöket,
hogy mai ülésünkön Nagy Csabát Mátrai Márta, Farkas Flóriánt Tapolczai Gergely,
Fazekas Sándort Aradszki András, Dunai Mónikát Ovádi Péter, Budai Gyulát Törő
Gábor, Böröcz Lászlót Kerényi János, Balla Györgyöt pedig B. Nagy László képviseli.
Megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes.
A napirend elfogadása körében tájékoztatom önöket, és egyben javasolom, hogy
az előterjesztői jelenlét biztosítása érdekében a napirendi javaslatban 2. és 3. pontként
jelzett T/10736. és T/10746. számú törvényjavaslatok tárgyalására az ülés két utolsó
napirendi pontjaként, vagyis 8. és 9. napirendi pontként kerüljön sor. Kérem, hogy erre
a módosítási javaslatra tekintettel szavazzanak a napirend elfogadásáról! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
mai ülésének napirendjét a módosított formában elfogadta.
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10744.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik T/10744. számon az egyes igazságügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
Előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, képviseli dr. Hajas Barnabás államtitkár
úr, akit köszöntök ülésünkön. A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban az
Igazságügyi bizottság részéről 2. sorszám alatt, másrészt 1. hivatkozási számon a
kormánypárti tagok szándékára TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.
Miután az Igazságügyi bizottság ülésén nem nyilatkozott, ezért arra kérem
államtitkár urat, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról
szíveskedjen tájékoztatni a bizottságot.
DR. HAJAS BARNABÁS államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 23. pontját a kormány nem támogatja, valamint a
24. pontját azzal a változtatással javasolja fenntartani, hogy az abban foglalt
nyelvhelyességi táblázat 13. sora elhagyásra kerüljön. Ezek helyett a TAB 1. hivatkozási
számú javaslatának 2. pontját indokolt elfogadni. Az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot pedig azzal a szóbeli pontosítással támogatja a kormány, hogy a
TAB saját módosító javaslat 2. pontjában a törvényjavaslat 87. § (3) bekezdésében a
63. § 18-19. pontja helyett helyesen a 63. § 17-18. pontjára szükséges hivatkozni.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.
Először a háttéranyag 24. pontjáról szavazunk, azzal a változtatással, hogy az
abban foglalt táblázat 13. sora elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt a változást.
És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag 24. pontját azzal a
változtatással, hogy az abban foglalt táblázat 13. sora elhagyásra kerül, 25 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett fenntartotta.
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Most a háttéranyag 23. pontjáról döntünk, amelynek elfogadását az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem
támogatja. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag kizárt 23. pontját 2 igen
szavazattal, 24 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól az előbbiekben elfogadott változtatással
együtt szavazunk, amelyet a kormány így támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag további pontjait az
előbbiekben elfogadott változtatással együtt 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 8
tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2. pontjának
pontosítására vonatkozó, szóbeli módosítási javaslatról döntünk, amelyet a kormány
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslat pontosítására vonatkozó szóbeli módosítási javaslatot 25 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott pontosítással együtt döntünk, melyet a kormány támogat. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott pontosítással együtt 25 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás
mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem a döntésüket! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett
elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására
nyilvánvalóan nem kerül sor.
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt. További jó munkát kívánok!
Egyes törvényeknek a 13. havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő
módosításáról szóló T/10741. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10741. számú, egyes törvényeknek a 13. havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek
előterjesztője az Emberi Erőforrások Minisztériuma, képviseletében köszöntöm dr.
Maruzsa Zoltán államtitkár urat. A módosító javaslatok a háttéranyagban a Népjóléti
bizottság részéről 6. sorszám alatt, illetve TAB saját módosító javaslatként az MSZP
delegáltjainak szándékát tükrözve 1. hivatkozási számon fekszenek előttünk.
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
nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási
számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.
Hozzászólások és határozathozatalok
DR. MARUZSA ZOLTÁN VIKTOR államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Köszönöm szépen. A kormány a részletes vitát lezáró bizottsági
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módosító javaslatot támogatja, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot
viszont nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:)
Bangóné Borbély Ildikó alelnök asszony, parancsoljon!
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen,
elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Államtitkár Úr! Az indoklásban
megfogalmaztuk, hogy igazságtalannak tartjuk azt, ha valakinek milliós nyugdíja van,
és az első havi kifizetésnél, mondjuk, egy egymilliós első heti kifizetésnél az egymillió
forintos nyugdíjnál ez 250 ezer forintos juttatást jelent, míg, mondjuk, egy százezer
forintos nyugdíjat kapó nyugdíjasnak ez csupán 25 ezer forint. Azt kezdeményeztük,
hogy mindenkinek egyformán 35 ezer forintban állapítsa meg a kormány ezt a juttatást,
ami lényegében annak, akinek alacsonyabb a nyugdíja, sokkal nagyobb segítséget
jelent, mint annak, aki milliós vagy millió fölötti nyugdíjjal rendelkezik. Ezért kérjük a
képviselőtársainkat, hogy támogassák ezt a módosító javaslatunkat. Köszönöm, elnök
úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra (Nincs jelzés.) igényt nem
látok, a vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni a vitában
elhangzottakra.
DR. MARUZSA ZOLTÁN
Minisztériuma): Igen, szeretnék.

VIKTOR

államtitkár

(Emberi

Erőforrások

ELNÖK: Parancsoljon!
DR. MARUZSA ZOLTÁN VIKTOR államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): Ez egy abszolút elvi kérdés: a társadalombiztosítási nyugdíj nem
szociális ellátás, amelyet rászorultságtól függően állapítanánk meg, hanem egy
elsődlegesen biztosítási elven megállapított, keresetpótló, jövedelemarányos ellátás.
Tehát ez az elvi oka annak, hogy szociális intézkedések esetén természetesen a
rászorultsági elv érvényesül, de ebben az intézkedési irányban viszont, tehát ha
társadalombiztosítási nyugdíjról beszélünk, akkor jövedelemarányos az egész rendszer
elve. Ezért ezt az elvi álláspontot követi a kormány ebben az ügyben.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először a háttéranyagról,
amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 31 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány, mint hallották, nem támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem
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 33 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Ágh Péter képviselőtársunkat kézfelemeléssel
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm, látható többség.
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Kisebbségi előadót kívánnak-e állítani? (Jelzésre:) Igen, Bangóné Borbély Ildikó
jelentkezik, akkor őt bejelentjük kisebbségi előadóként a bizottság részéről.
A napirendi pontot lezárom.
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009.
évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/10734. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Államtitkár úr, maradjon még egy kicsit, mert soron következik a T/10734.
számú, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottságunk eljárása a határozati
házszabály 46. §-án alapszik. Előterjesztői: dr. Tapolczai Gergely és Nyitrai Zsolt
képviselőtársaink, képviseletükben köszöntöm dr. Tapolczai Gergely képviselő urat.
Feladatkörrel rendelkező tárcaként az Emberi Erőforrások Minisztériuma
képviseli a kormányt, és dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat ismételten üdvözlöm.
A módosító javaslatok a háttéranyagban a Népjóléti bizottság részéről 4.
sorszám alatt találhatók. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Az előterjesztő
előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal
egyetért, és miután TAB saját módosító javaslat nincs, ezért Tapolczai
képviselőtársunknak most nem szükséges nyilatkoznia.
Kérem ugyanakkor a kormány képviseletében államtitkár urat, hogy
szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról.
Parancsoljon!
DR. MARUZSA ZOLTÁN VIKTOR államtitkár (Emberi Erőforrások
Minisztériuma): A kormány támogatja a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslatot.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki
sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.
Most szavazunk, először a háttéranyagról, amelyet mind az előterjesztő, mind a
kormány támogat. Kérem, döntsenek! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 28 igen szavazattal, 7 nem
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom dr. Tapolczai Gergely képviselőtársunkat
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására
nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm Maruzsa államtitkár úrnak
a részvételt ülésünkön.
Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat
érintő
törvények
módosításáról
szóló
T/10743.
számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10743. számú, egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti
pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a nemzeti vagyonkezelésért felelős
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tárca nélküli miniszter, képviseletében jelen van dr. Fónagy János államtitkár úr, akit
köszöntök.
A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 3.
sorszám alatt, valamint 1. hivatkozási számon a kormánypárti tagok szándékára TAB
saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Kiosztásra került továbbá a bizottság
kormánypárti tagjai részéről előterjesztett módosítási javaslat, amely az 1. hivatkozási
számú TAB saját módosító javaslat 7. pontjának módosítását tartalmazza.
Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy itt, a TAB ülésén fogja a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját
előterjeszteni, ezért arra kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról is, figyelemmel a kiosztásra került
pontosítási javaslatra is. Parancsoljon!
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 22. és 23. pontját nem támogatjuk, a 32.
pontot pedig azzal a változtatással javasoljuk fenntartani, hogy az abban foglalt
nyelvhelyességi táblázat 9. és 10. sora kerüljön elhagyásra. A háttéranyagot egyebekben
támogatjuk.
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk azzal, hogy a
7. pontját a kiosztásra került szöveggel pontosított változatban kérjük elfogadni.
A háttéranyag következő pontjait nem kell elfogadni: a 22.-et, a 23.-at és a 32.
pont 9. és 10. sorát, ezek helyett az előbb elhangzottaknak megfelelően javasoljuk a
TAB 1. hivatkozási számú javaslatának elfogadását, mind a három esetben a 2., 2. és 2.
pontját. Köszönöm szépen.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván
hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát
lezárom.
Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 32. pontjáról azzal a változtatással,
hogy az abban foglalt táblázat 9. és 10. sora elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt
a módosítást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag 32. pontját azzal a változtatással, hogy az abban foglalt
táblázat 9. és 10. sora elhagyásra kerül, 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 5
tartózkodás mellett fenntartotta.
Most a háttéranyag 22. és 23. pontjáról döntünk, amelyek elfogadását az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány ezt a
pontot nem támogatja. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 1
igen szavazattal, 25 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól az előbbiekben támogatott változtatással
együtt szavazunk, amelyet így, egészében a kormány már támogat. És önök?
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag további pontjait az
előbbiekben támogatott változtatással együtt 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 7
tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 7. pontjának
kiosztásra került pontosításáról döntünk, amelyet a kormány támogat. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
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A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 7. pontjának
kiosztásra került pontosítását 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 7 tartózkodás
mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az imént
támogatott 7. pontra vonatkozó pontosítással együtt döntünk, amelyet a kormány
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a pontosítással
együtt 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett
elfogadta.
Bizottsági előadónak Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom kézfelemeléssel
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására (Nincs jelentkező.)
nincs javaslat. A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a
megjelenést.
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm,
elnök úr. Köszönöm a bizottságnak.
A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és
Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a Színház- és
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
T/10745. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
ELNÖK: Soron következik T/10745. számon a Színház- és Filmművészeti
Egyetemért Alapítványról, a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a
Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében
köszöntöm dr. Mosóczi László államtitkár urat.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban találhatók a Kulturális
bizottság részéről 6. sorszám alatt, másfelől TAB saját módosító javaslatok is vannak.
1. hivatkozási számon a DK szándékára, 2. hivatkozási számon pedig a kormánypárti
tagok szándékára került benyújtásra TAB saját módosító javaslat.
Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatról itt most szóban fog nyilatkozni. Erre meg is kérem azzal
együtt, hogy szíveskedjen az 1. és 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról
is nyilatkozni, hogy vajon támogatja-e azokat. Parancsoljon, államtitkár úr!
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot
a kormány támogatja. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a
kormány nem támogatja. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni?
(Jelzésre:) Parancsoljon, Arató Gergely képviselő úr!
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Hozzászólás és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Hadd kezdjem
azzal, hogy néhány szóban kérjem a bizottságot az általunk benyújtott módosító
indítványok támogatására, logikai és nem pontok szerinti sorrendben haladva.
Először is azt javasoljuk, hogy halasszuk el a törvény életbelépési határidejét egy
évvel. Minden információnk és minden rendelkezésre álló hír szerint nem elég a
felkészülési idő már. Gondolják el, képviselőtársaim, hogy ezt a javaslatot vélhetően
két hét múlva fogja a parlament elfogadni, és utána kellene szeptember 1-jéig egy elég
jelentős szervezeti átalakulást végrehajtani. Ez veszélyezteti az intézmény működését,
veszélyezteti azt, hogy kiszámítható módon folyhasson a következő tanévben az
oktatás. Semmi sem indokolja ezt a sietséget.
Másodszor, tekintettel arra, hogy ennél az érdemi átalakulásnál, a szokásos
vitákon túl, nagyon határozottan fölmerült az az aggály is, hogy az egyetem
függetlensége, autonómiája sérülhet egy nem megfelelőképpen véghezvitt beavatkozás
esetében, ezért javasoljuk azt, hogy a rektor megbízásának és felmentésének joga az
ennél az intézménynél, a szenátusnál legyen. Ezt egyébként általában is helyesebb
megoldásnak tartanánk, mint azt, amit főszabályként tartalmaz a felsőoktatási törvény,
de ebben az ügyben ez azt jelentené, hogy minden olyan vitát és minden olyan típusú
feltételezést, ami arra irányul, hogy egy kultúrharcos politikai térnyerés zajlik ebben az
intézményben, sikerülne elhárítani.
Csak azért szeretném jelezni, mert nagyon ritkán van ilyen alkalom, ez
alkalommal kimondottan azt javasoljuk, hogy a kormány ne mondjon le bizonyos
jogokról, tehát az alapítói jogokat tartósan is ennek az intézménynek az esetében a
kormány gyakorolja, és ne adja át a felsőoktatási törvényben az alapítónak biztosított
jogokat az alapítvány számára. Ez nagyobb áttekinthetőséget, elszámoltathatóságot
tartalmaz, mint az a javaslat, amit önök itt írnak. Itt nem elfogadható az, hogy az
alapítvány kezébe kerüljön át minden jog.
Végül egy kérdésem is lenne a kormánypárti képviselők javaslata kapcsán. Itt az
történik, hogy ebben átvezetik az alapítvány nevét. Korábban, amelyik Színház- és
Filmművészeti Egyetemért Alapítvány volt, az az alapítvány megkapja a fenntartói
jogokat és a vagyont, ehelyett most ez Színház- és Filmművészetért Alapítvány lesz. Ez
azt jelenti-e - kérdezem akár államtitkár urat, akár pedig kormánypárti
képviselőtársaimat, akik a javaslatot tették -, hogy az a szándék, hogy ez a vagyon és ez
az alapítvány ne kizárólag az egyetem céljait szolgálja, hanem más, a színház- és
filmművészettel összefüggő célokra is felhasználható legyen? Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.)
További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Megkérdezem
államtitkár urat, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni.
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm szépen, nem kívánok válaszolni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először a háttéranyagról,
amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 23 igen szavazattal, 12
nem ellenében támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú, a DK-s tagok szándékát tükröző TAB saját
módosító javaslatról döntünk, amelyet, mint hallották, a kormány nem támogat. És
önök? (Szavazás.)
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A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 12 igen
szavazattal, 23 nem ellenében nem támogatta.
Most a 2. hivatkozási számú, a kormánypárti tagok szándékára benyújtott TAB
saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a kormány is támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 12 nem ellenében 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, 12 nem ellenében elfogadta.
Bizottsági előadónak újfent Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Kisebbségi
előadó bejelentkezik (Jelzésre:) Arató Gergely képviselőtársunk személyében. A
napirendi pontot lezárom.
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/10523.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik T/10523. számon az egyes közlekedési tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amelyet továbbra is dr.
Mosóczi László államtitkár úr képvisel.
A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 2.
sorszám alatt, másrészt TAB saját módosító javaslatként 1. hivatkozási számon
fekszenek előttünk. Az előterjesztő korábbi nyilatkozatára figyelemmel arra kérem
államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal
kapcsolatos álláspontjáról egyaránt. Parancsoljon!
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kormány támogatja.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.
Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 28 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány szintén támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen
szavazattal, 7 tartózkodás mellett 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, 7 tartózkodás mellett elfogadta.
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Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék
nem állít. A napirendi pontot lezárom.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló
irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról
szóló T/10525. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10525. számú, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvénynek az európai elektronikus hírközlési kódex létrehozásáról szóló irányelv
átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. A
határozati házszabály 46. §-a alapján járunk el, és a törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
képviseli a továbbiakban is dr. Mosóczi László államtitkár úr. A módosító javaslatok a
háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 2. sorszám alatt, valamint 1. hivatkozási
számon a kormánypárti tagok szándékára TAB saját módosító javaslatként fekszenek
előttünk.
Korábbi nyilatkozatára figyelemmel arra kérem államtitkár urat, hogy mind a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, mind pedig az 1. hivatkozási
számú TAB saját módosító javaslatról fejtse ki előterjesztői álláspontját. Parancsoljon,
államtitkár úr!
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium):
Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 63., 75., 80. és 81. pontját a
kormány nem támogatja, a további pontjait támogatja. Az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslatot a kormány támogatja. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Van-e hozzászólási szándék?
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először a háttéranyag 63., 75., 80. és 81. pontjairól szavazunk, amelyek
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító indítvány elfogadása kizárja. A
kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait
5 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás
mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk.
Kérem a szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható
többség. Kisebbségi előadót nem állít az ellenzék.
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A napirendi pontot lezárom, és köszönöm államtitkár úrnak a megjelenést.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény,
valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő
állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról,
továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768. számú Európai Bizottsági
határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
módosításáról szóló T/10736. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a T/10736. számú, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével
összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá
egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768. számú európai bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló
2018. évi XLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A határozati házszabály
46. §-a alapján járunk el.
Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm dr. Orbán Balázs
államtitkár urat. A módosító javaslatok a háttéranyagban a Kulturális bizottság
részéről 3. sorszám alatt, valamint 1. hivatkozási számon a kormánypárti tagok
szándékéra TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.
Tekintettel korábbi nyilatkozatára arra kérem államtitkár urat, hogy egyrészt a
részletes vitát lezáró módosító javaslatról, másrészt az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról szíveskedjék tájékoztatni minket.
Parancsoljon!
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót,
elnök úr. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A dolog úgy áll, hogy
a kormány az 1. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot támogatja, a háttéranyag
1-3. pontjait támogatjuk, a 4-9. pontokat viszont nem támogatjuk. Köszönöm szépen a
szót.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nem
látok jelentkezőt, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontjáról,
amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása
kizárja. Ezeket a kizárt pontokat a kormány nem támogatja. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a döntést: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 3 igen
szavazattal, 26 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 8 nem ellenében,
1 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Ágh Péter képviselő urat kijelölni. (Szavazás.)
Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nincs igény. A napirendi pontot lezárom.
A
rozsdaövezeti
akcióterületek
létrehozásához
szükséges
intézkedésekről
szóló
T/10746.
számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a T/10746. számú, a
rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló
törvényjavaslat. Eljárásunk a határozati házszabály 46. §-a szerinti eljárás. A
Törvényalkotási bizottság eljárása a határozati házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti
kezdeményezés alapján történik, amely kezdeményezés száma: T/10746/6.
A törvényjavaslat előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseletében dr. Orbán
Balázs államtitkár úr van jelen.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor,
előttünk fekszik viszont 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára
öt pont terjedelemben egy TAB saját módosító javaslat, amellyel kapcsolatban meg is
kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni róla.
Hozzászólások és határozathozatalok
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A TAB módosító javaslatot a kormány támogatja. Köszönöm
szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Arató Gergely
képviselő úr, parancsoljon!
ARATÓ GERGELY (DK): Azt szeretném kezdeményezni, hogy a kormánypárti
javaslat 4. számú pontjáról külön szavazzunk.
ELNÖK: Melyik pontjáról?
ARATÓ GERGELY (DK): A 4. számúról.
ELNÖK: Tehát az ötből a 4.-ről, értem. Jó, így fogunk tenni. Ha nincs más
hozzászóló, márpedig nincs, akkor a vitát lezárom.
Államtitkár úrnak van-e álláspontja a most előterjesztett külön szavazási
kéréssel kapcsolatban?
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Nincsen, köszönöm
szépen.
ELNÖK: Értelemszerűen támogatja ezt a pontot is, mint a TAB saját módosító
javaslat valamennyi pontját a korábbi nyilatkozata szerint.
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Igen.
ELNÖK: Igen, csak értelmezem a nyilatkozatot, teljesen rendben volt, amit
mondott.
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DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatja, és a
hatalommegosztás jegyében a „külön szavazás, egyben szavazás” kérdésében az
Országgyűlés bizottságának döntésére bízom a kérdést.
ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Most tehát először a TAB saját módosító
javaslat külön szavazásra Arató Gergely által kikért 4. pontjáról döntünk, amely
4. pontot, csakúgy, mint az összes többi pontot is, a kormány támogatja. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslat külön szavazásra kért 4. pontját 29 igen szavazattal, 2 nem
ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat fennmaradó
pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait
25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról fogunk dönteni.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző
módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett
elfogadta.
Bizottsági előadónak Ágh Péter képviselő urat javaslom kijelölni. (Szavazás.)
Látható többség. Köszönöm szépen.
Kisebbségi előadót (Nem érkezik jelzés.) nem kíván állítani az ellenzék.
A napirendi pontot lezárom. Ezt követően tájékoztatom tisztelt
képviselőtársaimat arról, hogy bizottságunk a jövő héten is ülést tart, melynek
napirendjéről és idejéről természetesen írásban fogunk tájékoztatást küldeni.
Az ülés berekesztése
Az ülést berekesztem. További szép napot kívánok mindannyiuknak, és
megköszönöm az együttműködésüket.
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 51 perc)
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