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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 16 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Ülésünket kis késéssel - amiért mindenkitől elnézést kérek - megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön dr. Aradszki András tagtársunkat, 
barátunkat - akiért szorítunk ebben a percben is; ha szabad mondanom, imádkozunk 
is - dr. Vejkey Imre képviseli, Böröcz Lászlót Farkas Flórián, Hajdu Lászlót Arató 
Gergely, dr. Budai Gyulát Horváth László, dr. Kerényi Jánost Mátrai Márta, Ovádi 
Pétert Nagy Csaba, Herczeg Tamást dr. Fazekas Sándor helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes.  

Most a napirend elfogadása következik. Javaslom, hogy az eredetileg 
12. napirendi pontként szereplő, a családi gazdaságokról szóló T/13261/19. számú, 
visszaküldött törvény tárgyalására 1. napirendi pontként, a napirendi javaslatban 
10. napirendi pontként szereplő, a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/13479. számú törvényjavaslat tárgyalására pedig 2. napirendi 
pontként kerüljön sor. Ez az én módosító javaslatom. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, hogy a napirendet ezekkel a módosításokkal együtt elfogadja-e. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 35 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett a módosított napirendi javaslatot elfogadta. 

A családi gazdaságokról szóló T/13261. számú törvényjavaslat   
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 

Soron következik 1. napirendi pontként a T/13261/19. számú, a családi 
gazdaságokról szóló, megfontolásra visszaküldött törvény, melyet megtárgyalunk a 
határozati házszabály 78. §-a alapján. A köztársasági elnök úr megfontolásra 
visszaküldő levelének száma: T/13261/20.  

Jelen van ülésünkön Péterfalvi Attila elnök úr, a NAIH elnöke; jelen van 
előterjesztőként az Agrárminisztérium képviseletében Farkas Sándor államtitkár úr.  

Előttünk fekszik egy előzetesen kiküldött TAB saját módosító javaslat 
1. hivatkozási számon, és az ülés előtt kiosztásra került egy 2. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslat. Pontosabban az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat pontosított változata került kiosztásra. Nincs 2. számú, 1. számú van, eredeti 
és pontosított.  

Arra kérem az államtitkár urat, hogy szíveskedjen álláspontját ismertetni a 
köztársasági elnök úr átiratáról, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról, 
valamint az annak módosítását tartalmazó, helyszínen kiosztott változatról. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FARKAS SÁNDOR államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Péterfalvi Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A köztársasági elnök 
úr tegnapi levelében megfontolásra visszaküldte az Országgyűlés 2020. november 17-
ei ülésnapján elfogadott, „A családi gazdaságokról” címet viselő törvényt.  

Visszaküldő levelében észrevételezte, hogy a törvény az információs 
önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló törvény 5. § (3) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően sem az őstermelői nyilvántartást, sem pedig a családi 
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mezőgazdasági társaságok nyilvántartását illetően nem tartalmazza az adatkezelés 
célját.  

A köztársasági elnök úr ezenfelül visszaküldő levelében a családi mezőgazdasági 
társaság tagjai vonatkozásában a nyilvántartásra kerülő adatok köre tekintetében 
észrevételezte, hogy a törvényben előírt nyilvánosság és közzététel olyan adatokra is 
vonatkozik, amelyek az előbb említett infotörvényben speciális védelmet élveznek, 
ezért ebben a formában nem nyilvánosak és nem tehetők közzé. Ezek a természetes 
személyazonosító adatok, valamint az adóazonosító jel.  

Az elnök úr észrevételeire tekintettel támogatjuk a TAB által elkészített 
módosító szándékot, azonban Péterfalvi Attila elnök úr álláspontjára figyelemmel 
szükségesnek tartjuk, hogy az adatkezelés célja, konkrét jogszabályhelyre való utalása 
pontosításra kerüljön, azaz, hogy mely hatósági feladatok ellátása érdekében szükséges 
az adatkezelés. Ennek megfelelően kérem, hogy az 1. módosító pontban szereplő 
rendelkezés az 5. és 11. §-ban foglalt ellenőrzési feladatokra utaljon, míg a 2. módosító 
pontban szereplő rendelkezés a „családi mezőgazdasági társaság minőséghez fűződő 
joghatásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatai ellátására” hivatkozzon.  

A szövegjavaslatom az 1. módosító pont vonatkozásában a következő, idézem: 
„Az őstermelői nyilvántartást az 5. és 11. §-ban foglalt ellenőrzési feladatok ellátása 
érdekében az agrárkamara vezeti, és a mezőgazdasági igazgatási szerv üzemelteti.” 

A 2. módosító pont vonatkozásában pedig: „Az agrárkamara a családi 
mezőgazdasági társaság minőséghez fűződő joghatásokkal kapcsolatos ellenőrzési 
feladatai ellátása érdekében a családi mezőgazdasági társaságokról nyilvántartást 
vezet.” 

Szükségesnek tartjuk továbbá a törvény 13. § (4) bekezdésében és a 15. § 
(9) bekezdésében szereplő adattovábbítás vonatkozásában annak célját is 
meghatározni az előbb elmondottaknak való megfelelés érdekében. Ennek megfelelően 
a 13. § (4) bekezdésében az adatszolgáltatásra az ott felsorolt szervek részére a 
jogszabályban foglalt ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében kerül sor.  

A 15. § (9) bekezdésében pedig az adatszolgáltatásra az agrárminiszter 
vonatkozásában statisztikai célból, de egyedi azonosításra nem alkalmas módon, míg a 
többi szerv esetében szintén a jogszabályban foglalt ellenőrzési feladatainak ellátása 
érdekében kerülhet sor.  

A 13. § (4) bekezdésében a szövegjavaslatom a következő, idézem: „A 
mezőgazdasági igazgatási szerv az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokról és 
azok változásáról jogszabályban foglalt ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében 
adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervnek, a kormányhivatalnak, a vásár, piac fenntartójának, 
üzemeltetőjének.” 

A 15. § (9) bekezdése vonatkozásában pedig: „Az agrárkamara a családi 
mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szereplő adatokról és azok változásáról 
statisztikai célból egyedi azonosításra nem alkalmas módon adatot szolgáltat az 
agrárpolitikáért felelős miniszternek, továbbá jogszabályban foglalt ellenőrzési 
feladatainak ellátása érdekében adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak, a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek, a kormányhivatalnak, valamint 
a mezőgazdasági igazgatási szervnek.” 

A köztársasági elnök úr és Péterfalvi elnök úr észrevételeire figyelemmel 
tisztelettel kérem, hogy a Törvényalkotási bizottság az elmondott szóbeli 
kiegészítéseket tartalmazó, kiosztásra került módosító javaslatot nyújtsa be, és az 1. 
hivatkozási számút pedig ne támogassa. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Eddig még nagyon egyszerű a helyzet, de most 
megadom a szót Péterfalvi Attila elnök úrnak.  

 
DR. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Köszönöm szépen. Hallani? Vagy meg kell valamit 
nyomnom?  

 
ELNÖK: Nem. Javaslom levenni a maszkot, elnök úr, mert nem lesz hallható a 

mondandója. 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az államtitkár úr 
által ismertetett szöveg már sokkal jobb, mint az eredeti, de a hatóság további 
kiegészítéseket tart szükségesnek. 

Nevezetesen a 12. § (3) bekezdésébe az 5. és a 11. §-ra hivatkozás előtt konkrét 
adatkezelési célként „Az őstermelői nyilvántartást az őstermelő nyilvántartási számmal 
történő azonosítása, illetve más őstermelőtől való megkülönböztetése, továbbá a 
jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése céljából” szövegrészt javasoljuk 
betoldani. És utána folytatódhatna, hogy „az 5. és a 11. §-ban foglalt feladatok ellátása 
érdekében”. Tehát konkrét adatkezelési célként.  

A 13. § (2) bekezdésénél javasoljuk, hogy „Az őstermelői nyilvántartás adatai 
közül” után a következő kiegészítés legyen: „az őstermelők tevékenységének 
átláthatósága céljából”. Ez lenne a kiegészítés, és folytatódna, hogy „a mezőgazdasági 
igazgatási szerv honlapján”.  

A 13. § (4) bekezdéséhez: javasoljuk megfordítani a tervezett szövegben azon 
szervek felsorolását, amelyek adatot kapnak azzal, hogy „feladatainak ellátása 
érdekében”. Tehát javaslom, hogy kerüljön megfordításra: „a mezőgazdasági igazgatási 
szerv az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokról és azok változásáról az állami 
adó- és vámhatóságnak, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek, a 
kormányhivatalnak, a vásár, piac fenntartójának, üzemeltetőjének a tevékenységükre 
vonatkozó jogszabályban foglalt ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében vagy 
ellátása céljából adatot szolgáltat.  

A 15. § (1) bekezdésénél szintén úgy javasoljuk változtatni a szöveget, hogy „Az 
agrárkamara a családi mezőgazdasági társaságokról azok azonosítása, más családi 
mezőgazdasági társaságoktól való megkülönböztetése, továbbá a jogszabályoknak 
megfelelő működésük ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet”. Tehát konkrét 
adatkezelési célt javaslunk betenni.  

És hasonlóan a 15. § (9) bekezdésében - úgy, mint a 13. § (4) bekezdésénél - 
javasoljuk megfordítani azon szervek felsorolását, amelyek adatot kapnak, és utána 
betenni, hogy a tevékenységükre vonatkozó jogszabályban foglalt ellenőrzési feladataik 
ellátása érdekében vagy céljából. Ezzel konkretizálnánk a szöveget, és így mind a 
magyar infotörvényi követelményeknek, mind pedig az európai uniós GDPR-nak 
megfelelő feltételeknek meg fog felelni a jogszabály. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hálásan köszönjük az elnök úr értékes javaslatait. És még azt mondják, 

hogy a falusi élet egyszerű, ugye? (Derültség.) Biztos vagyok benne, hogy a teremben 
ülő képviselők mindegyike élénken követte a szóban eddig elhangzottakat, amelyekről 
majd szavaznunk is kell, vita lefolytatása után. Ezért most mindenekelőtt megkérem az 
államtitkár urat, hogy nyilatkozzon az ombudsman úr által elmondottakról.  
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FARKAS SÁNDOR államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Péterfalvi Elnök Úr! Az ön által megfogalmazott javaslatokat 
befogadja a jogalkotó - ha fogalmazhatok így -, és ha ebben még szükséges egyéb 
szakmai kiegészítés és összefoglaló, akkor Andréka Tamás főosztályvezető urat kérem 
meg arra, hogy segítsen, mert ebben a világban azért én nem vagyok teljesen otthon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Röviden összefoglalom a jogi helyzetet: adva van 

egy megküldött TAB saját módosító javaslat, amely azonban pontosított változatban 
került itt kiosztásra, amelyhez Péterfalvi Attila elnök úr szóbeli módosító javaslatokat 
fűzött, melyeket az alapmódosítvánnyal egyetemben a törvényjavaslat előterjesztője, 
az Agrárminisztérium támogat. Most nyitom meg a vitát. Parancsoljanak! 

(Jelzésre:) Arató Gergely képviselő úr, parancsoljon! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Bármilyen meglepő, de sem 

mezőgazdasági, sem adatvédelmi szakmai kérdésekbe nem kívánok beleavatkozni, azt 
szeretném csak jelezni, hogy így, ebben a formában ez a jogalkotás megcsúfolása és a 
parlament tekintélyének megalázása. (Demeter Márta: Így van!) 

 
ELNÖK: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a köztársasági elnök úr által 

visszaküldött törvényjavaslatról van szó. Ez egy rendkívüli eljárási szituáció, és nagyon 
rövid határidők állnak rendelkezésre, úgyhogy minden jogos kritika mellett - 
hangoztatva azt, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik - kérek némi megértést a 
jogalkotásban közreműködők, különösen a törvény-előkészítő munkatársak számára.  

(Jelzésre:) Balla György képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is azt 

gondolom, hogy az előzmények ismeretében Arató képviselő úr megállapítása enyhe 
túlzás. A helyzet a következő: volt egy törvényjavaslat, amit a parlament - egyébként 
gyakorlatilag százszázalékosan - támogatott. Azokkal a pontokkal kapcsolatban, 
amelyek most itt előttünk vannak, sem kormánypárti, sem ellenzéki észrevételek, sem 
módosító javaslatok, észrevételek sem születtek. Tehát egyikünknek sem tűnt fel. Arató 
képviselő úrnak sem, meg nekem sem.  

A köztársasági elnök úr tegnap délben visszaküldte. Igen nagy valószínűséggel - 
én ezt eldönteni nem tudom, de hiszek neki, megbízom benne - teljes mértékben igaza 
van, egy olyan ügyben, amit ő vett észre egyedül, kétségkívül a kormány sem, az 
ellenzéki képviselők sem, és a kormánypárti képviselők sem. 

Ezek után be kellett nyújtani a javaslatot a TAB-hoz tegnap délutánig. Délben 
küldte vissza az elnök úr. Délutánig be kellett érkezni annak érdekében, hogy ma 
tárgyalni tudjunk róla. Azért kellett ma tárgyalni róla, mert az egész javaslat 
legfontosabb eleme, ami miatt egyébként mindenki támogatta, egy olyan 
adómódosítási rendszer, amely a családi gazdálkodók életét megkönnyíti, és az általuk 
befizetett adót mérsékli. Az adótörvények esetében pedig 30 napos kihirdetési határidő 
van. Tehát, ha a parlament ezt nem fogadja el hétfőn, akkor nem tudtuk volna 
megcsinálni, vagy olyan bonyodalom lett volna a következő évben adóbevallás 
szempontjából, ami nem vállalható. Ezért kétségkívül mindenki összekapta magát, 
mindenki dolgozott, bekerült egy módosító javaslat, amelynek a nagyon nagy része jó, 
utána egyeztetés is történt - meg szerintem közben is, bár én ezt nem tudom - az 
adatvédelmi biztos, elnök úrral, neki még volt kiegészítése, és ezt a kiegészítést most 
meghallgatták képviselőtársaim.  
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Az a kérdés, hogy segíteni akarunk ezeknek az embereknek, vagy nem. 
Szerintem, minthogy eddig mindannyian közösen úgy döntöttünk egyébként, hogy ez 
az egész törvénycsomag jó, és amiről most beszélünk, az egy minimális, nem feltétlenül 
nagyon fontos részlete, én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a sommás 
megállapítások helyett azt a támogatást adja meg a magyar gazdáknak, amit eddig is 
megadott. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr igen értékes kiegészítését. Mi, a 

Törvényalkotási bizottság tagjai, tisztségviselői személyesen is nyilvánvalóan 
osztozunk annak felelősségében, hogy egy nem teljesen kifogástalan törvényjavaslat 
került elfogadásra. Úgyhogy miközben kölcsönösen itt mindenki a teremben 
mindenkitől elnézést kér azért, hogy nem vettük észre a hibát, ebben az engedékeny, 
békülékeny stílusban folytassuk.  

(Jelzésre:) Bangóné Borbély Ildikó alelnök asszony következik. Aki szintén nem 
vette észre.  

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én ott voltam a parlamenti vitában, és tényleg így van, ahogy Balla 
képviselőtársam elmondta, hogy ritka pillanat volt, amikor egyetértett az ellenzék a 
kormánypárti politikusokkal, hogy egy olyan törvényt tárgyalunk, amellyel egyet 
tudunk érteni. Én csak annyit hadd fűzzek még ehhez, hogy köszönöm szépen biztos úr 
alapos munkáját; és a köztársasági elnök úrnak is szeretném innen megköszönni, hogy 
olyan alapos munkát végzett, és ezáltal kérni, és talán felszólítani a köztársasági elnök 
urat, hogy más törvényekkel is ezt az alaposságot végezze el, és el is várnánk, hogy más 
törvényekkel kapcsolatban is ilyen alapos legyen. Biztos úrnak is ezt szeretnénk üzenni, 
hogy más törvényeknél is elvárnánk ezt, hogy ilyen alapos módon kerüljön 
megvizsgálásra, és utána, ha hibák vannak benne, akkor javítani kellene. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én pedig megköszönöm köztársasági elnök úr és elnök úr nevében is a 

dicséretet, amelyben alelnök asszony részeltette őket.  
(Jelzésre:) Bajkai István alelnök úré a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Urak! Igazából azt gondolom, Arató 
Gergely képviselőtársunk ezt a mostani folyamatot, amit most magunk előtt látunk, 
illetve folytatunk, valamifajta negatív kritikával illeti, vagy negatívan tünteti fel a 
parlamentarizmus szempontjából. Pedig, amit most látunk, az valójában a 
parlamentarizmus lényege. Többek között az is, hogy törvényt alkotunk, és ha a 
törvényhez érkezik észrevétel, vagy éppen a köztársasági elnök úr észrevétele, akkor 
szintén a parlamentarizmus törvényszerűségei szerint ezt igyekszünk figyelembe venni 
természetesen. Ha volt hiba vagy hiányosság - én inkább úgy fogalmaznék, hogy ezáltal 
magát a törvényt tettük jobbá, tehát jobbá tettük ezt a törvényt éppen a magyar családi 
gazdaságok fejlődése, fejlesztése érdekében -, akkor ezt, amikor működik a 
parlamentarizmus, van vita, van észrevétel, van segítő szándék és hozzáállás, akkor ezt 
Arató Gergely valamifajta negatívumként, vagy éppen fordítva, valami szabálytalan 
dolognak tünteti fel. Tehát azt látom - elnézést a kifejezésért, nem szeretek erősen 
fogalmazni, vagy csak ha nagyon muszáj -, hogy ő tulajdonképpen a hozzászólásával 
mindazt tagadja, amit ebben az Országgyűlésben egyébként teszünk, és tenni is kell. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Azzal kezdtem, hogy csak az nem hibázik, aki 
nem dolgozik.  

(Jelzésre:) Szakács László képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Mindenki érti: csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Itt 
voltunk ténylegesen mindannyian, és ha egyébként Bajkai képviselőtársam nem ezt 
mondta volna, akkor én sem kértem volna szót. Nem hiszem, hogy a 
parlamentarizmusnak az a lényege, hogy kereszthivatkozásokat olvas fel az államtitkár 
úr. És abban sem vagyok biztos, hogy a parlamentarizmusnak az a lényege, hogy most 
felolvasnak nekünk egy ilyen 3-4 oldalas szöveget. Meg szeretném kérdezni, hogy ki 
tudna visszaidézni akár csak egy bekezdést is a kereszthivatkozásokból. Egyébként még 
azt is elhihetem, hogy ezzel jobbá tesszük a törvényt, és ahogyan elnök úr ezt helyesen 
megállapította, ezek után mondja valaki, hogy vidéken egyszerűbb az élet! 

Én nem ezekre a vitákra gondolok, mint Bajkai alelnök úr. Ezek nem viták. Ez 
olyan vita, mint ami az egyik hatóság és a kormány egyik szerve, jelesül a minisztériuma 
között van. Köztünk politikai viták szoktak lenni, azoknak a minőségével persze 
ugyanúgy néha az embernek van problémája. Legutóbb is vártunk egy háromnegyed 
órát, egy nyikk nélkül mindenki nyugodtan ült, amíg bejött egy módosítás, mert egy 
nagyon fontos törvényt tárgyaltunk. Megszavaztuk. Most is ugyanígy teszünk. 
Mindenki jót akar, mindenki a vidéki életet szeretné jobbá tenni. Egy dolgot szerettünk 
volna jelezni: követhetetlen. Ez így egészen biztosan követhetetlen, és maximum a 
bizalom maradt, hogy tényleg jobbá akarjuk tenni ezt a törvényt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom. Most szavazni fogunk, mégpedig először Péterfalvi Attila elnök úr szóbeli 
kiegészítéséről, melyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság 32 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett 
elfogadta, támogatta Péterfalvi Attila elnök úr szóbeli kiegészítését, amelyet a 
kiosztásra került TAB saját módosító javaslathoz tett. 

Erről pedig most fogunk szavazni. Ezt szintén támogatja a kormány. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a kiosztásra került és szóban módosított 
TAB saját módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
tehát korábban kiküldtünk. Ezt ebben a formájában a kormány már nem támogatja. És 
önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Végül a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a döntést: a bizottság a Törvényalkotási bizottság jelentését és 
módosító javaslatát 36 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Javaslom, hogy bizottsági előadónak kézfelemeléssel Héjj Dávid Ádám 
képviselőtársunkat jelöljük ki. (Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadót az előzményekre is figyelemmel nem állít az ellenzék. 
Köszönöm szépen.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen elnök úrnak, államtitkár úrnak 
és munkatársaiknak a részvételt. 
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A fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/13479. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Következik a 2. napirendi pont, a T/13479. számú, a fogyasztóvédelemmel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a 
határozati házszabály 46. §-a alapján történik. A javaslat előterjesztője az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, amelynek képviseletében köszöntöm Cseresnyés Péter 
államtitkár urat.  

A módosító javaslatok egyrészt, sőt teljes egészében a háttéranyagban találhatók 
a Gazdasági bizottság /2. sorszám alatti, hat pont terjedelmű módosítási javaslataként. 
TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért. Ezért most nyilatkoznia nem 
szükséges, hanem majd a vitában elhangzottakra figyelemmel esetlegesen szólnia kell. 

Most megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. 
A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk először a háttéranyagról… És ezért nem is adtam szót 
államtitkár úrnak. Kívánt volna szólni, államtitkár úr? (Cseresnyés Péter: Nem.) Nem, 
köszönöm. (Derültség.) Nem volt mihez hozzászóljon, nem volt a vitában elhangzott 
felszólalás. Kicsit túl gyors voltam és udvariatlan, elnézést. 

Tehát először a háttéranyagról döntünk, amelyet a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 37 igen szavazattal, 
2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A Törvényalkotási bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 37 igen szavazattal, 2 nem ellenében elfogadta. 

Bizottsági előadónak ismét Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít.  
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13474. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 3. napirendi pont, a T/13474. számú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján, a Törvényalkotási 
bizottság eljárásának a 46. § (3) bekezdés szerinti kezdeményezésére tekintettel folyik. 
Az előterjesztő a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amelynek képviseletében 
köszöntöm dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes, államtitkár urat.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor. Ugyanakkor előttünk fekszik a kormánypárti képviselők 
szándékára 1. hivatkozási számon, 32 pont terjedelemben a TAB saját módosító 
javaslata. Kérem államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 
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Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Jó napot kívánok! 
Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítót a kormány 
támogatja, és egy további szóbeli módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, hogy ha 
szabad. 

 
ELNÖK: Természetesen szabad! 
 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Ez 

egy technikai pontosítás lesz. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 26. 
pontját szeretném javasolni módosítani akként, hogy a törvényjavaslat tervezett 53. § 
(1) bekezdése szerinti rendelkezésekben a „Mód6. tv.” rövid megjelölés bevezetésére ne 
kerüljön sor, és a törvényjavaslat tervezett 53. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés 
pedig a „Mód6. tv.” rövid megjelölés helyett a törvényjavaslat teljes címét tartalmazza 
valamennyi előfordulási helyen. Abszolút technikai, semmilyen érdemi jellegű 
változtatást nem jelentő módosítási szándék. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen helyénvaló módosítás. Ez egy ilyen 

kodifikációs kódmegjelölés, nyilván ez már a 6. számú módosítása ennek a törvénynek, 
és a kodifikátorok erre utaltak.  

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem látok 
hozzászólási szándékot. Ezért most a vitát lezárom. 

Szavazni fogunk. Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
26. pontját érintő, imént elhangzott szóbeli pontosítási javaslatról döntünk, melyet a 
kormány támogat, hiszen maga terjesztette elő. És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 28 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
támogatott szóbeli pontosítással együtt szavazunk. A kormány tehát támogatja ezt a 
javaslatot. (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot a szóbeli pontosítással együtt 27 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
10 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül 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 27 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak Törő Gábor képviselőtársunkat javaslom kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség.  

Kisebbségi előadó bejelentésére nem kerül sor. 
A napirendi pontot lezárom. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény módosításáról szóló T/13475. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/13475. számú, a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a 
házszabály 46. §-a alapján a Törvényalkotási bizottság eljárásának a 46. § 
(3) bekezdése szerinti kezdeményezésére tekintettel folyik. Az előterjesztő a 



16 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, képviseletében továbbra is dr. Orbán Balázs 
miniszterhelyettes, államtitkár úr van jelen. 

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
1. hivatkozási számon előttünk fekszik a TAB saját módosító javaslata. Arra kérem 
államtitkár urat, hogy erről az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
szíveskedjék nyilatkozni, hogy támogatja-e. 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a kormány támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 
Most először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, 

melyet a kormány támogat. (Szavazás.)  
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 

módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
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 25 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Salacz László alelnök urat kézfelemeléssel 
megválasztani. (Szavazás. - Látható többség.) Köszönöm. Kisebbségi előadót az 
ellenzék nem állít. 

A napirendi pontot lezárom, és megköszönöm államtitkár úrnak a részvételt. 

A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 
T/13469. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az 5. napirendi pontunk a T/13469. számú, a Kormányzati Személyügyi 
Döntéstámogató Rendszerről szóló törvényjavaslat. A határozati házszabály 46. §-a 
alapján járunk el. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az 
előterjesztő a Belügyminisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Felkai László 
államtitkár urat. 

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről 
2. sorszám alatt, valamint 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára 
TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Az előterjesztő előzetesen úgy 
nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos 
álláspontját itt az ülésünkön szóban fogja előterjeszteni. Kérem ezért államtitkár urat, 
nyilatkozzon a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról és az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslatról vallott álláspontjáról. Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm. Köszöntöm önöket. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatnak 
47 pontja volt, azt az 1-46. pontjáig terjedően támogatom; a 47.-et is egy technikai 
korrekcióval. A 47. pont kifejezésbeli pontatlanságokat sorolt fel egy hosszú listán, és 
annak a 42. pontja azt a kifejezést tartalmazza, hogy „jelölés”. Ezt azzal a korrekcióval 
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támogatom, hogy a „jelölés” helyett a „megjelölés” kifejezés szerepeljen majd a végső 
szövegben. 

A TAB saját módosító javaslatát pedig támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ez a szóbeli kiegészítések és 

pontosítások ülése. Itt mindössze annyi a változás, hogy „jelölése” helyett „megjelölése” 
szerepeljen, ez tehát az államtitkár úr javaslata.  

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 47. pontjáról, azzal az imént 
elhangzott változtatással, hogy az abban foglalt nyelvhelyességi táblázat 42. sorában a 
„jelölése” szövegrészek helyett a „megjelölése” szöveg szerepeljen. A kormány ezt így 
támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az imént részletesen elhangzott módosítást, a „jelölése” szöveg 
helyett a „megjelölése” szöveg feltüntetését a nyelvhelyességi táblázat 42. sorában 
24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, melyeket a kormány támogat 
változtatás nélkül. (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen 
szavazattal, 10 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 9 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 24 igen 
szavazattal, 11 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádámot kijelölni. (Szavazás.) 
Köszönöm, látható többség. Kisebbségi előadó állítására nincs igény. 

Köszönöm szépen, államtitkár úr. 

Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/13477. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A 6. napirendi pontunk következik: a T/13477. számú, egyes törvényeknek az 
otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előterjesztő a családokért 
felelős tárca nélküli miniszter, képviseli Zsigó Róbert államtitkár úr, akit köszöntök. 

A háttéranyagban 3. sorszámon található a Gazdasági bizottság 
módosítójavaslat-csomagja, valamint előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB 
saját módosító javaslata a kormánypárti képviselők szándékára. Az előterjesztő 
korábban úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 
itt, a mi ülésünkön fogja előterjeszteni az álláspontját, ezért arra kérem, hogy mind 
erről a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, mind pedig az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fejtse ki álláspontját. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 
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Hozzászólás és határozathozatalok 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Köszöntöm én is a Törvényalkotási bizottságot. 

A háttéranyag 5. és 6. pontját nem támogatjuk, egyébként a háttéranyag többi 
pontját támogatjuk, illetve az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot is 
támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Nem 

látok hozzászólót, nincs ilyen szándék. A vitát lezárom. 
Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 5. és 6. pontjáról, amelyek 

elfogadását a kormány nem támogatja, a 6. pont esetében arra tekintettel, hogy annak 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A 
kormány tehát nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt, illetve nem támogatott pontjait 5 igen 
szavazattal, 28 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag kormány által támogatott további pontjairól döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 36 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet a 
kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 33 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 33 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítanak. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló T/13467. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/13467. számú, egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a 
alapján, a Törvényalkotási bizottság eljárásának a 46. § (3) bekezdése szerinti 
kezdeményezésére tekintettel zajlik. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Az előterjesztő a Pénzügyminisztérium, képviseletében üdvözlöm és 
köszöntöm Izer Norbert államtitkár urat. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Van viszont 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára egy TAB saját 
módosító javaslat. Kérem, hogy a TAB saját módosító javaslatról szíveskedjék 
nyilatkozni, államtitkár úr. 
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Hozzászólás és határozathozatalok 

IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 
támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nincs 

szókérés, nincs hozzászólási szándék, ezért a vitát lezárom. 
Most először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, 

amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság a TAB saját módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 

7 tartózkodás mellett 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 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak Törő Gábort javaslom kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, látható többség. Kisebbségi előadót nem állítanak.  

A napirendi pontot lezárom. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról 
szóló T/13471. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/13471. számú, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a 
alapján, a Törvényalkotási bizottság eljárásának 46. § (3) bekezdése szerinti 
kezdeményezésére tekintettel folyik. Az előterjesztő a Pénzügyminisztérium, amelyet 
továbbra is Izer Norbert államtitkár úr képvisel. 

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor. TAB saját módosító javaslat viszont három is van: 
1. hivatkozási számon az MSZP-frakció egy pont terjedelemben, érdemi jelleggel 
nyújtott be javaslatot; 2. hivatkozási számon ugyancsak az MSZP-frakció 13 pont 
terjedelemben, ugyancsak érdemi tartalommal; 3. hivatkozási számon a kormánypárti 
képviselők 167 pont terjedelemben érdemi és technikai jellegű TAB saját módosító 
javaslatot terjesztettek elő.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjen nyilatkozni a benyújtott TAB saját 
módosító javaslatokról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Az 1. és 2. hivatkozási számon benyújtott TAB saját módosító javaslatokat nem 
támogatjuk. A 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja a 
kormány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. 
(Jelzésre:) Bangóné Borbély Ildikó alelnök asszonyé a szó. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A módosító javaslatunk, 
ugyebár, a szakmával és a szakszervezetekkel való együttműködés és egyeztetés után 
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született. Szeretném megkérni a bizottság tagjait, hogy ezt vegyék figyelembe; a 
munkavállalók érdekében nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot. 

Annyit engedjenek meg, hogy az ebédidőnek a munkaidőn kívülre helyezése 
szerintem teljesen elfogadhatatlan, ezt a módosító javaslatunk indokolásában is 
leírtuk. Tényleg csak arra kérem a bizottságot, meg csak reménykedni merek, hogy 
államtitkár úrék egyeztettek a szakmai szervezetekkel, és be tudják fogadni ezt a 
módosító javaslatot. Nekünk ők küldték meg, és remélem, hogy önök támogatják. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék nincsen. A vitát lezárom, és 

megkérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, 
kíván reagálni. Parancsoljon! 

 
IZER NORBERT államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Bangóné Borbély Ildikó felvetésére megerősítem, hogy egyeztettünk több körben is 
a szakszervezettel, és mivel a javaslat a részletes vitában is gyakorlatilag ugyanezzel a 
tartalommal megjelent, ott tételes válaszokat is adtunk arra, hogy mi az oka ezeknek az 
eltéréseknek; az oka egyébként a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel való 
összhang. Azt gondolom, nagyon sok körben egyeztettünk a szakszervezetekkel. Én 
kifejezetten egy nagyon előremutató jogállási törvénynek tekintem ezt a 
törvénycsomagot, és bízom benne, hogy minden NAV-munkatársnak az előrehaladását 
fogja szolgálni. Úgyhogy ezért nem tudtuk támogatni, és több körben egyeztettük ezt a 
szakszervezetekkel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási 

számú, MSZP-frakcióhoz tartozó tagok által benyújtott TAB saját módosító javaslatról, 
amelyet a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 12 igen 
szavazattal, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú, szintén az MSZP-frakcióhoz tartozó tagok által 
benyújtott TAB saját módosító javaslatról szavazunk, amelyet a kormány nem támogat. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 11 igen szavazattal, 26 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

Most a 3. hivatkozási számú, a kormánypárti tagok által benyújtott TAB saját 
módosító javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a 3. hivatkozási számú, a kormánypárti tagok által benyújtott TAB 
saját módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

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, 4 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Törő Gábort javaslom kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. 

A napirendi pontot lezárom. Izer államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt 
és a munkát. 
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Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13482. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 9. napirendi pont, a T/13482. számú, egyes közlekedési 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján 
járunk el. Az előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseli 
dr. Mosóczi László államtitkár úr, akit köszöntök.  

A módosító javaslatok egyrészt a Gazdasági bizottság részéről 2. sorszám alatt, 
másrészt 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként a kormánypárti 
képviselők szándékára fekszenek előttünk. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a Gazdasági bizottság módosítójáról itt 
szóban fog nyilatkozni, ezért arra kérem, ezt tegye meg, és egyben térjen ki a TAB saját 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjára is. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a 
háttéranyag 1., 2., 3., 4., 5., 6., valamint 8., 9. és 10. pontját támogatja; a háttéranyag 
7. és 11. pontját nem támogatja. A TAB saját módosító javaslatát a kormány támogatja. 
Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. (Senki sem jelzi 

hozzászólási szándékát.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát ezért lezárom. 
Most szavazunk, először a háttéranyag 7. és 11. pontjáról, amelyek elfogadását 

az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja, és amely 
pontokat tehát a kormány, mint hallottuk, nem támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait igen szavazat nélkül, 22 nem 
ellenében és 10 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 30 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, melyet 
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 4 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 30 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselő urat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.  

A napirendi pontot lezárom, és megköszönöm államtitkár úrnak a részvételt. 

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 
valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló T/13481. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 10. napirendi pontunk, a T/13481. számú, a foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
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szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előterjesztő az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Ágostházy 
Szabolcs államtitkár urat és dr. Horváth Tamás helyettes államtitkár urat.  

A háttéranyagban található a Vállalkozásfejlesztési bizottság T/13481/2. számú 
módosító javaslata. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Az előterjesztő 
előzetesen már úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslattal egyetért, ezért most nem is adnék szót, hacsak nem kíván feltétlenül szólni. 
(Jelzésre:) Nem kíván szólni államtitkár úr, köszönöm szépen.  

Megnyitom a vitát (Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.), ami rövid lesz, 
mert hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Államtitkár úr továbbra 
sem kíván szólni (Dr. Ágostházy Szabolcs Imre nemet int.), mert nincs mire reagáljon. 

Határozathozatalok 

Most szavazunk, először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat. És 
önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 29 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
6 tartózkodás mellett 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 28 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

Bizottsági előadónak Salacz László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Köszönöm, látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem került sor.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/13480. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/13480. számú, az állami projektértékelői jogviszonyról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az 
előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, továbbra is dr. Ágostházy 
Szabolcs államtitkár úr képviseli.  

A háttéranyagban található az Európai ügyek bizottsága részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslata. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Az 
előterjesztő már előzetesen nyilatkozott /4. sorszám alatt, hogy a fent említett Európai 
ügyek bizottsága részletes vitát lezáró módosító javaslatával egyetért, ezért most 
szintén nem kell nyilatkoznia, ha nem óhajt. (Dr. Ágostházy Szabolcs Imre nemet int.)  

Megnyitom a vitát. (Senki sem jelzi hozzászólási szándékát.) Hozzászólási 
szándék nincsen, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk a háttéranyagról először, amelyet a kormány támogat. És 
önök? (Szavazás.) A bizottság a háttéranyagot 28 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
1 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 28 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  
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Javaslom Salacz Lászlót kijelölni kézfelemeléssel. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, látható többség. Kisebbségi előadót nem jelentettek be.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló 
T/13631. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a 12. napirendi pontunk, tehát 
a T/13631. számú, egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye 
hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság 
a HHSZ 46. §-a alapján jár el. A tárgyalásra a HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel előre hozott eljárás keretében kerül sor. Az előterjesztő az 
Igazságügyi bizottság, képviseletében jelen van dr. Vejkey Imre, a bizottság elnöke, aki 
a rendes helyéről kíván majd nyilatkozni, valamint itt van, mert itt kell lennie, a 
feladatkörrel érintett tárca, az Igazságügyi Minisztérium, képviseli dr. Völner Pál 
államtitkár úr. 

A módosító javaslatok a következők: a háttéranyagban 4. sorszám alatt 
találhatjuk a Magyarországi nemzetiségek bizottsága bizottsági módosítóját, amellyel 
lezárta a részletes vitát, valamint a kormánypárti képviselők is beterjesztettek 
1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslatot.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró, tehát a 
nemzetiségi bizottság által beterjesztett módosító javaslattal egyetért. Kérem ezért, 
hogy Vejkey Imre elnök úr az előterjesztő képviseletében az 1. hivatkozási számú 
módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról szíveskedjék nyilatkozni. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), az Igazságügyi bizottsági elnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Az előterjesztő támogatja az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Megkérem államtitkár urat, hogy ő viszont 

mindkettőről, tehát a részletes vitát lezáró módosító javaslatról is és a TAB saját 
módosító javaslatról is szíveskedjék nyilatkozni. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Mindkettőt 

támogatja a tárca, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi hozzászólási 

szándékát.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 
Most először a háttéranyagról döntünk, amelyet az előterjesztő is és a kormány 

is támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
Kimondom a határozatot: 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás 

nélkül a bizottság a háttéranyagot támogatta. 
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet az 

előterjesztő és a kormány is támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 

szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Törő Gábor képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. 

A napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Mai ülésünket, megköszönve együttműködésüket, berekesztem. További jó 
munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 22 perc) 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária, Vicai Erika, Prin Andrea és Morvai 
Elvira 


