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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat. Elnézést a kis technikai csúszásért!  

Többek javaslatára áthelyeztük a TAB-ülést ide, az alsóházi terembe, mert a 
Delegációs teremben sokak megítélése szerint túlságosan sűrűn ültünk. Ehhez képest 
hasonlóan tömörülnek a kedves kollégák ebben a nagy teremben is, tehát a 
koronavírust tiszteltetjük. Esetleg, ha egy kicsit szét tetszenek szóródni, akkor a terem 
akár betöltheti a rendeltetését. Hiszen ezért jöttünk át a nagyobb terembe, hogy ne 
kelljen egymás mellett ülni, mondom ismételten a kollégáknak, de úgy látom, hogy 
süket fülekre találok. 

Tisztelettel köszöntöm az ülés résztvevőit, és az ülést ezennel meg is nyitom. 
Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön Fazekas Sándort B. Nagy László, Nyitrai 
Zsoltot dr. Kerényi János, Aradszki Andrást Vejkey Imre, Balla Györgyöt Salacz László, 
Mátrai Mártát Budai Gyula, Bangóné Borbély Ildikót Hiszékeny Dezső, Bajkai István 
alelnök urat Ovádi Péter, Herczeg Tamás alelnök urat Dunai Mónika, Böröcz Lászlót 
pedig Törő Gábor helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy a mai ülésünk 
határozatképes. A helyettesítések rögzítése megtörtént, ugye? (Jelzésre:) Igen. 
Köszönöm szépen.  

A napirend elfogadása előtt tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő kérésére 
a kiküldött napirendi javaslatban 7. napirendi pontként jelzett, T/13668. számú 
törvényjavaslat tárgyalására a mai ülésünkön nem kerül sor. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezzel a módosítással, az elhagyással együtt 
a napirendet elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 
31 igen szavazat jelenik meg.)  

Úgy látom, hogy a rendszert teljesen nem sikerült átállítani, mert az elnök a 
plenáris üléseken csak szavazategyenlőség esetén szavaz, a bizottsági ülésen meg nem 
ez a helyzet. Tehát minden esetben hozzá kell majd számítanunk az én szavazatomat. 
A táblán szereplő 31 igen helyett 32 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadtuk el tehát a napirendet. Ha időközben esetleg lehetővé tudják tenni 
számomra, hogy géppel szavazzak, az sokat javítana a helyzetünkön. Köszönöm szépen. 

A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti 
politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról 
szóló H/13642. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pont, a H/13642. számú, a kiégett üzemanyag 
és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a 
alapján zajlik. Az előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
képviseletében köszöntöm dr. Kaderják Péter államtitkár urat.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 
4. sorszám alatt találhatók. TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról. 

 
DR. KADERJÁK PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A bizottsági módosító javaslatot támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki 
sem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyagot 26 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. Most már, köszönettel nyugtázom, én is 
tudtam géppel szavazni.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Javaslom bizottsági előadónak Ágh Péter képviselőtársunkat kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? 
(Senki sem jelentkezik.) Egyhangú. 

Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Igen. Keresztes 
László Lóránt képviselő úr személyében kisebbségi előadó is fel fog szólalni. 

A napirendi pontot lezárom. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 
T/13646. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 2. napirendi pont, a T/13646. számú, a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 
46. §-a alapján zajlik. Ennek a javaslatnak is az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium az előterjesztője, és ugyancsak Kaderják államtitkár úr fog nyilatkozni itt 
az előterjesztő nevében. 

A Gazdasági bizottság terjesztett elő 3. sorszám alatt módosító javaslatot, ez a 
háttéranyagban található, TAB saját módosítási szándék nem érkezett.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nyilatkozni.  

 
DR. KADERJÁK PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság módosító javaslatát a kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Senki sem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándék nincsen, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyagot 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak ugyancsak Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására 
nem látok igényt az ellenzék részéről. 
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A napirendi pontot lezárom.  

Egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13667. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 3. napirendi pontunk, a T/13667. számú, az egyes 
energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium előterjesztése. Kaderják államtitkár úr 
képviseli továbbra is a tárcát.  

Itt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság 4. számú módosító javaslatát 
találjuk, és benyújtásra került a kormánypárti tagok szándékára egy TAB saját 
módosító javaslat is 1. hivatkozási számon.  

Az előterjesztő jelezte, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén fejti ki 
álláspontját a bizottsági módosító javaslatról, ezért azt kérem, hogy részben arról, 
részben pedig a TAB saját módosító javaslatról nyilatkozzon, államtitkár úr.  

 
DR. KADERJÁK PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Mind a Gazdasági bizottság 
módosító javaslatát, mind pedig a TAB saját módosító javaslatát a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyagot 26 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak továbbra is Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadóként senkit 
nem látok jelentkezni. 

A napirendi pontot lezárom. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/13678. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 4. napirendi pontunk, a T/13678. számú, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Eljárásunk továbbra is a házszabály 46. §-a szerint zajlik. Az előterjesztő az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium, képviseli dr. Kaderják Péter államtitkár úr.  

A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 
3. számon, másrészt 1. hivatkozási számon a kormánypárti tagok szándékára TAB saját 
módosító javaslatként vannak előttünk.  
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Miután korábban még nem nyilatkozott a bizottsági módosítóról, mármint a 
részletes vitát lezáró javaslatról az előterjesztő, ezért megkérem, hogy egyrészt arról, 
másrészt pedig az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról fejtse ki 
álláspontját. 

 
DR. KADERJÁK PÉTER államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A kormány részéről a Gazdasági 
bizottság háttéranyagával kapcsolatban a 9., 32., 45. és 48. pontot a kormány nem 
támogatja. Az összefüggő 25. és 26. pontot azzal a változtatással támogatja, hogy a 
26. pont elhagyásra kerül, illetve a további pontokat a kormány támogatja.  

A TAB saját módosító javaslatával kapcsolatban pedig az alábbi kiegészítést 
teszem. Javaslom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
7. pontjában a törvényjavaslat 38. § (2) bekezdésében a 36. § 5. pontja helyett a 35. § 
5. pontjára történjen hivatkozás. Ez kifejezetten technikai jellegű módosító javaslat a 
részünkről. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki 

hozzászólni? (Nincs jelzés.) Senki sem jelentkezik, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 9., 32., 45. és 48. pontjáról, 
amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása 
kizárja, illetve amelyeket a kormány nem támogat. Tehát a kormány nem támogatja. 
És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt, illetve nem 
támogatott pontjait 2 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most a háttéranyag összefüggő 25. és 26. pontjáról szavazunk azzal a 
változtatással, hogy a 26. pont teljes egészében elhagyásra kerül. A kormány támogatja 
ezt a javaslatot. És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag összefüggő 25. és 
26. pontját, azzal a változtatással, hogy a 26. pont elhagyásra kerül, 25 igen szavazattal, 
6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 7. pontjának 
pontosítására irányuló, imént elhangzott szóbeli javaslatról döntünk. A kormány 
értelemszerűen támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az iméntiekben 
támogatott szóbeli pontosítással együtt döntünk, amelyet ilyenformán a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az 
előbbiekben támogatott pontosítással együtt 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta. 

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
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A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom kijelölni 
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem 
látok igényt, ezért arra nem kerül sor. 

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

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai 
Unióból történő kilépésére tekintettel az Egyesült Királyság 
állampolgárai, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról szóló 
T/13652. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pont: a T/13652. számú, a Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő kilépésére tekintettel az 
Egyesült Királyság állampolgárai, valamint családtagjaik tartózkodási jogáról szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztő a Külgazdasági és Külügyminisztérium, képviseletében 
dr. Sztáray Péter András államtitkár urat köszöntöm. 

A módosító javaslatok a Honvédelmi és rendészeti bizottság részéről a 
háttéranyagban 2. szám alatt találhatók, TAB saját módosítási szándék nem érkezett. 

Kérem államtitkár urat, miután eddig ezt az előterjesztő nem tette meg, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban szíveskedjék 
álláspontjáról tájékoztatni a bizottságot. 

 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. A kormány részéről támogatjuk a módosító 
javaslatokat, mind az ötöt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát ezért lezárom. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagról fogunk szavazni, amelyet támogat a kormány. És önök? 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 33 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 35 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom kézfelemeléssel kijelölni Bóna Zoltán 

képviselőtársunkat. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem 
kerül sor. 

A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm Sztáray államtitkár úr részvételét. 

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. 
évi XIII. törvény módosításáról szóló T/13664. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 6. napirendi pontunk, a T/13664. számú, az egyes elkobzott 
dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm dr. 
Orbán Balázs miniszterhelyettes, államtitkár urat. A módosító javaslatok egyrészt a 
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háttéranyagban a Népjóléti bizottság részéről, másrészt pedig 1. hivatkozási számon 
TAB saját módosító javaslatként, kormánypárti tagok által előterjesztve fekszenek 
előttünk.  

Államtitkár urat - tekintettel arra, hogy korábban a bizottsági módosítóról még 
nem nyilatkozott - kérem, hogy a Népjóléti bizottság részletes vitát lezáró javaslatáról, 
illetve a TAB saját módosító javaslatról szíveskedjék álláspontját közölni velünk.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag 1. és 3-7. pontjait támogatja, a 
háttéranyag 2. pontját nem támogatja. Az 1. hivatkozási számú TAB módosító 
javaslatot támogatjuk. Köszönöm szépen.  

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

hozzászólási szándékot, ezért a vitát le is zárom.  

Határozathozatalok 

Most először a háttéranyag 2. pontjáról szavazunk, amelynek elfogadását az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. Mint hallották, a 
kormány nem támogatja ezt a pontot. És önök? (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag kizárt 2. pontját 5 igen 
szavazattal, 25 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 32 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 2 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 34 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 34 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom kézfelemeléssel Bóna Zoltán képviselőtársunkat 
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadó állítására 
nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom.  

Soron következik a 7. napirendi pontunk. De még mielőtt erre sort kerítenénk, 
időközben beérkezett egy újabb helyettesítési eseti képviseleti megbízás: Horváth 
László megbízó Nagy Csaba számára adott a mai ülésünkre helyettesítésére szóló 
megbízást.  

Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes 
törvények módosításáról szóló T/13674. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Tehát a 7. napirendi pontnál tartunk, ez pedig a T/13674. számú, az ügyfelek 
számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján, mégpedig a (3) bekezdés 
szerinti kezdeményezésre tekintettel zajlik, mely kezdeményezés 3. szám alatt az 
iratoknál megtalálható. Az előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseletében dr. Orbán 
Balázs miniszterhelyettes, államtitkár urat köszöntjük.  

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Ugyanakkor 1. hivatkozási számon, kormánypárti képviselők által előterjesztve, 
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16 pont terjedelemben egy TAB saját módosító javaslat fekszik előttünk. Kérem 
államtitkár urat, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
nyilatkozni szíveskedjék.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítót a kormány 
támogatja azzal a pontosítással, hogy a módosító javaslat 16. pontjában szereplő 
hatályba léptető rendelkezésekben a törvényjavaslat 22. §-a, 31. §-a és 
38. § (2) bekezdése 2021. január 1-je helyett 2021. július 1-jén lépjen hatályba. 
Köszönöm szépen.  

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

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 16. pontját érintő, 
imént elhangzott szóbeli pontosításról szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítást 30 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat egészéről, a szóbeli 
pontosítással együtt szavazunk, amelyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi 
előadót az ellenzék nem állít. A napirendi pontot lezárom. 

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/13671. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 8. napirendi pontunk, a T/13671. számú, az Országos 
Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárására a határozati házszabály 
46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel kerül sor. A javaslat 
előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseletében továbbra is dr. Orbán Balázs van 
jelen.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. 
Előttünk fekszik ugyanakkor 1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslat a 
kormánypárti képviselők részéről.  

Kiosztásra került továbbá a törvényjavaslat 16. §-ának jogtechnikai jellegű 
pontosítására irányuló javaslat. Erre figyelemmel megkérem államtitkár urat, hogy 
szíveskedjen nyilatkozni egyfelől az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, másrészt pedig a kiosztásra került pontosító javaslatra vonatkozó 
álláspontjáról is.  
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Mind a TAB saját módosító javaslatot, mind a kiosztásra került 
pontosítót támogatja a kormány. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Miután nincs hozzászólási 

szándék… (Jelzésre:) De van: Arató Gergely. Tessék parancsolni, képviselő úr! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Elnézést, csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni a 

2. módosító pont kapcsán. Az előterjesztő képviselőtől vagy az ezt támogató 
kormánytól szeretném megkérdezni, hogy azt érteni vélem, hogy itt kikerül egy olyan 
szabályozás, ami védelmet nyújtott az ingatlanközvetítés esetében, hogy csak akik erre 
jogosultak, azok végezhessék ezt a tevékenységet - nem akarom hosszasan elmesélni, 
nyilván képviselőtársaim tudják, hogy itt miről van pontosan szó -, azt mondván, hogy 
ez párhuzamosságot okozna. Megvan ez valahol, tehát van ennek másutt megoldása? 
Ha igen, akkor hol?  

Illetve szeretném megkérdezni a múltkori tapasztalatok alapján, hogy történt-e 
az adatvédelmi biztossal egyeztetés erről a törvényjavaslatról, nehogy ismét rendkívüli 
módon kelljen, statáriálisan törvényt módosítanunk utólag.  

 
ELNÖK: Más felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom, és 

megadom a szót Orbán Balázs államtitkár úrnak, hogy ha kíván, válaszoljon a feltett 
kérdésre.  

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): (Munkatársaival 

egyeztet.) Igen, Arató képviselő úr, megvan ez, mégpedig egy másik módosításban. Ha 
egy pici türelmet enged nekem, akkor a kollégáimat meg is kérdeztem, hogy melyikben 
van, és akkor azt el fogjuk önnek mondani. Tehát figyeltünk arra, hogy meglegyen, és 
az én tudomásom szerint minden szükséges egyeztetés e kérdésben lezajlott. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Arató képviselő urat, hogy mehetünk-e 

tovább, vagy várjuk meg az információt. (Jelzésre:) Mehetünk tovább. Köszönöm 
szépen. Miután a képviselő úr kielégítőnek találta a választ, ezért most szavazni fogunk, 
először a kiosztásra került jogtechnikai jellegű pontosító javaslatról, melyet a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került pontosító javaslatot 30 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
támogatott kiegészítéssel együtt szavazunk, melyet ilyenformán a kormány ugyancsak 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben 
támogatott kiegészítéssel együtt 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
6 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A 
napirendi pontot lezárom.  
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A rákosmezei Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról szóló 
T/13658. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 9. napirendi pont, a T/13658. számú, a rákosmezei 
Királydomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztője a 
Miniszterelnökség, képviseli továbbra is dr. Orbán Balázs.  

A háttéranyagban a Kulturális bizottság részéről 3. sorszám alatt található 
módosító javaslat, TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Miután még nem 
tettem, most kérem arra államtitkár urat, hogy a Kulturális bizottság részletes vitát 
lezáró bizottsági módosítójáról szíveskedjék közölni az álláspontját. 

 
DR. ORBÁN BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag 1. pontját támogatja.  
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nem 

látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 36 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 35 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 

(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít.  
A napirendi pontot lezárom, és megköszönöm Orbán Balázs miniszterhelyettes 

úrnak a részvételt.  
Közben szeretném bejelenteni, hogy Hajdu László képviselőtársunk a mai ülésre 

eseti képviseleti megbízást adott Arató Gergely képviselő úrnak, aki tehát őt ily módon 
ülésünkön helyettesíti és képviseli.  

Egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének 
növelésével összefüggő módosításáról szóló T/13663. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 10. napirendi pont, a T/13663. számú, egyes törvényeknek a 
mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti 
eljáráskezdeményezésre tekintettel zajlik. Előterjesztő a Miniszterelnöki Kabinetiroda, 
képviseletében köszöntöm Dömötör Csaba miniszterhelyettes, államtitkár urat.  

A módosító javaslatok tekintetében tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor, ugyanakkor 
1. hivatkozási számon, kormánypárti képviselők szándékára, TAB saját módosító 
javaslat fekszik előttünk 12 pont terjedelemben.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  
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Hozzászólás és határozathozatalok 

DÖMÖTÖR CSABA államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 
elnök úr. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítót támogatjuk egy szóbeli 
pontosítási javaslattal, az alábbi módon: az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 8. pontja szerinti, a törvényjavaslat 19. § új c) pontjában szereplő, az Mktv. 
35. § (2) bekezdésére vonatkozó hivatkozás kerüljön elhagyásra, és helyette 
kodifikációs okokból a 19. § új h) pontjába kerüljön az Mktv. 35. § (2) bekezdésére 
utalás. Vagyis az új h) pontban szereplő szövegcserés módosítás az Mktv. 35. § (2), (4) 
és (5) bekezdésére vonatkozzon a TAB saját szándékban jelenleg szereplő (4) és 
(5) bekezdés helyett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 8. pontjának 

pontosítására irányuló, imént elhangzott szóbeli javaslatról döntünk, melyet a 
kormány, lévén, hogy ő maga terjesztette elő, nyilvánvalóan támogat. Kérem a 
szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 
6 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
támogatott szóbeli pontosítással együtt döntünk, melyet a kormány még így is támogat. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 26 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak kézfelemeléssel javaslom Dunai Mónika képviselő 
asszonyt kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül 
sor.  

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

A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/13657. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 11. napirendi pont, a T/13657. számú, a honvédelmet érintő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a házszabály 46. § 

(3) bekezdése szerinti eljáráskezdeményezésre tekintettel kerül megtárgyalásra.  
Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 

tartalmaz, előterjesztője a Honvédelmi Minisztérium, képviseletében köszöntöm dr. 
Vidoven Árpád államtitkár urat és dr. Udvardi Endre ezredes urat.  

A módosító javaslatok körében részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor, TAB saját módosító javaslat 1. hivatkozási számon viszont 
a kormánypárti képviselők részéről benyújtásra került, ezért arra kérem államtitkár 
urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztő a TAB saját módosító 
javaslatát támogatja. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Úgy látom, Demeter Márta 

képviselő asszony szeretne, de nem bír… De igen, most már a gép is jelzi. Parancsoljon, 
alelnök asszony!  

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt továbbra is egészen elképesztőnek tartjuk, 
hogy körülbelül két-három havonta kerül sor mind a honvédelmi tárgyú törvények 
módosítására, mind pedig a jogállási törvényeknél is egyébként nagyon hasonló 
metódust látunk. Tehát egy ilyen rendszernél egyszerűen képtelenség a rendszeren 
megfelelően átvezetni a változtatásokat, és látszik, hogy sajnos nincsen érdemi 
koncepció, tehát először egy koncepciót kellene kidolgozni, és ezt átvinni a 
törvényeken. Ehelyett sajnos az látszik, hogy nemhogy a problémák nem kerülnek 
megoldásra, hanem egy egyre romló helyzethez igazítják a jogszabályokat. Ez 
semmiképpen sem megoldás, és nem is tartható.  

Ebből a törvényjavaslatból is látszik, hogy az ellenőrzési lehetőségek tovább 
szűkülnek. Ez lényegében folytatása annak, ami az alaptörvény-módosítással most - az 
is egy folytatása volt a korábbi éveknek - történt, hiszen magát a Honvédelmi Tanácsot 
is megszüntetik, ami az egyetlen lényegi demokratikus kontroll egy minősített időszaki 
helyzetben. Sajnos ez a törvény is nagyon hasonló lépéseket, intézkedéseket tartalmaz, 
lényegében csak és kizárólag a bizottságba utalva bármilyen ellenőrzési lehetőséget, 
ami egy kormánypárti többségű bizottság, és az Országgyűlés plenáris ülése lényegében 
hozzá sem szól már majd ezekhez a beszámolókhoz, és sokkal nehezebb lesz kérdéseket 
is intéznie, és az ellenőrzést végrehajtani a kormányzat felé. 

Összegzésképpen azt fontosnak tartom elmondani, hogy mind az állomány 
érdekében, mind pedig azért, hogy a Magyar Honvédség hatékonyan és tényleg a 
XXI. századi kihívásoknak megfelelően tudja ellátni a feladatát, egy kormányváltás 
után azonnal hatályon kívül kell helyezni ezeket a jogszabályokat, és egy érdemi 
koncepció mentén olyan stabil jogszabályokat kell alkotni, amelyek az állomány 
számára is kiszámíthatóságot nyújtanak, megbecsülést nyújtanak, és legalábbis 
jogbiztonságot nyújtanak minden egyes szereplő számára. Nyilvánvalóan ez alapvető 
ahhoz, hogy az ország védelmét el tudják látni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. További hozzászóló? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs, ezért a vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e 
reagálni a vitában elhangzottakra.  

 
DR. VIDOVEN ÁRPÁD közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tekintettel arra, hogy a TAB-módosító javaslat kapcsán alelnök 
asszony részéről semmi nem hangzott el, így érdemben nem kívánok reagálni. 
Köszönöm szépen.  

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

saját módosító javaslatról, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen 

szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
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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, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom kézfelemeléssel 
kijelölni! (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására (Senki sem 
jelentkezik.) nem kerül sor. Ezért a napirendi pontot lezárom. Megköszönöm 
államtitkár úrnak és ezredes úrnak a részvételt.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/13650. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 12. napirend pontunk, a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/13650. számú 
törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az 
Agrárminisztérium, képviseletében dr. Szinay Attila államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság 3. sorszámú, részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslata mellett a kormánypárti képviselők szándékára 
benyújtásra került egy 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat is. Arra kérem 
államtitkár urat, hogy mind a részletes vitát lezáró bizottsági módosítóról, mind a TAB 
saját módosítóról szíveskedjék álláspontját kifejteni.  

 
DR. SZINAY ATTILA közigazgatási államtitkár (Agrárminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormánnyal együtt az Agrárminisztérium a módosító 
javaslat 1-4., 6-19., 21-25. pontjait támogatja, az 5. és a 20. pontban foglaltakat nem 
támogatja, mert az 1. számú TAB saját módosító javaslat elfogadása ezek 
elfogadhatóságát kizárja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván a halak védelméről szóló vitában részt 

venni? (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 5. és 20. pontjairól, amelyek 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A 
kormány nem támogatja ezt a pontot. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 3 igen szavazattal, 31 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól kérem 
szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 30 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 
2 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 30 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Végül kérem, hogy az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Ágh Péter képviselő urat javaslom kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt.  
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi 
közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/11277. számú törvényjavaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

A továbbiakban három tárgysorozatba-vételi kérelemről fogunk dönteni, először 
a 13. napirendi pontban szereplő, a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvénynek a városi közparkok védelme érdekében szükséges módosításáról szóló 
T/11277. számú törvényjavaslatról, amely tehát tárgysorozatba-vételi kérelem. A 
tárgysorozatba-vételi kérelem tárgyalására a H/12956. számú határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés szerinti kezdeményezés alapján kerül sor. A 
törvényjavaslat előterjesztője Schmuck Erzsébet és dr. Keresztes László Lóránt. Az 
előterjesztő részvétele nem feltétele az eljárásunknak, de mégis megkérdezem… 
(Jelzésre:) Igen, Keresztes László Lóránt képviselőtársunk jelentkezik az előterjesztő 
képviseletében.  

Tájékoztatom önöket, hogy T/11277/2. számon ez év október 27-én a 
Fenntartható fejlődés bizottsága elutasította a tárgysorozatba vételt, amelyet 2020. 
november 3-án 3. szám alatt dr. Keresztes László Lóránt előterjesztett ismételten, és 
november 3-án a H/12956. számú házszabályi rendelkezésektől való eltérés alapján 
kezdeményezték a Törvényalkotási bizottság döntését. A vitát ezek után megnyitom. 
(Jelzésre:) Legelőször hozzá kíván szólni az előterjesztő képviselője. 

Dr. Keresztes László Lóránt előterjesztése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, a természetvédelmi törvény egy fontos 
kiegészítése fekszik a Ház előtt, Schmuck Erzsébet képviselőtársam kezdeményezése, 
indítványa, amelyhez én magam is csatlakoztam előterjesztőként.  

A természetvédelmi törvény célja a társadalom egészséges, esztétikus természet 
iránti igényének kielégítése, és az Alaptörvény is kimondja az egészséges környezethez 
való jogot. Nyilvánvaló, hogy városi, sűrűn beépített környezetben ezen feltételeknek 
csak oly módon lehet megfelelni, ha a kellő számban, a kellő kiterjedéssel állnak 
rendelkezésre közparkok és zöldterületek.  

Ugyanakkor egyes becslések szerint az említett területek területe a 
rendszerváltás óta körülbelül a felére csökkent. Tehát látható, hogy a jelenlegi 
jogszabályi környezet és az elmúlt évtizedekbeli jogszabályi környezet nem biztosítja 
ennek az alapvető és alkotmányban is rögzített jognak az érvényesülését. Olyan módon 
próbáljuk ezzel a javaslattal ezt a problémát megoldani, hogy a törvényjavaslat 
értelmében az 500 négyzetmétert meghaladó települési zöldterületek, illetve a 
közparkok is a törvény erejénél fogva természeti védelem alá kerülnének. Erről szól 
maga a törvényjavaslat.  

Kérem a tisztelt bizottságot, adja meg a lehetőséget, hogy erről a fontos 
kérdésről plenáris ülésen tudjunk vitát folytatni, tehát támogassák, hogy ez 
tárgysorozatba kerüljön! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Dr. Vejkey Imre 

elnök úr. Parancsoljon! 

Hozzászólások  

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden: a közparkok, települési zöldterületek mérethatárához, 
valamint a területhasználati funkciókhoz kötött ex lege természetvédelmi oltalom alá 
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helyezéssel nem értünk egyet, annak ellenére nem, hogy a Fidesz-KDNP természetesen 
teljesen egyetért azzal, hogy fokozottabban figyeljünk a zöldfelületekre, de ezt az ex lege 
oltalom alá helyezést nem tudja elfogadni.  

Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzatiság elvével is ellentétes, hogy az 
Országgyűlés egy törvényben jelentős kiterjedésű helyi jelentőségű védett természeti 
területtömeget létesítsen, amely az önkormányzatok részére jelentős többletfeladatot 
is adna. Az eljárások nagy része ezeken a területeken indokolatlan terhet jelentene a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságok számára is, 
amely a valóban jelentős természeti értékekkel rendelkező védett természeti 
területekkel kapcsolatos feladatellátás elől vonná el az erőforrásokat.  

Köszönöm a szót, elnök úr, és ennek alapján nyilván nem támogatjuk a 
tárgysorozatba vételét. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács képviselő úr jelentkezik. Parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Amit Vejkey 

képviselőtársam elmondott, azzal kapcsolatban: tehát végül is, ha jól értettem, akkor 
nem értenek egyet, pedig politikájuk szerint egyet kellene hogy értsenek.  

Illetve még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet: ha egyéb, az 
önkormányzatok kapcsán meghozott jelenlegi rendelkezéseknél legalább ugyanennyire 
aggódnának az önkormányzatok önállósága, hatáskörei és mozgástere tekintetében, az 
az egész országban kivívná egyébként az önkormányzatok tekintetében a 
kormánypártok megbecsülését. Itt viszont most arról van szó, hogy városi területi 
közparkoknak ex lege, igen, törvény általi megvédését szeretnénk kérni, szeretnénk 
kérni legalább azt, hogy erről lehessen vitatkozni. Úgy gondolom, hogy ez hozzáfér úgy 
a kormánypártok, mint az ellenzékiek felelősségéhez és a politikájához is. Még egyszer 
felhívnám arra a figyelmet: minden egyéb esetben tessék ugyanennyire aggódni az 
önkormányzatokért. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Keresztes László Lóránt jelentkezik.) A vitában 

kíván részt venni, vagy a vita lezárása után előterjesztői nyilatkozatot kíván tenni? 
Kérdezzük még meg, hogy van-e hozzászóló. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
a vitát lezárom, és megadom a szót Keresztes László Lóránt képviselő úrnak mint 
előterjesztőnek.  

Dr. Keresztes László Lóránt reagálása  

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, 
tisztelt elnök úr. Vejkey képviselő úr egy nagyon komoly rendszerproblémát ismert itt 
el, elmondta, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon a természetvédelmi 
intézményrendszer és az ehhez kapcsolódó hatósági rendszer nem alkalmas arra, hogy 
megvédje a természetvédelem szempontjából fontos és kiemelt területeket. Ez egy 
nagyon fontos, mondhatjuk, hogy történelmi pillanat, mert ilyen súlyos kormányzati 
mulasztást egy magas beosztású, bizottsági elnökként funkcionáló kormánypárti 
képviselő még nem tett.  

Nagyon szépen kérem, hogy ha már ön elismeri és látja ezt a rendszerproblémát, 
akkor vesse latba a tekintélyét, és kezdeményezzen egy olyan szigorú és megfelelő 
jogalkotási folyamatot, aminek a végén eljuthatunk odáig, hogy ezt a rendkívül fontos 
és általunk most már nagyon sokszor említett, tíz éve fennálló kormányzati problémát 
megpróbálja kiküszöbölni. Ez mindannyiunk érdeke.  

Nagyon fontosnak tartom Szakács képviselő úr gondolatait, szintén 
mondhatjuk, hogy egyedülálló Vejkey képviselő úrnak az önkormányzatok jogainak az 
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elismerése, és hogy kiállt érte. Én arra is szeretném kérni Vejkey képviselő urat, hogy 
szálljon szembe azzal az elképesztő megszorító politikával, amit az elmúlt egy évben 
láthattunk a Fidesz-KDNP-kormány részéről, ami egyébként nagyon sok esetben egy 
világos politikai büntető szándék által motivált, hogy általában az ellenzéki vezetésű 
városokat sújtja különböző megszorító intézkedésekkel akkor, amikor a koronavírus-
járvány alatt az önkormányzatoknak nagyon fontos szerepe van a védelemben.  

Ugyanakkor az, amit elmondott a képviselő úr - konkrétan, hogy a fontos 
természetvédelmi területek megvédésének egy ilyen módon való biztosítása problémát 
jelent az önkormányzatok számára -, azt gondolom, nem helytálló, hiszen épp ezzel, ha 
törvénybe emeljük ezt a fontos feladatot, ezzel mentesítjük az önkormányzatokat 
rendkívül sok adminisztratív feladattól. Tehát gyakorlatilag a most meglévő közparkok 
és az 500 négyzetmétert meghaladó városi települési zöldterületek úgy kapnának 
természeti védelmet, természeti oltalmat, hogy ezzel párhuzamosan az 
önkormányzatoknak nem adunk a nyakába rengeteg adminisztratív terhet, hogy ezt ők 
egyesével, helyrajzi számonként, területenként saját rendeletben külön-külön 
megvalósítsák.  

Tehát pontosan azzal, amivel önök is egyetértenek és azonosulnak, azzal a céllal 
kapcsolatban ez a helyes jogalkotási eljárás, ezért ismét kérem, hogy a tisztelt bizottság 
támogassa, hogy ezt tárgysorozatba vegyük, ott tudunk még akkor vitatkozni utána a 
plenáris ülésen, és akkor a mindannyiunk által támogatott fontos cél is érvényesülni 
tud végre tíz év súlyos mulasztás után. Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most dönteni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a városi közparkok védelme 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/11277. számú törvényjavaslatot 
tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a T/11277. számú törvényjavaslatot 
10 igen szavazattal, 25 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. A napirendi pontot 
lezárom.  

Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő 
kötéséről szóló H/10039. számú határozati javaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) 
bekezdése alapján) 

Soron következik 14. napirendi pontunk, az ápolási díj összegének a mindenkori 
minimálbérhez történő kötéséről szóló H/10039. számú határozati javaslat. Ez egy 
döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről, és eljárásunk a határozati házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján zajlik.  

A kérelem tárgyalására a H/12956. számú határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés szerinti kezdeményezés alapján kerül sor. A határozati 
javaslat előterjesztője Ungár Péter, LMP, aki személyesen jelen van előterjesztőként.  

A tárgysorozatba-vételi kérelmet a Népjóléti bizottság 2. számon ez év október 
27-én elutasította. November 3-án 3. számon Keresztes László Lóránt frakcióvezető úr 
tárgysorozatba-vételi kérelmet terjesztett elő, és megtörtént a kezdeményezése a 
Törvényalkotási bizottság eljárásának. Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Ungár Péter előterjesztése 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót és a lehetőséget. Ez a 
javaslat Mátrai Márta 2004-es határozati javaslatán alapul, amikor még a Fidesz-
KDNP-nek az volt az álláspontja, hogy a minimálbér szintjére kell az otthonápolási 
díjat emelni egységesen, minden egyes gondozottnál. Később a kormány a gyermekek 
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otthongondozási díja tekintetében a gyermekeket otthon gondozóknál ezt megtette a 
minimálbér szintjére, ugyanakkor a mai napig nem számolt el azzal, hogy mi a 
megkülönböztetés oka, hogy azok, akik nem gyermeküket gondozzák otthon, a jelenlegi 
állapot szerint legtöbb esetben 58 ezer forintot kapnak havonta egy 0-24 órás 
megfeszített munkáért. Az a helyzet, hogy Magyarországon az idősgondozás válságban 
van, ezért is volt igaza 2004-ben Mátrai Mártának, hogy mindenkit egységesen megillet 
a minimálbér.  

Amúgy összességében ennek a költségvetési kiadási oldala 22 milliárd forint 
lenne évente. Tehát nem indokolható a gazdasági teljesítőképességgel az, hogy 
azoknak, akik legtöbb esetben demenciával élő szülőjüket vagy idősebb rokonukat 
otthon gondozzák, nem emelik az ápolási díjat a minimálbér szintjére. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom, ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) 

Tapolczai Gergely képviselő úr, a Fidesz képviselője szól hozzá jeltolmács útján.  

Hozzászólás 

DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 
közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A magam részéről 
nagyra értékelem Ungár Péter képviselőtársam kitartását ezzel a kérdéssel 
kapcsolatosan, de azt is látni kell, hogy a kormány is fontosnak tartja ezt a témát, ugye, 
az ápolási díj 2010 óta folyamatosan emelkedik, képviselőtársam is tudja ezt.  

A költségvetés szempontjából 2010-ben 15 milliárd forintot fordított a kormány 
a súlyos betegeket otthon ápolók, illetve hozzátartozók részére. 2020-ban ez az összeg 
már 55 milliárd forint. A legsúlyosabb állapotú fogyatékkal élőket otthon ápolók 
támogatása 2010 óta majdnem a duplájára nőtt. Ahogy említette, a gyermekeket otthon 
gondozók díját 2019-ben vezettük be, és 2022-re valóban ez eléri a minimálbér 
összegét. Tehát az elmúlt évek eseményei alapján látható, hogy törekszünk a 
folyamatos emelésre.  

Képviselőtársam javaslata korábban az volt, hogy az ápolási díj a minimálbér 
összegében legyen meghatározva, a mostani javaslat pedig arról szól, hogy a 
minimálbér összegéhez legyen kötve. Ettől függetlenül folyamatosan foglalkozunk a 
kérdéssel, ebben a jelenlegi formájában a javaslatot viszont nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm Tapolczai képviselő úrnak a hozzászólását. Miután további 

hozzászólási szándékot nem látok, megadom a szót Ungár Péter képviselő úrnak azzal, 
hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Ungár Péter bólint.) Kíván. Parancsoljon! 

Ungár Péter reagálása 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Képviselőtársamra csak 
egy dologban reagálnék. Hogy a minimálbér összegével egyenértékű legyen, vagy a 
minimálbérhez legyen kötve, ebben szerintem lehet kompromisszumot kötni. Ha 
esetleg plenáris ülésre engednék ezt a témát, biztos vagyok benne, hogy lehet olyan 
módosítókat tenni, amelyeket ebben az esetben mint előterjesztő be tudnék fogadni.  

Amúgy a minimálbér összegéhez kötés volt a civil szervezet eredeti javaslata, 
hiszen ennek olyan ideológiai vagy filozófiai alapja is van, hogy mint munka legyen 
elismerve a 0-24 órás ápolás, és ezért pont a minimálbérhez lenne kötve. De, mondom, 
ebben kompromisszumkész vagyok. Arra kérem, hogy ez önmagában ne gátolja meg 
képviselőtársamat abban, hogy támogassa ezt a fontos ügyet.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most döntünk a tárgysorozatba-vételi kérelemről. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az ápolási díj összegének a mindenkori 
minimálbérhez történő kötéséről szóló H/10039. számú határozati javaslatot 
tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a H/10039. számú határozati javaslatot 
11 igen szavazattal, 21 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett nem vette 
tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 

A vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló H/11051. számú 
határozati javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § (6) bekezdése 
alapján) 

Soron következik 15. és egyben mai utolsó napirendi pontunk, a 
H/11051. számú, a vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló határozati javaslat, 
amely úgyszintén tárgysorozatba-vételi kérelemről való döntés a házszabály 58. § 
(6) bekezdése alapján.  

A házszabályi rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó H/12956. számú 
kezdeményezés megtörtént, erre sor került.  

Az előterjesztők dr. Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina az LMP részéről. 
Képviseletükben jelentkezik Keresztes László Lóránt képviselő úr.  

A Fenntartható fejlődés bizottsága ez év október 27-én utasította el a 
tárgysorozatba vételt, amelyet Keresztes László Lóránt frakcióvezető úr ez év november 
3-án kezdeményezett, és így kerül sor a TAB eljárására.  

A vitát úgy nyitom meg, hogy először is az előterjesztőnek adom meg a szót.  

Dr. Keresztes László Lóránt előterjesztése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Itt egy nagyon-nagyon fontos 
rendszerproblémáról van szó. Ez a problémarendszer senki előtt nem lehet új, sokszor 
beszéltünk már róla plenáris ülésen is, különböző bizottsági üléseken is, itt a 
Törvényalkotási bizottság előtt is volt már ez a kérdés. Azóta, látjuk, hogy a problémák 
egyre súlyosabbak, ugye, a koronavírus-járvány begyűrűzése és a kialakult mély 
gazdasági válság még nehezebb helyzetbe sodorta a víziközmű-ágazatot, és 
mondhatjuk, ha már eddig is az összeomlás szélén volt ez a fontos ágazat, akkor most 
még közelebb került az összeomláshoz, és nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak a 
szolgáltatók.  

A problémát magát a miniszterelnök úr is elismerte. Egyrészt egy 
sajtónyilatkozatban elmondta, hogy ő is elfogadja és látja, hogy ezermilliárdos 
nagyságrendben kell költeni a víziközműrendszer felújítására, és nem oly rég egy 
azonnali kérdést intéztem hozzá, ott szintén elismerte, hogy valóban erről lehet 
vitatkozni, hogy ezer-, kétezer vagy háromezer milliárd forint hiányzik, de hogy nagyon 
komoly a probléma, ezt a miniszterelnök úr is elismerte.  

Ezzel párhuzamosan több más, víziközműszektort érintő, kisebb súlyú módosító 
javaslat került az Országgyűlés elé, és ennek a vitájában például nem oly rég Kósa Lajos 
képviselő úr is egyetértett azzal, hogy ezt a rendszerproblémát be kell hozni az 
Országgyűlés elé, és el kell kezdeni folytatni róla egy vitát. Én akkor kísérletet tettem, 
hogy képviselő úrral akár közösen próbáljuk ezt kezdeményezni, hogy valóban tudjon 
az Országgyűlés erről a fontos kérdésről beszélni. Ebből eddig nem lett semmi, de most 
itt van ez a javaslat, ez megadja a lehetőséget, hogy végre a plenáris ülésen ennek a 
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magyar emberek mindennapjait meghatározó problémának a megoldásával 
kapcsolatban végre tudjunk érdemi lépéseket kezdeményezni. 

A javaslat lényege az, hogy tekintsük át az ágazat kérdéseit, illetve egy megfelelő 
vitát követően erre kérjük fel Magyarország Kormányát, hogy induljon el egy olyan 
problémafelmérés, stratégiaalkotás, amelyre eddig csak az ígéretek hangzottak el, 
konkrétum nem volt. A finanszírozási kérdéseket is elő kell vetíteni, tekintettel arra, 
hogy miniszterelnök úr az európai uniós támogatásokat jelölte meg, de ezzel 
kapcsolatban vannak problémák, egyelőre úgy néz ki, hogy az Európai Unió nem 
támogatja ezeket a felújítási munkákat, erre nem ad pénzt. Egyébként mi maximálisan 
támogatjuk, hogy ezt meg kell változtatni az uniós politikában, és erre igenis kell hogy 
adjon az Unió pénzt. És nagyon fontos, hogy komoly munkaerőhiány van a vízügyi, 
víziközmű-ágazatban, és ezzel a kérdéssel is valamit kezdeni kell.  

Úgyhogy ez gyakorlatilag egy olyan problémakör, amelynek a meglétét és 
súlyosságát senki nem vitatja, és itt a lehetőség - amellyel több kormánypárti képviselő 
is egyetértett -, hogy ezt egy vita formájában bevigyük az Országgyűlés plenáris ülésére, 
és ilyen módon tudjunk érdemi lépéseket tenni a probléma megoldása felé. Ezért 
kérem a tisztelt bizottságot, támogassák, hogy ez a határozati javaslat az Országgyűlés 
elé kerülhessen. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Dr. Vejkey Imre elnök úr. 

Parancsoljon! 

Hozzászólás 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
Fidesz-KDNP a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatja.  

Az ITM előkészítette a nemzeti víziközmű-szolgáltató stratégiát, amelynek 
kormány általi megvitatása a közeljövőben várható. A kidolgozás alatt álló stratégia 
magában foglalja részfeladatként az OGY határozatában megjelölt 1/b)-e) pontokat. 
Tekintettel arra, hogy a stratégia kidolgozása a vízügyi ágazat reprezentatív szakmai 
szakszervezeteinek bevonásával, meghatározott ütemterv alapján történik, ezért már 
most teljesült az OGY határozati javaslat 1/a) pontja is.  

Tehát a fentiek alapján nem támogatjuk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot (Nem érkezik 

jelzés.) nem látok. Ezért a vitát lezárom.  
Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Igen. Parancsoljon, 

Keresztes László Lóránt képviselő úr! 

Dr. Keresztes László Lóránt reagálása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, 
és köszönöm Vejkey képviselő úrnak a reakciót. Ezt az információt, hogy valamiféle 
stratégia előkészületben van, Schanda Tamás államtitkár úrtól is hallhattuk. 
Ugyanakkor az ágazatért felelős az Innovációs és Technológiai Minisztérium; ezen a 
héten, kedden reggel került sor a miniszter úr meghallgatására, én ott föltettem ezeket 
a kérdéseket, és miniszter úr válaszaiból kiderült, hogy ez a stratégia még nem áll olyan 
helyzetben vagy nem olyan készültségi fokozatú, hogy érdemben tudjon megoldást 
kínálni. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a kérdést közvetlenül a miniszter úrnak 
tehessem föl. Államtitkár úrral már nagyon hosszú ideje folytatunk szakpolitikai 
vitákat a kérdésben, és ez a keddi bizottsági miniszteri meghallgatás megerősítette, 
hogy igen, ez a kérdés még kiforratlan a kormány-előterjesztést tekintetbe véve is, ezért 
nagyon fontos, hogy az Országgyűlés elé kerüljön. 
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Azt pedig el tudom mondani a képviselő úrnak, hogy a Magyar Víziközmű 
Szövetség évek óta rendszeresen kiteszi az asztalra az ágazat helyzetét értékelő szakmai 
elemzéseit, és eddig ők viszont nem tapasztalták azt, hogy a kormány partnerként 
tekintene rájuk, és bevonná őket az előkészítés folyamatába. Ennek egy eklatáns 
példája volt, hogy nemrég önök képviselői módosító indítványként hozták be a 
víziközműadó alapvető átalakítását, holott az ágazat, tehát a Magyar Víziközmű 
Szövetség nagyon határozottan fogalmazta meg a javaslatát, hogy a víziközműadó 
kivezetése lehet az egyetlen helyes eljárás. 

Tehát ebből is látható, hogy egyrészt nem teljesültek az itt fekvő határozati 
javaslatban lefektetett javaslatok, másrészt pedig ez a stratégia és egyáltalán a 
kormányzati gondolkodás még nincs abban az állapotban a miniszter úr válaszai 
alapján, hogy az megnyugtató lehetne egy mindannyiunk és a magyar emberek 
számára fontos probléma kapcsán. Ezért én továbbra is kérem tisztelt 
képviselőtársaimat, támogassák, hogy erről a plenáris ülésen tudjunk vitatkozni. 
Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most döntünk a tárgysorozatba-vételi kérelemről. 
Kérdezem a bizottságot, hogy a vízügyi ágazat válságának kezeléséről szóló 
H/11051. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a bizottság a H/11051. számú határozati javaslatot 
7 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.  

A napirendi pontot lezárom. 
Mielőtt ülésünket berekesztem, tájékoztatom önöket arról, hogy a jövő héten is 

- a csütörtöki napon - tartunk ülést. Tekintettel az elvégzendő, mintegy 23 napirendi 
pontból álló munkára, egy órával javasoltam előre hozni az ülés kezdési időpontját, 
tehát a szokásoktól eltérően 12 órára fog érkezni a meghívás, szíves engedelmükkel. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen együttműködésüket. További szép napot kívánok! Az ülést 
berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 23 perc) 

 

  Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra, Lajtai Szilvia, Horváth Éva Szilvia és 
Podmaniczki Ildikó  


