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A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13666. szám)
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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Uniós napirendi pont!
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Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat
(T/13675. szám)
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

12.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrárfelsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú
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Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról szóló
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Uniós napirendi pont!
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság
előrehozott eljárásának a HHSZ 46. § (2a) bekezdése szerinti engedélyezésére
sor kerül. Az előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: T/13955/13.)
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23.
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Uniós napirendi pont!
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 15 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai ülésünket megnyitom. Tájékoztatom
önöket arról, hogy dr. Aradszki Andrást mai ülésünkön dr. Vejkey Imre, dr. Bajkai
Istvánt Horváth László, Törő Gábort Nagy Csaba, Dunai Mónikát Farkas Flórián, Ovádi
Pétert Mátrai Márta, Budai Gyulát B. Nagy László, dr. Fazekas Sándort Bóna Zoltán,
Nyitrai Zsoltot dr. Kerényi János, Bangóné Borbély Ildikót Hiszékeny Dezső, Hajdu
Lászlót Arató Gergely képviselőtársunk helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy
mai ülésünk határozatképes. Kérdezem a kollégákat, sikerült-e rögzíteni a
helyettesítéseket. (Jelzésre:) Igen. Köszönöm.
Most a mai ülésünk napirendjéről fogunk szavazni. Kérem, szavazzanak! Ki az,
aki elfogadja? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy mai ülésünk napirendjét 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a bizottság elfogadta.
A Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása címmel
benyújtott T/13647. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 1. napirendi pontunk, amelyet még 22 további fog követni,
tehát nagy figyelmet és türelmet kérek mindenkitől, nem lesz egy egyszerű menet.
Tehát soron következik 1. napirendi pontunk, a T/13647. számú törvényjavaslat,
Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása. Bizottságunk eljárása a
házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel zajlik. Az
előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseli dr. Völner Pál államtitkár úr.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor,
viszont 1. hivatkozási számon előttünk fekszik egy TAB saját módosító javaslat, mellyel
kapcsolatban megkérdezem az államtitkár urat, hogy mi az álláspontja.
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök
úr.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután
hozzászólási szándékot sem géppel, sem kézzel senki nem jelez, a vitát lezárom. Először
az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet a kormány
támogat. És önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 11 nem ellenében támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 21 igen
szavazattal, 11 nem ellenében elfogadta.
Bizottsági
előadónak
kézfelemeléssel
javaslom
Dunai
Mónika
képviselőtársunkat kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az
ellenzék nem kíván állítani.
A napirendi pontot lezárom.
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Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13679.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik mai 2. napirendi pontunk, a T/13679. számú, egyes választási
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A határozati házszabály 46. §-a
alapján járunk el, és a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
Előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, képviseletében továbbra is dr. Völner Pál
államtitkár úr van jelen.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság
részéről, másrészt pedig TAB saját módosító javaslatként vannak előttünk, amelyből
kettő is van, az 1. hivatkozási számú, amelyet a Párbeszéd-frakció képviselői nyújtottak
be, illetve a 2. hivatkozási számú, amely a kormánypárti képviselők szándékát tükrözi.
Az előző, a párbeszédes TAB saját módosító 2 pont terjedelmű, a kormánypárti TAB
saját pedig 19 pont terjedelmű. Kiosztásra került továbbá - és remélhetőleg meg is
kapta mindenki - az imént említett 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat
14. és 15. pontjának pontosított változata.
Ezek után kérem az államtitkár urat, hogy nyilatkozzon egyrészt a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatról, másrészt az 1. és 2. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatról és a kiosztásra került pontosító javaslattal kapcsolatos
álláspontjáról is. Parancsoljon!
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. A háttéranyag 9., 13., 18., 19., 26., 27., 28., 29. és 30. pontját nem támogatjuk.
A háttéranyag összefüggő 1. és 24. pontját azzal a változtatással javasoljuk fenntartani,
hogy a 24. pont kerüljön elhagyásra. A háttéranyag összefüggő 15., 20. és 22. pontját
azzal a változtatással javasoljuk fenntartani, hogy a 15. pont kerüljön elhagyásra,
valamint a 20. pontban a törvényjavaslat 64. §-ának új e) pontja a vesszőt megelőzően
egészüljön ki a „szöveg” szövegrésszel. A háttéranyagot egyebekben támogatjuk.
Az 1. hivatkozási számú, Párbeszéd által kezdeményezett TAB saját módosító
javaslatot támogatjuk. A 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot
támogatjuk, a 14. és 15. pontja tekintetében a kiosztásra került pontosító javaslat
szerinti tartalommal.
Hozzászólások és határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Először Burány
Sándor kért szót, Párbeszéd. Parancsoljon, képviselő úr!
BURÁNY SÁNDOR (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyit szeretnék
röviden hozzáfűzni a módosító indítványunkhoz, hogy talán a képviselő hölgyek és
urak emlékeznek, hogy amikor a Nemzeti Választási Iroda elnök asszonya lemondott,
akkor búcsúzóul egy csomagot tett javaslatokkal az asztalra. Ebben a csomagban
jelezte, hogy Pest megye választókerületeiben olyan mértékű az aránytalanság, hogy a
körzethatárokat pontosítani kell.
Természetesen egy ilyen pontosítás mindig kényes ügy. Egyrészt van egy olyan
törvényi kötelezettség, hogy ezt idén kell megtenni, mert jövőre ez már nem lehetséges
a vonatkozó törvények szerint, másrészt úgy kell szakmailag ezt a javaslatot
megfogalmazni, hogy a lehető legkevesebb politikai felhangja legyen, és pusztán
technikai módosítással oldjuk meg azt, hogy az egyes választókerületek választóinak az
aránya megfelel a törvényi előírásoknak.
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A benyújtott módosító javaslatunk lényegében a Nemzeti Választási Iroda
szakértői által kidolgozott javaslatot tartalmazza, ezért kérem, hogy a képviselőtársaim
támogassák. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy dr. Szakács László
képviselőtársunkat dr. Varga László helyettesíti a mai ülésen.
Miután kormánypárti hozzászólási szándék nincs, ezért ismét egy ellenzéki
képviselőnek, Arató Gergelynek adom meg a szót.
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian érezzük,
hogy ez egy különösen nagy súlyú jogszabály, amellyel kapcsolatban, mivel nem előzte
meg megfelelő egyeztetés az ellenzék és a kormány között, ezért aztán a
részletszabályok tekintetében számos kétség és probléma merül föl.
Szeretném fölhívni a figyelmet most három pontjára a módosító indítványnak.
Ez a 2. hivatkozási számú indítvány a Törvényalkotási bizottság szándékára vonatkozó
kormánypárti javaslatban. Egyrészt úgy ítélem meg és úgy ítéljük meg, hogy a 3.
módosító indítvány jelentősen csökkenti azt a minimális védelmet is, amely ma a
médiával kapcsolatos hirdetések esetében rendelkezésre áll. Másodsorban van egy
egészen abszurd szabály a levélszavazással kapcsolatban, ezt még mindig tudják
fokozni; nem mondom el általában erről a kérdésről a véleményemet, csak jelzem, hogy
további kiskaput nyitnak azzal, hogy a választópolgár - itt a határon túli
választópolgárokról van szó - kérheti a saját adatait. Tehát, ha ő nem tudja, hogy mik
az ő adatai, akkor beballaghat a külképviseletre, és ott megkérdezheti, hogy mik az ő
nyilvántartott adatai, amelyekkel szavazhat. Mennyire komoly… Ezek a személyes
adatok azért lényegesek, mert ezek alapján lehet azonosítani azt, hogy valóban a
választó szavaz-e egyébként a levélszavazásban, vagy lehetne egy jó levélszavazási
rendszerben, de itt erről szó nincs, még egy újabb kiskaput nyitnak arra, hogy
különböző fiktív módon, más nevében lehessen szavazni ezen a választáson.
Végül, ilyen is ritkán van, de szeretnék üdvözölni egy módosítást: a 4. módosító
pontban a szavazólap lefényképezhetőségét, amit önök nagyon intenzíven védtek az
általános vitában, most javasolják a kormánypárti képviselők elhagyni. Ezt én
mindenképpen üdvözlöm, és épp ezért kérem is, hogy erről az ajánlási pontról külön
szavazás történjen.
ELNÖK: Megértettem, köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem
látok, ezért a vitát lezárom.
Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 9., 13., 18., 19., 26., 27., 28., 29. és
30. pontjáról, amelyek elfogadását a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat
elfogadása kizárja. Mint hallották, a kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És
önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait
26 nem és 10 tartózkodó szavazattal nem támogatta.
Most a háttéranyag összefüggő 1. és 24. pontjáról szavazunk azzal a
változtatással, hogy a 24. pont kerüljön elhagyásra. A kormány támogatja ezt a
változtatást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag összefüggő 1. és 24. pontját azzal a változtatással, hogy
a 24. pont kerüljön elhagyásra, 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 7 tartózkodás
mellett fenntartotta.
Most a háttéranyag összefüggő 15., 20. és 22. pontjáról azzal a változtatással
fogunk szavazni, hogy a 15. pont kerüljön elhagyásra, valamint a 20. pontban a
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törvényjavaslat 64. §-ának új e) pontja a vesszőt megelőzően egészüljön ki a „szöveg”
szövegrésszel, melyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag összefüggő 15., 20. és 22. pontját az előbbiekben
ismertetett változtatásokkal 24 igen szavazattal és 11 tartózkodás mellett fenntartotta.
Most az 1. hivatkozási számú, Párbeszéd által előterjesztett TAB saját módosító
javaslatról döntünk, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 32 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 4. pontjáról szavazunk
külön, Arató Gergely kérésére. Mint hallották, a kormány támogatja ezt a pontot.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 4. pontjáról,
melyet külön szavazásra kért Arató Gergely, úgy határozott, hogy azt 34 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatja.
Most a kiosztásra került, 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 14. és
15. pontját pontosító javaslatról döntünk, melyet a kormány ugyancsak támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a kiosztásra került pontosító javaslatot 23 igen szavazattal, 2 nem
ellenében, 9 tartózkodás mellett támogatta.
Most a 2. hivatkozási számú kormánypárti TAB saját módosító javaslatról az
előbbiekben támogatott pontosítással együtt szavazunk. Kérem, szavazzanak!
(Szavazás.)
A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott pontosítással együtt 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 8 tartózkodás
mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 6 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Javaslom Salacz Lászlót kijelölni a bizottság előadójának. (Szavazás.) Látható
többség. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani. (Jelzésre.) Úgy látom, Arató
Gergely képviselő úr jelentkezik. A többiek és az egész bizottság ezzel egyetért?
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Tehát kisebbségi előadóként Arató Gergelyt delegáltuk.
A napirendi pontot lezárom.
Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13648.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a harmadik napirendi pontunk, a T/13648. számú, az egyes
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §a alapján járunk el, és sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a törvényjavaslat. Az
előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, képviseletében dr. Völner Pál államtitkár
úr van jelen változatlanul.
Az Igazságügyi bizottság módosító javaslata található a háttéranyagban, és van
egy, a kormánypárti tagok szándékát tükröző 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslat.
Kérem az államtitkár urat, hogy nyilatkozzon a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal
kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. A
háttéranyag 6., 7., 9., 10., 21., 22., 23. 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32. és 36. pontját nem
támogatjuk. A háttéranyag további pontjait támogatjuk. Az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslatot támogatjuk.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.)
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először a háttéranyag 6., 7., 9., 10., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32. és
36. pontjáról szavazunk, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És
önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 30 nem szavazattal,
5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
1 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 25 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 1 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 25 igen
szavazattal, 10 nem ellenében elfogadta.
Bizottsági előadónak Salacz Lászlót javaslom kézfelemeléssel kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem látok igényt. A
napirendi pontot lezárom.
A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő
visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló T/13954. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 4. napirendi pontunk, a T/13954. számú, a börtönzsúfoltság
miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A határozati
házszabály 46. §-a alapján előrehozott eljárás keretében járunk el. Előterjesztő az
Igazságügyi Minisztérium, továbbra is dr. Völner Pál államtitkár urat köszönthetjük
képviseletében.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság
részéről, másrészt az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek
előttünk. Kérem, hogy mindkettővel kapcsolatban szíveskedjék nyilatkozni,
államtitkár úr!
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Mindkettőt
támogatjuk, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.)
Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.
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Határozathozatalok
Először a háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 33 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítóról döntünk, melyet a kormány
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 33 igen
szavazattal, 3 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 33 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak Salacz Lászlót javaslom kézfelemeléssel kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi
pontot lezárom.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben,
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres
megrendezéséhez
és
megszervezéséhez
kapcsolódó
rendelkezésekről
szóló
T/13668.
számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik az 5. napirendi pont, a T/13668. számú, az Európa Kulturális
Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó
rendelkezésekről szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján folyik,
a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a
Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm dr. György István államtitkár urat.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről,
másrészt 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként vannak előttünk.
Kérem államtitkár urat, hogy mindkettővel kapcsolatban szíveskedjék az álláspontját
kifejteni.
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag 1-3. pontját és 5., 6. pontját támogatja, a
háttéranyag 4. pontját nem támogatja. A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot támogatja.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.)
Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.
Először a háttéranyag 4. pontjáról szavazunk, melynek elfogadását az 1.
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja, és amely pontot a
kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag kizárt 4. pontját 6 igen szavazattal, 28 nem ellenében,
2 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, a kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 32 igen szavazattal, 2 nem ellenében,
2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, melyet a
kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
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A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 32 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 32 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi vélemény előadására nem kerül sor. A
napirendi pontot lezárom.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
T/13669. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 6. napirendi pont, a T/13669. számú, a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján a
Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezésére tekintettel járunk el. Ez a
törvényjavaslat is sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a
Miniszterelnökség, és továbbra is dr. György István államtitkár úr képviseli az
előterjesztőt.
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor.
Előttünk fekszik viszont 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata, és
kiosztásra került az ezen TAB saját módosító javaslat jogtechnikai jellegű kiegészítését
tartalmazó javaslat egy pont terjedelemben. Remélem, hogy mindenki megkapta ezt.
Senki nem jelzi az ellenkezőjét. Kérem államtitkár urat, hogy a TAB saját módosító
javaslatról és a kiosztásra került jogtechnikai módosításról fejtse ki álláspontját.
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot és a kiosztott
pontosítást a kormány támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Arató Gergely jelentkezik.)
Arató Gergely, parancsoljon! Megadom a szót.
Hozzászólás és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Bocsánat, egy nagyon rövid jelzést szeretnék tenni
abban az ügyben, hogy a 6. módosító pontban szereplő módosítás a vadászati törvényre
vonatkozóan az amúgy is rendkívül problémás pontot jelentősen tovább rontja, többek
közt rendeleti hatáskörbe tesz olyan, állatvédelmi szempontból fontos kérdéseket,
amelyeknek a törvényi rendezése indokolt lenne. Ez egy problémás pont.
Én persze tudom, hogy a vadászlobbi ebben az országban, legalábbis a
kormányoldalon mindenható, de azt szeretném jelezni, hogy ez egy rendkívül
problémás és rendkívül sok gondot okozó pont lesz, aminek a következményeivel
egyébként majd egyes esetekben később fogunk találkozni. Igaz, a helikopteres
rénszarvasvadászat még mindig nem lesz elfogadott mód, ezért külföldre kell utazni.
Köszönöm szépen.
ELNÖK: Senki nem jelentkezik további hozzászólásra, ezért a vitát lezárom.
Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra.
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DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, nem
kívánok reagálni.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk először a kiosztásra került
jogtechnikai jellegű módosító javaslatról, amelyet támogat a kormány. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a kiosztásra került jogtechnikai jellegű javaslatot 23 igen szavazattal,
7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott kiegészítéssel együtt döntünk, melyet, mint hallották, a kormány támogat.
És önök? (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott kiegészítéssel együtt 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében és 4 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 26 igen
szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom kijelölni.
(Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem
látok igényt. A napirendi pontot lezárom.
Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13670.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 7. napirendi pontunk, a T/13670. számú, az anyakönyvi
eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az
előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseli továbbra is dr. György István államtitkár úr.
A háttéranyagban található az Igazságügyi bizottság módosító indítványa,
valamint előttünk fekszik 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat is. Kérem
államtitkár urat, hogy mindkét módosító javaslattal kapcsolatban nyilatkozni
szíveskedjék.
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A háttéranyagot és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslatot a kormány támogatja.
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Arató Gergely jelentkezik.) Arató
Gergely kíván hozzászólni. Parancsoljon!
Hozzászólás és határozathozatalok
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 3. pontjában szereplő
módosító indítvány, ha jól értem - lehet, hogy ebben tévedek, kérem majd államtitkár
urat, javítson ki, ha rosszul gondolom -, lehetetlenné teszi azt, hogy két külföldi
állampolgár, ha egyébként mindkettőjük joga és nemzetközi szerződés is lehetővé teszi,
akkor a külképviseleten vagy a követségen élettársi viszonyt létesítsen. Az eredeti
szabály azt mondta, hogy egy spanyol és egy német állampolgár is létesíthet élettársi
viszonyt a spanyol vagy a német külképviseleten más feltételek fennállása esetén.
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Szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja ezt a szigorítást. Spanyol csak spanyollal,
német csak némettel, vagy mondhatnám tovább. Mi ebben a logika?
ELNÖK: További hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Senki sem jelentkezik. A
vitát lezárom azzal, hogy az én értelmezésemben ez a probléma nem áll fenn, amit
Arató Gergely felvetett, hiszen egyáltalán nem következik, hogy azonos
állampolgárságúnak kellene lenniük. Éppen azt engedi meg helyes értelmezés szerint
ez a szabály, hogy bármelyikük állampolgársága szerinti, Magyarország területén
található külképviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot,
feltéve persze, hogy nemzetközi szerződés és a külföldi állam joga ezt számukra
lehetővé teszi. Ha államtitkár úr reagálni kíván ezen túl, megteheti. Kérdezem, hogy
kíván-e szólni.
DR. GYÖRGY ISTVÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Csak egy mondatot.
Hogy nemzetközi magánjogi probléma ne merüljön fel, ezt szolgálja ez a szakasz, mert
akkor három jog ütközne. Tehát ezt kívánjuk kiküszöbölni, nem az van mögötte, amit
Arató képviselő úr mondott. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Én is így értettem, köszönöm szépen. Megnyugtató.
Most szavazni fogunk, először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 29 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 3 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 29 igen
szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
döntésüket. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen
szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Ovádi Péter képviselőtársunkat kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi
pontot lezárom.
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló T/13672. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján)
Soron következik a 8. napirendi pont, a T/13672. számú, egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a
alapján járunk el. Előterjesztő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
miniszter, képviseletében köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat.
A módosító javaslatok a Gazdasági bizottság részéről a háttéranyagban
találhatók, illetve 1. hivatkozási számon kormánypárti képviselők által TAB saját
módosító javaslat is előterjesztésre került.
Tájékoztatom önöket, hogy az ülés megkezdése után kiosztásra került az
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 6. pontjának módosítását tartalmazó
javaslat.
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Az előterjesztő jelezte, hogy a mai ülésünkön fog a részletes vitát lezáró
bizottsági módosítóról nyilatkozni, ezért kérem, hogy ezt tegye meg, és egyben
nyilatkozzon az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal, valamint a
kiosztott módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról is. Parancsoljon, államtitkár
úr!
Hozzászólás és határozathozatalok
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő a háttéranyag 1., 2., 6. és 9. pontját nem
támogatja; a háttéranyag összefüggő 18., 19. és 20. pontját azzal a változtatással
javasolja fenntartani, hogy a 20. pont elhagyásra kerül. A háttéranyag további pontjait
támogatja.
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja a következő
pontosítással: javasolom, hogy a TAB saját módosító javaslat 2. pontjában a „hatályba
lépésekor” szó egybeírva szerepeljen.
A 4. pontjában pedig a fiatalok dohányzásáról és a többi törvény 24/G. §
(1) bekezdésében a törvényjavaslatra történő merev hivatkozásnál kerüljön
feltüntetésre a „2020. évi…” megjelölés.
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 6. pontja helyett az elnök
úr által is jelzetten most kiosztott TAB saját módosító javaslatot támogatjuk.
Egyebekben az előterjesztő a TAB saját módosító javaslatot támogatja. Köszönöm,
elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi hozzászólási
szándékát.) Senki nem jelentkezik, ezért a vitát lezárom, és szavazni fogunk, először a
háttéranyag 1., 2., 6. és 9. pontjáról, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslat elfogadása kizárja, és amelyet az előterjesztő nem támogat. És
önök? (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt és nem
támogatott pontjait 29 nem és 7 tartózkodó szavazattal nem támogatta.
Most a háttéranyag összefüggő 18., 19. és 20. pontjáról azzal a változtatással
döntünk, hogy a 20. pont elhagyásra kerül. Ezt így a kormány támogatja. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag összefüggő 18., 19. és 20. pontját azzal a változtatással,
hogy a 20. pont elhagyásra kerül, 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodó
szavazattal fenntartotta.
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
3 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2. és 4. pontját érintő
szóbeli javaslatról döntünk, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)
A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
3 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most a kiosztásra került TAB saját módosító javaslatról döntünk, amely az
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 6. pontját érinti, és amelyet a
kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a kiosztott módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében
és 4 tartózkodó szavazattal támogatta.
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott módosításokkal együtt szavazunk. A kormány támogatja. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a támogatott
módosításokkal együtt 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodó szavazattal
támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Bizottsági előadónak Herczeg Tamás alelnök urat javaslom kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem kerül sor. A
napirendi pontot lezárom.
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes
vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13673.
számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 9. napirendi pontunk, a T/13673. számú, egyes
vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály
46. §-a alapján zajlik. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz.
Előterjesztő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter;
képviseletében dr. Fónagy János államtitkár úr van jelen.
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság módosító javaslatai, valamint
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat fekszik előttünk. Az előterjesztő
előzetes nyilatkozatára figyelemmel azt kérem, hogy most szíveskedjék nyilatkozni a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról is. Parancsoljon, államtitkár úr!
Hozzászólás és határozathozatalok
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm,
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő a háttéranyag 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. és
11. pontját nem támogatja, a további pontokat támogatja. A TAB saját módosító
javaslatait támogatjuk. Köszönöm, elnök úr.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát és megadom a szót Arató Gergely
képviselő úrnak.
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Úgy látom, ma olyan napot tartunk,
amikor Lázár János képviselőtársunk elégedetten dőlhet hátra, hiszen a
dohánykoncesszió előző törvényben lévő újraszabályozása után ez alkalommal a
mezőhegyesi ménesbirtokot is megfelelőképpen kistafírozza az Országgyűlés többsége.
Szeretném jelezni, hogy ha ilyen törvényalkotói szándék van, akkor talán
célszerű ezt nem bizottsági módosításokban, illetve törvényalkotási bizottsági
módosításokban benyújtani, ez nem felel az átlátható törvényalkotásnak. Szokás
szerint ilyen módon vonják ki a különböző üzleti érdekeket az Országgyűlés ellenőrzése
alól.
Másrészt azért emellett természetesen egyházi ingatlanjuttatásra is jut figyelem,
újabb ingatlannal ajándékozza meg karácsony alkalmából az esztergomi egyházmegyét
a kormány. Természetesen semmilyen olyan indoklás nincsen, ami bemutatná azt,
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hogy egyébként milyen közérdek fűződik ehhez a vagyonátadáshoz. Én értem, hogy egy
múzeumot kapni jó, ha az önkormányzat elviszi a közparkot, az különösen jó, mert
akkor ezzel nem az egyháznak kell foglalkozni, de ez így is van rendjén, ez a kisebb
probléma, de talán be kéne mutatni, hogy ehhez közérdek is fűződik az egyház és a
kormány közti megbonthatatlan barátság ápolásán kívül. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Nem látok további hozzászólási szándékot. Arra hívnám fel
kötelességszerűen a bizottság elnökeként Arató képviselő úr figyelmét, hogy a bizottság
ülése és a törvényjavaslatok bizottságunk általi megtárgyalása is részét képezi az
Országgyűlés ellenőrző tevékenységének. Tehát nincs kivonva semmi a parlament
kontrollja alól, hiszen most önök mint az illetékes bizottság tagjai fognak szavazni
ezekről a módosító javaslatokról. Mégpedig először is a háttéranyag 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
9., 10. és 11. pontjáról, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító
javaslat elfogadása kizárja, és amelyeket a kormány nem támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 30 nem és 6 tartózkodó
szavazattal nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
3 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 3 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Bizottsági előadónak javaslom Herczeg Tamás alelnök urat kézfelemeléssel
kijelölni. (Szavazás.) Látható többséggel kijelöltük. Kisebbségi előadó állítására nem
kerül sor.
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Fónagy államtitkár úrnak a
részvételt.
A pilóta nélküli légi járművek üzemelésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/13666. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 10. napirendi pontunk, a T/13666. számú, a pilóta nélküli légi
járművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Előterjesztő az Innovációs és
Technológiai minisztérium; képviseli Schanda Tamás államtitkár úr.
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság részletes vitát lezáró módosító
javaslata, valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat is fekszik
előttünk. Mindkettővel kapcsolatban kérem államtitkár úr álláspontját. Parancsoljon!
Hozzászólás és határozathozatalok
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
háttéranyag 5., 19., 21., 22. és 23. pontját nem támogatjuk. A 24. pontban található
nyelvhelyességi táblázatot azzal a változtatással támogatjuk fenntartani, hogy annak a
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12. sora elhagyásra kerül, a további pontokat pedig támogatjuk. Az 1. hivatkozási számú
TAB saját módosító javaslatot pedig szintén támogatjuk. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Dudás Róbert,
Jobbik, jelentkezik szólásra. Parancsoljon!
DUDÁS RÓBERT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Az általános vitában részletesen kifejtettem ezzel kapcsolatban
a Jobbik véleményét, a Jobbik álláspontját, így azt most megismételni nem szeretném.
Egyvalami hasonló az ott elmondottakhoz és a felkészüléshez, illetve a most
általam elmondottakhoz, illetve a mai napra való felkészüléshez. Ebben egy hasonlóság
van, mégpedig az, hogy a szakma véleményének a kikérését indítványoztam, illetve
kértem ki, és az alapján történtek az észrevételek.
A módosító javaslatainkban, bizonyára államtitkár úr is tanulmányozta ezeket,
benne vannak azok a pontok, amelyek kapcsán - egyébként nem tudom, államtitkár úr
mennyire szakértője a pilóta nélküli légi járműveknek, megmondom őszintén, hogy én
annyira nem, ezért - fordultam a szakmához, és egyébként ennél is és számos más
törvényjavaslatnál is azt a hibát vélem és véljük felfedezni, de maradva ennél, hogy a
szakma véleményének a kikérése hiányzik. Nagyon röviden csak egypár pontot, mert
még egyszer mondom, a módosító javaslatainkban benne van minden.
Ezt úgy értelmezik általánosan, hogy a drónokkal, a drónozással és azoknak a
szabályozásával foglalkozó törvényjavaslat. Ez nem feltételen igaz, mert ne hagyjuk ki
a modellezőket sem ebből a körből, és egyébként nagyjából 60 éves múltra
visszatekintő, ezernél nagyobb lélekszámú modellezőről van szó. És egyébként, ha a
jelen törvényjavaslat változtatás nélkül kerül elfogadásra, akkor rendkívüli módon
nehezíti meg az ő helyzetüket.
Csak tényleg egypár gondolatot arról, hogy mi az, ami a leginkább aggályos. A
947-es EU-s szabályozáshoz való jogharmonizációról van szó alapvetően, ami
egyébként 250 grammnál húzza meg a határát a pilóta nélküli légi járműveknél a
regisztráció szükségességének, illetve afölött már regisztrálni kell. A magyar ezt levitte
120 grammra. Ez egyébként számos anomáliát vet föl, de például ha egy külföldről
ideérkező és a magyar légtérben a pilóta nélküli légi járművét használni akaró személy
idejön, akinek történetesen az EU-s rendelkezés alapján nem kell hogy regisztrált és
biztosított legyen a járműve, Magyarországra érkezvén ez már megváltozik. Tehát ez
egy jogi anomáliát vet föl.
És csak hogy a szakma mennyire kétkedve fogadja ezt a szabályozást, azért el
kell mondjam, hogy az elmúlt egy hétben a közösségi oldalakon 50 százalékkal nőtt
meg az ilyen pilóta nélküli járműveknek az eladása, tehát szabadulnak meg a
járművektől, mert nem tudják, hogy január 1-jétől mit fog ez magával hozni, milyen
törvény lesz elfogadva.
Arra kérem a tisztelt államtitkár urat és a tisztelt bizottságot, hogy a
módosítóinkban beadott változtatások figyelembevételével korrigáljuk ezt, hogy
egyébként a szakma, legyen szó a modellezőkről, legyen szó a drónozókról, legyen szó
egyébként arról az iparágról, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy számos iparág
épült erre és fejlődik, és egyébként számos családnak jelenti a megélhetését, illetve egy
olyan technikáról beszélünk, ami egy most induló, most fejlődő technológia. Ne dobjuk
le mindjárt a rajt után a sportcipőt, vegyük fel a versenyt, a jelen törvényi
szabályozással viszont pont ennek az ellenkezőjét érjük el. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Senki más nem jelentkezik szólásra, ezért a vitát
lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra.
(Jelzésre:) Igen. Parancsoljon!
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm szépen. Számunkra is ismertek a képviselő úr által jelzett
felvetések, hiszen valóban egy fontos szabályozásról van szó, és érkeztek jelzések
hasonló módon, amiket képviselő úr is megkapott. Engedje meg, hogy néhány dologra
azért felhívjam a figyelmet!
Egyrészt itt említésre került a 250 grammos határ. Nem véletlenül
120 grammban határoztuk ezt meg, hiszen ez az a méret, ami alatt játéknak tekinthető
maga az a drón, amiről itt beszélünk. A 249 grammos drónból viszonylag sok kapható,
amelyek ráadásul már mindenfajta adatrögzítő eszközökkel is fel vannak szerelve,
ráadásul hosszú távú repülést is lehetővé tesznek. Tehát a szabályozás egyértelmű, a
játéknak minősülő, könnyű, távolra nem navigálható eszközök továbbra sem kerülnek
extra nyilvántartásba, és nem szükséges eseti légtér kijelölését kérni. Ennél nagyobb
eszközök esetében pedig valóban szükségessé válik az eseti légtérnek a kijelölése és
egyébként magának az eszköznek a regisztrálása. Erre már csak azért is szükség van,
mert azt gondoljuk, a továbbiakban - pontosan azért, mert egy új eszközről, egy új
technológiáról van szó - fontos egyébként biztosítani azokat a jogokat, amelyek
mindannyiunkat megilletnek, a magánélethez, az otthon nyugalmának a tiszteletben
tartásához való jogot.
Emellett, tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy arra is felhívjam a figyelmet,
hogy a saját építésű pilóta nélküli légi jármű is nyilvántartásba vehető, tehát a
modellezők is nyilvántartásba tudják venni az általuk épített légi járművet. Ilyenkor
természetesen a gyártási számot nem lehet kitölteni, és azt nem is kell, ezt a szabályozás
lehetővé teszi és megfelelően biztosítja is. Remélem, hogy ezzel maradéktalanul
megválaszoltam a felmerült szakmai kérdéseket. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 5., 19.,
21., 22. és 23. pontjairól, amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És
önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt pontjait 2 igen szavazattal, 29 nem ellenében
és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta.
Most a háttéranyag 24. pontjában található nyelvhelyességi táblázatról
szavazunk azzal a változtatással, hogy annak 12. sora elhagyásra kerül. A kormány ezt
a javaslatot támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag 24. pontjában található nyelvhelyességi táblázatot
azzal a változtatással, hogy annak 12. sora elhagyásra kerül, 26 igen szavazattal, 8 nem
ellenében és 1 tartózkodó szavazattal fenntartotta.
Most a háttéranyag kormány által támogatott további pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
tartózkodás nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról, mely a kormány
által támogatott, kérem a szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 26 igen
szavazattal, 9 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 25 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Ágh Péter képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadóként kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nincs igény. A napirendi
pontot lezárom.
A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért
Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról
szóló T/13675. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 11. napirendi pontunk a T/13675. számú, a Pannon
Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján
járunk el. A javaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, képviseletében továbbra is Schanda Tamás államtitkár,
miniszterhelyettes urat köszönthetjük.
A háttéranyagban a Kulturális bizottság részéről találunk részletes vitát lezáró
módosító javaslatot, TAB saját módosító javaslat nem érkezett. Ezért arra kérem
államtitkár urat, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról fejtse ki
álláspontját.
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Támogatom.

(Innovációs

és

Technológiai

Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Senki nem jelentkezik szólásra. A vitát lezárom.
Most szavazni fogunk először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 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 24 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Ovádi Péter képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem kerül sor. A
napirendi pontot lezárom.
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak
agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes
felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13677. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 12. napirendi pontunk: a T/13677. számú, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére
történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat, mely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az
Innovációs és Technológiai Minisztérium; Schanda Tamás államtitkár úr képviseli
továbbra is a tárcát.
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A háttéranyagban a Kulturális bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata,
valamint 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata fekszik előttünk. Kérem
államtitkár urat, hogy mindkét módosító javaslattal kapcsolatban szíveskedjék
nyilatkozni.
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! A háttéranyag 2., 3., 6., 10. és 11.
pontját nem támogatom, a további pontjait támogatom. Az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslatot pedig természetesen támogatom.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.)
Hozzászólásra senki sem jelentkezik, ezért a vitát lezárom.
Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 2., 3., 6., 10. és 11. pontjairól,
amelyeket a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 2 igen szavazattal, 32 nem
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 11 nem ellenében,
tartózkodás nélkül 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 24 igen
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Végül 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, tartózkodás nélkül elfogadta.
Vécsey László képviselőtársunkat javaslom kijelölni bizottsági előadónak.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi
pontot lezárom.
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról
szóló T/13676. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 13. napirendi pont: a T/13676. számú, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló törvényjavaslat.
Eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján zajlik. A törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Schanda Tamás államtitkár úr képviseli a tárcát.
A háttéranyagban a Kulturális bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata,
valamint 1. hivatkozási számon kormánypárti képviselők szándékára TAB saját
módosító javaslat fekszik előttünk. Kérem államtitkár urat, hogy mindkét javaslattal
kapcsolatban szíveskedjék nyilatkozni.
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SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! A háttéranyag 2., 5., 7., 10.,
14., 15., 17. és 18. pontját nem támogatom, a további pontjait támogatom. A TAB saját
módosító javaslatát pedig szintén támogatom. Köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.
Elsőként a háttéranyag 2., 5., 7., 10., 14., 15., 17. és 18. pontjairól döntünk,
amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat kizárja, és
amely pontokat a kormány sem támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt, illetve nem támogatott pontjait igen
szavazat nélkül, 28 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú, kormány által támogatott TAB saját módosító
javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
szavazatukat! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak Vécsey Lászlót javaslom kijelölni kézfelemeléssel.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi
pontot lezárom.
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló T/13956. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 14. napirendi pontunk: a T/13956. számú, a felsőoktatás
szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján előrehozott eljárás keretében járunk el,
mely eljárásunk kezdeményezésének száma: T/13956/8. A törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
és továbbra is Schanda Tamás államtitkár úr képviseli a tárcát.
A háttéranyagban a Kulturális bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata,
valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslat fekszik előttünk.
Kiosztásra került továbbá az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot egy
ponttal kiegészítő, valamint 3. pontját módosító módosítási javaslat. Kérem
államtitkár urat, hogy mindezekről szíveskedjék álláspontját kifejteni.
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag
6-11. és 13. pontját nem támogatom, az egyéb pontjait támogatom. A kiosztásra került
módosító javaslatot támogatom, és a TAB saját módosító javaslatot a kiosztásra került
módosító javaslatban foglaltakkal együtt szintén támogatom. Köszönöm.
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Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási
szándékot senki sem jelez, ezért a vitát lezárom.
Most először a háttéranyag 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 13. pontjáról szavazunk,
amelyeket a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag nem támogatott pontjait igen szavazat nélkül, 30 nem
szavazat és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, támogatott pontjairól döntünk. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében,
1 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot kiegészítő és a
3. pontjának módosítását tartalmazó, kiosztásra került módosító javaslatról döntünk,
amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a kiosztott módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
tartózkodás nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott, kiosztott módosítással együtt döntünk, melyet a kormány támogat. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott módosítással együtt 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 1 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 24 igen
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Vécsey Lászlót javaslom bizottsági előadónak kijelölni. (Szavazás.) Látható
többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom.
Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló
T/13957. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik 15. napirendi pontunk: a T/13957. számú, egyes
közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvényjavaslat.
Előrehozott eljárás keretében, a házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előrehozott
eljárás iránti kezdeményezés száma: T/13957/5. A törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
Schanda Tamás államtitkár úr képviseli továbbra is a tárcát.
A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről,
másrészt 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.
Kérem államtitkár urat, hogy mindkettő vonatkozásában szíveskedjék nyilatkozni.
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
háttéranyag 7. pontját nem támogatom, a további pontjait támogatom. A TAB saját
módosító javaslatot szintén támogatom. Köszönöm.
Határozathozatalok
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nem látok
hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom.
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Először a háttéranyag 7. pontjáról szavazunk, amelynek elfogadását az
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja, és amelyet a
kormány sem támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag kizárt 7. pontját igen szavazat nélkül, 26 nem szavazat
és 7 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további pontjairól döntünk, amelyeket a kormány támogat.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében,
3 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet
a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
döntésüket. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Herczeg Tamás alelnök urat javaslom bizottsági előadóként kijelölni.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítanak. A napirendi pontot
lezárom.
Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú
módosításáról szóló T/13958. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)

törvények

Soron következik 16. napirendi pontunk: a T/13958. számú, egyes energetikai
és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A
házszabály 46. §-a alapján, előrehozott eljárás keretében tárgyalunk. Az előrehozott
eljárás iránti kezdeményezés száma: T/13958/7. A törvényjavaslat sarkalatos
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
képviseli Schanda Tamás államtitkár úr.
A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről, illetve
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Kiosztásra
került az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 63. pontjának módosítását,
valamint a TAB saját módosító javaslat két új ponttal történő kiegészítését tartalmazó
javaslat. Tekintettel arra, hogy korábban még a részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatról nem fejtette ki az előterjesztő az álláspontját, nyilatkozzon
államtitkár úr arra nézve is, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról is,
valamint a kiosztásra került módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról is.
Parancsoljon, államtitkár úr!
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A háttéranyag kapcsán a 11., 23., 35., 48., 62., 63., 73., 78., 106., 111., 113-115., 117-131.,
133-145. és 159. pontokat nem támogatom. Az összefüggő 3. és 4. pontját azzal a
változtatással javaslom fenntartani, hogy a 3. pont elhagyásra kerül. Az összefüggő 89.,
90., 95., 96. és 158. pontokat azzal a változtatással javaslom fenntartani, hogy a 96.
pont elhagyásra kerül. A 162. pontban szereplő nyelvhelyességi táblázatot azzal a
változtatással javaslom fenntartani, hogy a 19., 26., 69., 71., 73., 74., 75., 76. és 77. sor
elhagyásra kerül. A háttéranyag további pontjait támogatom.
Továbbá egyrészt a TAB saját módosító javaslat kapcsán szeretnék egy szóbeli
pontosítást tenni a javaslat 27. és 51. pontjára vonatkozóan: mégpedig, hogy a TAB
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saját módosító javaslatának 27. pontját nem támogatjuk a kiosztásra kerülő módosító
javaslat két új 24. pontja miatt.
A TAB saját módosító javaslat 51. pontja szerinti, a törvényjavaslat 90. § (2)
bekezdésében szereplő szövegcserés rendelkezések közül a 16. pont, valamint a 30. és
31. pont kerüljön elhagyásra; a 36. pontban a 61. § (19) bekezdése helyett a (25)
bekezdés kerüljön megjelölésre.
Ez lenne a javaslatom, tisztelt elnök úr, és ezzel a módosítással, ezzel a szóbeli
pontosítással a TAB saját módosító javaslatát támogatom, a kiosztásra került módosító
javaslatot pedig szintén támogatom. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nincs
jelentkező, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először a háttéranyag 11., 23., 35., 48., 62., 63., 73., 78., 106., 111., 113-115., 117131., 133-145. és a 159. pontjáról szavazunk, amelyeket a kormány nem támogat, és
amelyeket a TAB-saját kizár egyébként. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt, illetve nem támogatott pontjait 1 igen
szavazattal, 30 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag összefüggő 3. és 4. pontjáról szavazunk azzal a
változtatással, hogy a 3. pont elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt a változtatást.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag összefüggő 3. és 4. pontját azzal a változtatással, hogy
a 3. pont elhagyásra kerül, 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett
fenntartotta.
Most a háttéranyag összefüggő 89., 90., 95., 96. és 158. pontjáról döntünk azzal
a változtatással, hogy a 96. pont elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt a
módosítást. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag összefüggő felsorolt pontjait azzal a változtatással,
hogy a 96. pont elhagyásra kerül, 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodó
szavazattal fenntartotta.
Most a háttéranyag 162. pontjában szereplő nyelvhelyességi táblázatról döntünk
azzal a változtatással, hogy annak 19., 26., 69., 71., 73., 74., 75., 76. és 77. sora
elhagyásra kerül. A kormány támogatja ezt a változtatást. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag 162. pontját azzal a változtatással, hogy a felsorolt
sorok elhagyásra kerülnek, 25 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül
fenntartotta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében,
tartózkodás nélkül támogatta.
Most a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 63.
pontját érintő, valamint a TAB saját módosító javaslatot kiegészítő módosító
javaslatról döntünk, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a kiosztásra került módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 9 nem
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 51. pontjának
pontosítására és a 27. pontjának elhagyására irányuló szóbeli javaslatról döntünk,
melyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat szóbeli
pontosítását 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
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Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben
támogatott, kiosztásra került módosító javaslattal és az elhangzott szóbeli
pontosítással együtt döntünk. A kormány ezt a döntésünket igenli és támogatja. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az előbbiekben
támogatott, kiosztott módosítással és szóbeli pontosítással együtt 24 igen szavazattal,
9 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.
Végül kérem, szavazzanak az összegző jelentésről és az összegző módosító
javaslatról! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.
Bizottsági előadónak Herczeg Tamást javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.
A napirendi pontot lezárom és megköszönöm Schanda Tamás államtitkár úr
jelenlétét és munkáját.
Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról
szóló T/13644. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 17. napirendi pontunk, a T/13644. számú, egyes
gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A
házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előterjesztő az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, képviseli Fülöp Attila államtitkár úr.
A háttéranyagban a Népjóléti bizottság módosító javaslata fekszik előttünk. TAB
saját módosítási szándék nem érkezett. Az előterjesztő már nyilatkozott arról, hogy a
részletes vitát lezáró módosító javaslattal egyetért, ezért neki most nem adok szót. A
vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándék nincsen, ezért a vitát
lezárom.
Határozathozatalok
Most szavazunk, először a kormány által támogatott háttéranyagról. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás
mellett támogatta.
Most pedig az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 26 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Salacz László alelnök urat javaslom bizottsági előadóként kijelölni. (Szavazás.)
Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi pontot lezárom.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás
bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban
megvalósuló módosításáról szóló T/13662. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 18. napirendi pontunk, a T/13662. számú törvényjavaslat a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a
Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról. A házszabály
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46. §-a alapján járunk el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előterjesztő, és
Fülöp Attila államtitkár úr képviseli a tárcát továbbra is.
Módosító javaslatok a háttéranyagban a Népjóléti bizottság részéről, illetve
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Korábban
nyilatkozott már az előterjesztő, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslattal egyetért, ugyanakkor arra kell kérnem államtitkár urat, hogy az
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról ossza meg álláspontját velünk.
FÜLÖP ATTILA államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm
szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját
módosító javaslatot támogatja a kormány.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nincs
hozzászólási szándék, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először a háttéranyagról szavazunk, melyet a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 32 egyhangú igen szavazattal támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról kérem a
döntésüket! A kormány támogatja. (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 31 egyhangú
igen szavazattal támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell
döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 32 egyhangú
igen szavazattal támogatta és elfogadta.
Bizottsági előadónak Salacz László alelnök urat jelöljük ki, azt javaslom.
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi
pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár úr részvételét.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
szóló T/13659. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 19. napirendi pontunk, a T/13659. számú, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.
Az eljárásunk a házszabály 46. §-a alapján történt. Tájékoztatom önöket, hogy
intézkedésemre a bizottság tagjai részére megküldésre került dr. Bándi Gyula, a jövő
nemzedékek szószólójának figyelemfelhívása, valamint egyes érintett szakmai
szervezetek közös szakmai állásfoglalása. A javaslat előterjesztője az
Agrárminisztérium, képviseli Farkas Sándor államtitkár úr.
A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatát találjuk,
valamint előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata is.
Kérem államtitkár urat, hogy mindkét módosítóról szíveskedjék nyilatkozni.
FARKAS SÁNDOR államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány a háttéranyagban szereplő, részletes
vitát lezáró módosító javaslat 1., 3. és 5. pontját támogatja, a 2. és 4. pontját nem
támogatja. A kormány a TAB saját módosító javaslatának elfogadását támogatja. A TAB
saját módosító javaslata 1. és 4. pontjának elfogadása kizárja a háttéranyagban
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szereplő, részletes vitát lezáró módosító javaslat 2. és 4. pontjának elfogadását, ezért a
háttéranyag ezen pontjait a kormány nem támogatja. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Nincs
jelentkező, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először a háttéranyag 2. és 4. pontjáról szavazunk, melyet a kormány nem
támogat. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 26 nem szavazattal és
7 tartózkodó szavazattal nem támogatta.
Most a háttéranyag kormány által támogatott további pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
5 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítóról döntünk, melyet támogat a
kormány. És önök? (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
döntésüket. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen
szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.
Bizottsági előadóként Salacz László alelnök urat javaslom kézfelemeléssel
kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadó állítására
nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom.
A szőlészetről és borászatról szóló T/13955. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 20. napirendi pontunk, a T/13955. számú, a szőlészetről és
borászatról szóló törvényjavaslat. Előrehozott eljárás keretében a házszabály 46. §-a
alapján járunk el. A kezdeményezés száma: 13. Az előterjesztő az Agrárminisztérium,
képviseli Farkas Sándor államtitkár úr.
Módosító javaslatok a Mezőgazdasági bizottság részéről a háttéranyagban,
illetve 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.
Megkérem államtitkár urat, mindkettőről szíveskedjék álláspontját közölni.
FARKAS SÁNDOR államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A kormány a háttéranyagban szereplő, részletes
vitát lezáró módosító javaslat 2., valamint 6-9. pontját támogatja, az 1., 3., 4. és 5.
pontját nem támogatja. A kormány a TAB saját módosító javaslatának elfogadását
viszont támogatja. A TAB saját módosító javaslata 5., 10., 26. és 14. pontjának
elfogadása kizárja a háttéranyagban szereplő, részletes vitát lezáró módosító javaslat
1., 3., 4. és 5. pontjának elfogadását, ezért a háttéranyag ezen pontjait a kormány nem
támogatja. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Senki sem
jelentkezik, ezért a vitát lezárom.
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Határozathozatalok
Először a háttéranyag 1., 3., 4. és 5. pontjairól döntünk, amely pontokat a
kormány nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 2 igen szavazattal, 24 nem
ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további, kormány által támogatott pontjairól döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében,
6 tartózkodó szavazattal támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta.
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a
döntésüket. (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Salacz László alelnök urat javaslom kijelölni bizottsági előadónak. (Szavazás.)
Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítanak. A napirendi pontot lezárom.
Megköszönöm Farkas államtitkár úr részvételét.
A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási
Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló T/13660. számú
törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 21. napirendi pontunk, a T/13660. számú, a Közép-európai
Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő
vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslat. Eljárásunk a házszabály 46. § (3) bekezdése
szerinti kezdeményezésre tekintettel zajlik, melynek sorszáma: 3.
A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az előterjesztője a
Külgazdasági és Külügyminisztérium, képviseli Vargha Tamás államtitkár úr. Részletes
vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor, előttünk fekszik viszont az
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat, mellyel kapcsolatos álláspontját
kérem, közölje velünk, államtitkár úr!
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB
saját módosító javaslatot a kormány támogatja.
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Nincs
jelentkező.) Senki nem kíván hozzászólni, ezért a vitát lezárom.
Határozathozatalok
Először 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 24 igen
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodó szavazattal 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, 4 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
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Bizottsági előadónak Vécsey László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A
napirendi pontot lezárom.
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény módosításáról szóló T/13661. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik a 22. napirendi pontunk, a T/13661. számú, a
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján folyik az eljárásunk.
Az előterjesztő a Külgazdasági és Külügyminisztérium, képviseli továbbra is Vargha
Tamás államtitkár úr.
A háttéranyagban találjuk a Külügyi bizottság módosító javaslatát, míg előttünk
fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata is. Kérem államtitkár urat,
hogy mindkét módosító indítvány tekintetében nyilatkozni szíveskedjék.
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium):
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 2., 9.,
12., 24., 25., 28., 30. és 31. pontját nem támogatjuk. A háttéranyag további pontjait
támogatjuk. Köszönöm szépen.
ELNÖK: És a TAB saját módosító javaslatot?
VARGHA TAMÁS államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): A TABsajátot is támogatjuk.
ELNÖK: Tehát a TAB-sajátot is támogatja. Köszönöm szépen. A vitát
megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólásra nem jelentkezik senki, ezért a vitát
lezárom.
Határozathozatalok
Most először a háttéranyag 2., 9., 12., 24., 25., 28., 30. és 31. pontjáról döntünk,
melyek elfogadását a TAB saját módosító elfogadása kizárja, és a kormány sem
támogatja. És önök? (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait igen szavazat nélkül, 30 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.
Most a háttéranyag további támogatott pontjairól döntünk. Kérem,
szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság a háttéranyag további pontjait 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében,
2 tartózkodás mellett támogatta.
Most az 1. hivatkozási számú, kormány által támogatott TAB saját módosító
javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen
szavazattal, 7 nem ellenében, 2 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 22 igen
szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
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Héjj Dávid Ádám képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadóként kijelölni
kézfelemeléssel. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A
napirendi pontot lezárom.
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a
Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán
megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló T/13640. számú törvényjavaslat
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)
Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a 23., a T/13640. számú, az
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság
közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk
el. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az előterjesztő, képviseli Vargha Tamás
államtitkár úr.
A háttéranyagban a Külügyi bizottság módosító javaslata fekszik előttünk, TAB
saját módosítás nem érkezett. Az előterjesztő előzetesen már nyilatkozott, hogy a
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal egyetért, ezért most
nem adok szót államtitkár úrnak, hanem rögtön a vitát nyitom meg (Nem jelentkezik
senki.), amely hozzászólási szándék hiányában már lezárásra is kerül. Tehát a vitát
lezárom.
Határozathozatalok
Szavazni fogunk, először a háttéranyagról, melyet a kormány támogat. És önök?
(Szavazás.)
A bizottság a háttéranyagot 32 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta.
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk.
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 33 egyhangú
igen szavazattal elfogadta.
Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.
Az ülés berekesztése
A napirendi pontot és egyben mai ülésünket lezárom, az ülést berekesztem.
További szép napot kívánok mindnyájuknak! (Balla György tapsol.)
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 54 perc)

Hende Csaba
a bizottság elnöke
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