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Napirendi javaslat
1.

A koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/11282. szám)
(Kövér László (Fidesz), Dr. Simicskó István (KDNP), Kocsis Máté (Fidesz), Hollik
István (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita)
(Kijelölt bizottság)(Kivételes eljárás keretében)
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: H/11282/1.)

2.

A rövid távú szálláshely kiadással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/11328. szám)
(Részletes vita)
(Kijelölt bizottság)(Kivételes eljárás keretében)
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/11328/1.)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 40 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
vagy inkább már jó estét kívánok mindnyájuknak! Az ülést megnyitom. Tájékoztatom
önöket, hogy mai ülésünkön Farkas Flóriánt Horváth László, Vécsey Lászlót Dunai
Mónika, Fazekas Sándort Ovádi Péter, Böröcz Lászlót Budai Gyula, Szakács Lászlót
Varga László, Nyitrai Zsoltot Törő Gábor, Bóna Zoltánt B. Nagy László, Hiszékeny
Dezsőt Bangóné Borbély Ildikó, Balla Györgyöt pedig Mátrai Márta helyettesíti. Ennek
alapján megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes. Sikerült-e rögzíteni a
helyettesítéseket? (Jelzésre:) Köszönöm szépen.
Most a kiküldött napirend elfogadásáról döntünk. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
Kimondom a határozatot: mai ülésünk napirendjét 28 igen szavazattal a
bizottság egyhangúlag elfogadta.
A koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós
gazdasági intézkedésekről szóló H/11282. számú határozati javaslat
(Részletes vita)
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)
Soron következik 1. napirendi pontunk, a H/11282. számú, a koronavírus
gazdasági hatásaival kapcsolatos európai uniós gazdasági intézkedésekről szóló
határozati javaslat megtárgyalása. Részletes vitát folytatunk, kivételes eljárás
keretében. Az elfogadott kivételességi javaslat száma: H/11282/1. Az összevont vitára
az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. Az előterjesztők: Kövér László, Fidesz;
dr. Simicskó István, KDNP; Kocsis Máté, Fidesz; és Hollik István, KDNP. Az
előterjesztők képviseletében köszöntöm Hollik István képviselőtársunkat. A
feladatkörrel rendelkező tárca a Miniszterelnökség, képviseli dr. Orbán Balázs
miniszterhelyettes, államtitkár úr, akit szintén köszöntök.
A módosító javaslatok, amelyek előttünk fekszenek, mind képviselői módosító
javaslatok. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. 2. sorszámon az MSZP
képviselői - nagyon sokan, nem sorolom most fel, az iratok közt elfekszik -, 3. sorszám
alatt a Jobbik képviselői - Balczó Zoltán, Csányi Tamás, Brenner Koloman, Dudás
Róbert és Jakab Péter -, 4. sorszám alatt ugyanez a személyi kör a Jobbik részéről
terjesztett elő egy-egy pont terjedelmű, érdeminek tekinthető módosítási javaslatot.
Most azt kérem, hogy az előterjesztő és a kormány szíveskedjen nyilatkozni a
benyújtott képviselői módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontjáról. Először
képviselő urat, majd államtitkár urat fogom kérni. Parancsoljanak!
HOLLIK ISTVÁN (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön által
is fölsorolt, benyújtott módosító indítványokat az előterjesztők nem támogatják,
egyiket sem.
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr!
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A 2., 3. és 4. hivatkozási számú módosító javaslatokat a kormány
nem támogatja. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazni fogunk. Először a H/11282/2. számú, az MSZP képviselői által
benyújtott módosító javaslatról döntünk, amelyet sem az előterjesztő, sem a kormány
nem támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság 4 igen szavazattal, 22 nem
ellenében, 3 tartózkodás mellett a H/11282/2. számú képviselői módosító javaslatot
nem támogatta.
Most a H/11282/3. számú, a Jobbik képviselői által benyújtott módosító
javaslatról döntünk, amelyet sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogat. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a H/11282/3. számú képviselői módosító
javaslatot 7 igen szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.
Most a H/11282/4. számú, a Jobbik képviselői által benyújtott módosító
javaslatról döntünk, amelyet az előterjesztő és a kormány nem támogat. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a H/11282/4. számú képviselői módosító javaslatot 7 igen
szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.
Most az összegző jelentésről döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a Törvényalkotási bizottság 22 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az összegző jelentést elfogadta.
Bizottsági előadónak javasolom kézfelemeléssel Ovádi Péter képviselőtársunkat
megválasztani. (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség.
Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. (Nincs jelzés.)
Erre irányuló szándékot nem látok.
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen az előterjesztők képviselőjének
és államtitkár úrnak a részvételt.
A rövid távú szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló T/11328. számú törvényjavaslat
(Részletes vita)
(Kijelölt bizottság) (Kivételes eljárás keretében)
Soron következik a 2. napirendi pont, a T/11328. számú, a rövid távú
szálláshelykiadással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.
Részletes vitát folytatunk, kivételes eljárás keretében. Az elfogadott kivételességi
javaslat száma: T/11328/1. Az összevont vitára ugyancsak az Országgyűlés holnapi
ülésnapján kerül sor.
Az előterjesztő a Miniszterelnöki Kabinetiroda, képviseletében köszöntöm
dr. Tuzson Bence államtitkár urat.
A módosító javaslatok körében egyfelől képviselői módosító javaslatot nyújtott
be T/11328/2. sorszám alatt az LMP-s Csárdi Antal képviselőtársunk, másfelől
előttünk fekszik az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat a kormánypárti
tagok szándékára.
Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a benyújtott képviselői
módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal
kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!
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TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm
szépen, elnök úr. Köszöntöm a bizottság tagjait. A kormány a TAB saját módosító
indítványát támogatja, Csárdi Antal képviselő úr módosító indítványát nem támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Most a szavazás következik. Először a T/11328/2. számú, Csárdi Antal, LMP,
által benyújtott módosító javaslatról döntünk, amelyet az előterjesztő nem támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a T/11328/2. számú képviselői módosító javaslatot 7 igen
szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem 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 22 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító
javaslatot 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselő asszonyt
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm, látható többség.
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék bejelenteni? (Nincs jelzés.) Nem kíván
bejelenteni. Köszönöm szépen.
Az ülés berekesztése
A napirendi pontot és egyben mai ülésünket berekesztem, bezárom. További jó
munkát!
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 51 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Szűcs Dóra

