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Megjelent  
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Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), a bizottság alelnöke  
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Hajdu László (DK) 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)  
Farkas Gergely (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm a jelenlévőket és mindazokat, akik figyelemmel követik 
munkánkat.  

Az ülést megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Ovádi Pétert 
Kerényi János, Burány Sándort Hiszékeny Dezső, Balla Györgyöt Fazekas Sándor, 
Szakács Lászlót Bangóné Borbély Ildikó, Budai Gyulát Törő Gábor, Aradszki Andrást 
pedig Vejkey Imre képviselőtársunk képviseli és helyettesíti. Ezek alapján 
megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztők kérésére a napirendi 
javaslatban 9. napirendi pontként szereplő, az egyes köznevelést érintő törvények 
módosításáról szóló T/15708. számú törvényjavaslat tárgyalására 1. napirendi 
pontként kerül sor; míg a napirendi javaslatban 18. napirendi pontként szereplő 
T/15999. számú törvényjavaslat tárgyalására a mai ülésünkön nem kerül sor. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, a napirendi javaslatot e módosításokkal együtt 
elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Kimondom a határozatot: a mai ülésünk napirendjét 28 igen szavazattal, 
1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló T/15708. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 1. napirendi pont: a T/15708. számú, egyes köznevelést 
érintő törvények módosításáról szóló javaslat. Előterjesztője az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, képviseletében köszöntöm dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat.  

A módosító javaslatok tekintetében előttünk fekszik a háttéranyagban a 
Kulturális bizottság /7. számú módosító javaslata, valamint az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslat. Kérem államtitkár urat, hogy mind a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról, mind pedig az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról fejtse ki az álláspontját. Parancsoljon! 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN VIKTOR államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. A kormány a háttéranyag 
9. és 21. pontját nem támogatja. A háttéranyag 22. pontját azzal a változtatással 
javasolja fenntartani a kormány, hogy az abban foglalt nyelvhelyességi táblázat 6. sora 
kerüljön elhagyásra. A háttéranyag további pontjait a kormány támogatja.  

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kormány ugyancsak 
támogatja. Köszönöm szépen. 

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

sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először a háttéranyag 9. és 21. pontjáról, amelyek 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A 
kormány nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
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A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait igen szavazat nélkül, 
24 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag 22. pontjáról szavazunk, azzal a változtatással, hogy az 
abban foglalt nyelvhelyességi táblázat 6. sora kerüljön elhagyásra. A kormány 
támogatja ezt a pontot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag 22. pontját, azzal a változtatással, hogy az abban 
foglalt nyelvhelyességi táblázat 6. sora kerüljön elhagyásra, 23 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 
8 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 24 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselőtársunkat 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Látható többség, köszönöm szépen. Kisebbségi 
előadó állítására nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár 
úrnak a részvételt. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló T/15969. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a T/15969. számú, az ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvényjavaslat, melynek előterjesztője a Miniszterelnökség, 
képviseli dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes-államtitkár úr. Részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 

Előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata. Kérem 
államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon! 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot támogatja, továbbá egy szóbeli kiegészítéssel szeretnék élni. 
Javaslom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 56. pontjában a 
törvényjavaslat 92. § (1) bekezdésében a 2021. június 1-jei hatálybalépési időpont 
helyébe 2021. június 15-ei időpont kerüljön. Tehát a hatálybalépést szeretnénk két 
héttel későbbre módosítani. Köszönöm szépen. 

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

sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazásra kerül sor. Először az elhangzott szóbeli pontosításról döntünk 
az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 56. pontját érintően, melyet az 
elhangzottak szerint támogat a kormány. És önök? (Szavazás.)  
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A bizottság a szóbeli pontosítást 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 
6 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk az 
elfogadott szóbeli pontosítással, amelyet így a kormány támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 25 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 9 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 25 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom kézfelemeléssel kijelölni Héjj Dávid Ádám 
képviselőtársunkat. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem 
kerül sor. A napirendi pontot lezárom. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, 
valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/15990. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a T/15990. számú, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali 
adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Az 
előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseli dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes-
államtitkár úr. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem 
került sor. 

Előttünk van 1. hivatkozási számon a kormánypárti tagok szándékára a TAB 
saját módosító javaslata. Kérem államtitkár urat, hogy a TAB saját módosító javaslatról 
nyilatkozzon. 

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

úr. A kormány az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja. 
Köszönöm. 

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

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Először a kormány által támogatott 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 7 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom, és 
egyben megköszönöm miniszterhelyettes úr részvételét. 
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A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvény módosításáról szóló T/15997. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a T/15997. számú, a koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az előterjesztő az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseli dr. Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár úr.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről 
4. sorszám alatt, valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként 
fekszenek előttünk. Kérem államtitkár urat, hogy mind a háttéranyagról, mind a TAB 
saját módosító javaslatról közölje velünk álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A háttéranyagot nem 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 háttéranyagról szavazunk, amelyet a kormány nem támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 2 igen szavazat, 25 ellenszavazat és 1 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 8 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Salacz László képviselőtársunkat kézfelemeléssel 
kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A 
napirendi pontot lezárom. 

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil 
szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/15991. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk: a T/15991. számú, a közélet 
befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az 
ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely 
sarkalatos rendelkezést tartalmaz. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. Az 
előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, amelyet továbbra is dr. Völner Pál 
miniszterhelyettes-államtitkár úr képvisel.  

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság /4. számú módosító javaslata, illetve 
1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata fekszik előttünk. Kérem 
államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni a módosító javaslatokról. 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A háttéranyag 3. és 
5. pontját nem támogatjuk. A TAB saját módosító javaslatát támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási 

szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyag 3. és 5. pontjáról szavazunk, amelyeket az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizár. Mint hallották, a kormány nem 
támogatja ezeket a pontokat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag 3. és 5. pontjait 2 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 
8 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
4 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 29 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádámot kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó bejelentésére nem kerül sor. A 
napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati 
szabályozással összefüggő módosításáról szóló T/15972. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 6. napirendi pontunk: a T/15972. számú, az egyes 
törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz, és a 
házszabály 46. §-a alapján járunk el. Előterjesztője az Igazságügyi Minisztérium, 
dr. Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár úr képviseli ülésünkön továbbra is.  

Módosító javaslatok az Igazságügyi bizottság részéről a háttéranyagban, 
valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. 
Kérem államtitkár urat, hogy mind a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról, mind pedig az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
szíveskedjék nyilatkozni. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, elnök 

úr. Nem támogatjuk a háttéranyag 16., 21., 22., 23. és 24. pontját. A háttéranyag 
28. pontját azzal a változtatással javasoljuk fenntartani, hogy annak 14. sora elhagyásra 
kerüljön. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk.  

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

sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt, ezért a vitát lezárom. 
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Határozathozatalok 

Először a háttéranyag 16., 21., 22., 23. és 24. pontjáról döntünk, amelyek 
elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A 
kormány ezeket a pontokat nem támogatja. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 2 igen szavazattal, 25 nem 
ellenében, 8 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag 28. pontjáról szavazunk, azzal a változtatással, hogy az 
abban foglalt táblázat 14. sora kerüljön elhagyásra. A kormány támogatja ezt a 
változtatást. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag 28. pontját azzal a változtatással, hogy annak 14. sora 
elhagyásra kerüljön, 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 9 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, 2 nem ellenében, 
9 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz Lászlót javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom.  

A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi 
együttműködésről szóló T/15967. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A 7. napirendi pontunk következik: a T/15967. számú, a szülői felelősséget 
érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslat. A 
46. házszabályi paragrafus alapján járunk el. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, 
dr. Völner Pál képviseli továbbra is.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről /2. 
sorszám alatt találhatók. TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Államtitkár urat 
arra kérem ezért, hogy a háttéranyaggal kapcsolatban nyilatkozzon.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát támogatja. Megnyitom a vitát. (Senki sem 

jelentkezik.) Hozzászólót nem látok, ezért lezárom a vitát. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyagot 29 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 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 32 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni kézfelemeléssel. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot 
lezárom. 

A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/15993. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 8. napirendi pont: a T/15993. számú, a szerkezetátalakításról 
és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat; a 46. § 
alapján járunk el. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseli dr. Völner Pál 
miniszterhelyettes úr.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről, illetve 
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Kérem 
államtitkár urat, hogy mind a háttéranyagról, mind a TAB saját módosító javaslatról 
nyilatkozni szíveskedjék.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A háttéranyag 3., 4., 

10., 16., 21., 30., 35., 43. és 48. pontját nem támogatjuk; az 1. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslatot támogatjuk.  

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

Hozzászóló nem jelentkezik, a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyag 3., 4., 10., 16., 21., 30., 35., 43. és 48. pontjáról döntünk, 
amelyek elfogadását az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása 
kizárja. E pontokat a kormány nem támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a felsorolt kizárt pontokat 1 igen szavazattal, 25 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 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
6 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, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi pontot lezárom.  
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Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló T/15699. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 9. napirendi pontunk: a T/15699. számú, az egyes hatósági 
eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el, azzal, hogy a (3) bekezdés 
szerinti kezdeményezésre került sor. Előterjesztő a Belügyminisztérium, képviseli 
dr. Felkai László államtitkár úr, akit tisztelettel köszöntök. 

Részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújtottak be, 1. hivatkozási 
számon a TAB saját módosító javaslata fekszik előttünk. Kérem államtitkár urat, hogy 
nyilatkozzon ennek támogatottságáról.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszöntöm önöket. A TAB-módosító valamennyi pontját támogatom.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nincs 

hozzászóló. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, amelyet a kormány, mint hallották, támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 9 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 23 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom.  

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
T/15982. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 10. napirendi pontunk: a T/15982. számú, a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat, amelynek előterjesztői Kósa Lajos, dr. Pósán László, Halász János és 
Dunai Mónika - őt kellett volna először említenem -, a Fidesz képviselői. 
Képviseletükben jelen van Dunai Mónika képviselő asszony. A feladatkörrel rendelkező 
tárca az Emberi Erőforrások Minisztériuma, képviseletében köszöntöm Fekete Péter 
államtitkár urat. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem 
került sor.  

Előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata. Kérem 
az előterjesztő részéről képviselő asszonyt, valamint a kormány részéről államtitkár 
urat, hogy szíveskedjenek nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjukról. Képviselő asszony! 
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DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Támogatjuk a 
benyújtott TAB módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
FEKETE PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
kormány támogatja. 

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

Hozzászólási szándék nincs, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 6 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 23 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot 
lezárom.  

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására 
vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény 
módosításának kihirdetéséről szóló T/15970. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A 11. napirendi pont következik: a T/15970. számú, az áruknak TIR-
igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 
14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, 
melynek előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Izer 
Norbert államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Külügyi bizottság /2. számú módosító javaslata fekszik 
előttünk; TAB saját módosítási szándék nem érkezett. Kérem államtitkár urat, hogy a 
háttéranyag tekintetében szíveskedjék nyilatkozni.  

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

úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagot a tárca támogatja. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Senki 

nem kíván hozzászólni. A vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyagot 31 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 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 28 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. 

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz 
ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló T/15994. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 12. napirendi pontunk: a T/15994. számú, az Unió területére 
belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztője a Pénzügyminisztérium, 
továbbra is Izer Norbert államtitkár úr képviseli.  

Módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban, másrészt 1. hivatkozási számon 
a TAB saját módosító javaslataként fekszenek előttünk. Kérem államtitkár urat, hogy 
mindkettőről szíveskedjék kifejteni az álláspontját.  

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

úr. A háttéranyag 15. pontját nem támogatja a tárca, helyette az 1. számú TAB módosító 
javaslatot támogatjuk. A háttéranyag további pontjait támogatja a tárca. Köszönöm 
szépen.  

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

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most először a háttéranyag 15. pontjáról döntünk, melynek 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 kizárt 15. pontját 6 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 
2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 31 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
1 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 32 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül 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 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm 
Izer államtitkár úrnak a részvételt. 
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A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó 
adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 
T/15996. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 13. napirendi pontunk: a T/15996. számú, a pénzügyi és egyéb 
szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér 
megteremtéséről és működtetéséről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján 
járunk el. Előterjesztő a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Gion Gábor 
államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság /2. számú módosító javaslata található, 
de előttünk fekszik 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata is. Kérem 
államtitkár urat, hogy szíveskedjék mindkettővel kapcsolatban nyilatkozni. 

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A háttéranyag 10. pontját nem támogatjuk, a háttéranyag további pontjait támogatjuk. 
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot úgyszintén támogatjuk. 

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

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk a háttéranyag 10. pontjáról, amelynek elfogadását az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem 
támogatja ezt a pontot, mint hallották. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag kizárt 10. pontját 11 igen szavazattal, 22 nem 
ellenében, 3 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, 3 nem ellenében, 
2 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 31 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 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 29 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. 

A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú 
törvénymódosításokról szóló T/15973. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 14. napirendi pont: a T/15973. számú, a fedezett kötvények 
szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. A házszabály 



21 

46. §-a alapján járunk el, és a törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviselője Gion Gábor államtitkár úr.  

Módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről, valamint 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. Kérem 
államtitkár urat, hogy mindkettővel kapcsolatban szíveskedjék nyilatkozni. 

 
GION GÁBOR államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

A háttéranyag 16. pontját nem támogatjuk. A háttéranyag 27. pontját azzal a 
változtatással javasoljuk fenntartani, hogy az abban foglalt nyelvhelyességi táblázat 
7. sorában szereplő módosítással érintett első rendelkezés megjelölése helyesen a 
következő: 6. § (1) bekezdés, Jht. 14. § (1c) bekezdés. A háttéranyag további pontjait 
támogatjuk. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk. 
Köszönöm szépen. 

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

Hozzászólási szándékot nem észlelek, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most a háttéranyag 16. pontjáról döntünk, melynek 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 kizárt 16. pontját 7 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 
1 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag 27. pontjáról döntünk, azzal a változtatással, hogy az abban 
foglalt nyelvhelyességi táblázat 7. sora az elhangzott szóbeli pontosító javaslatnak 
megfelelően kerüljön pontosításra. A kormány támogatja ezt a pontot. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 27. pontját, azzal a változtatással, hogy az abban 
foglalt nyelvhelyességi táblázat 7. sora kerüljön pontosításra, 27 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 30 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 30 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom kijelölni Héjj Dávid Ádámot. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. Államtitkár 
úrnak köszönjük az együttműködést. 



22 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/15987. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 15. napirendi pont: a T/15987. számú, egyes agrártárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz. Előterjesztője az Agrárminisztérium, képviseli Farkas Sándor államtitkár úr, 
akit tisztelettel köszöntök. 

Módosító javaslatok a háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság részéről, 
valamint 1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként vannak előttünk. 
Kiosztásra került az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 26. és 
27. pontjának módosítását tartalmazó javaslat. Az államtitkár urat arra kérem, hogy 
szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról és a kiosztásra került módosító 
javaslatról is a tekintetben, hogy azokat vajon támogatja-e. 

 
FARKAS SÁNDOR államtitkár (Agrárminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! A kormány a háttéranyagban szereplő, részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslat 13., 56., 69., 71. és 74. pontját nem támogatja. A háttéranyag 
összefüggő 42. és 45. pontjait azzal a változtatással javasolja fenntartani, hogy a 42. 
pont kerüljön elhagyásra. A háttéranyag összefüggő 35. és 46. pontjait pedig azzal a 
változtatással javasolja fenntartani, hogy a 46. pont kerüljön elhagyásra. A háttéranyag 
73. pontja szerinti nyelvhelyességi táblázatot azzal a változtatással javasolja 
fenntartani, hogy a táblázat 13., 37. és 56. sora kerüljön elhagyásra, valamint a táblázat 
32. sorában található „az” névelő helyett „a” névelő szerepeljen. A háttéranyagot 
egyebekben támogatja. 

A kormány a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 26. és 27. pontjának módosítását tartalmazó módosítást támogatja, továbbá az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatát a kiosztásra került módosítás 
szerinti tartalommal szintén támogatja. Köszönöm. 

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

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát le is zárom.  

Határozathozatalok 

Most a háttéranyag 13., 56., 69., 71. és 74. pontjáról döntünk, 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 1 igen szavazattal, 28 nem 
ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag összefüggő 42. és 45. pontjáról döntünk, azzal a 
változtatással, hogy a 42. pont kerüljön elhagyásra. A kormány támogatja ezt a lépést. 
(Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyag összefüggő 42. és 45. pontját, azzal a változtatással, 
hogy a 42. pont kerüljön elhagyásra, 22 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett fenntartotta. 

Most a háttéranyag összefüggő 35. és 46. pontjáról azzal a változtatással 
döntünk, hogy a 46. pont kerüljön elhagyásra. A kormány támogatja ezt. És önök? 
(Szavazás.)  
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A bizottság a háttéranyag összefüggő 35. és 46. pontját, azzal a változtatással, 
hogy a 46. pont kerüljön elhagyásra, 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
4 tartózkodás mellett fenntartotta. 

Most a háttéranyag 73. pontjáról szavazunk, azzal a változtatással, hogy az 
abban foglalt táblázat 13., 37. és 56. sora kerüljön elhagyásra, valamint a 32. sorában 
található „az” névelő helyett „a” névelő szerepeljen. A kormány támogatja ezt. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 73. pontját, azzal a változtatással, hogy annak 
13., 37. és 56. sora kerüljön elhagyásra, valamint a 32. sorában az „a” névelő 
szerepeljen, 21 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
26. és 27. pontjának módosítását tartalmazó javaslatról döntünk, amelyet a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a pontosítással 
együtt 23 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Kimondom a határozatot: a bizottság az összegző jelentést és az összegző 
módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. Viszontlátásra, 
államtitkár úr! 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15992. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 16. napirendi pont: T/15992. számon az egyes közlekedési 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján 
járunk el, annak (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel. Előterjesztő az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseli Schanda Tamás 
miniszterhelyettes-államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslat nem került benyújtásra; van viszont 
1. hivatkozási számon egy TAB saját módosító javaslat, amellyel kapcsolatban meg is 
kérem államtitkár urat, hogy álláspontját közölje velünk. 

 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A TAB saját 
módosító javaslatát természetesen támogatjuk. Köszönöm. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
hozzászólási szándék, a vitát lezárom. 

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, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. 

Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő 
módosításáról szóló T/15998. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A 17. napirendi pont következik, amely pedig nem más, mint a T/15998. számú, 
egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium az előterjesztő, Schanda Tamás 
miniszterhelyettes úr a képviseletében továbbra is jelen van.  

A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottsága /4. szám alatti, valamint a 
TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon fekszik előttünk. Kérem államtitkár 
urat, hogy mindkettővel kapcsolatban nyilatkozni szíveskedjék. 

 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 
1., 4. és 7. pontját nem támogatom. A TAB saját módosító javaslatát pedig támogatom. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
hozzászólási szándék, a vitát ezért lezárom.  

Először a háttéranyag 1., 4., 7. pontjáról szavazunk, amelyek elfogadását az 1. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat kizárja. A kormány tehát nem 
támogatja ezeket a pontokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 4 igen szavazattal, 23 nem 
ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 
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Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk, a napirendi pontot lezárom. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/16000. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 18. napirendi pontunk: a T/16000. számú, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz, és 
ahol azért járunk el, mert a házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezés 
került benyújtásra. Az előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
képviseli Schanda Tamás miniszterhelyettes úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor; 
van viszont egy 27 pontból álló, 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat. 
Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék erről nyilatkozni. 

 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy 
szóbeli pontosítással szeretnék élni, és ezzel a pontosítással tudjuk támogatni a TAB 
saját módosító javaslatát. Mégpedig, hogy a TAB saját módosító javaslat 25. pontjában 
a törvényjavaslat új 49. § (1) bekezdése szerinti sarkalatossági záradékban az 50. § is 
kerüljön feltüntetésre. Köszönöm az ezzel a pontosítással való elfogadást. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
hozzászólási szándék, ezért a vitát lezárom.  

Most először a szóbeli pontosítási javaslatról döntünk, amely az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat 25. pontját érinti. A kormány támogatja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítást 23 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 
1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk az imént 
elfogadott pontosítással együtt, amelyet ilyenformán a kormány támogat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
pontosítással együtt 23 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

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, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom. 
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Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása 
érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/15909. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 19. napirendi pont, a T/15909. számú, az Európai Unió 
Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A HHSZ 46. §-a 
alapján járunk el, annak a (3) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel. Az 
előterjesztő az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Schanda Tamás 
miniszterhelyettes úr képviseli. 

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor, előttünk 
van viszont az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat.  

Kérem, hogy erről nyilatkozzon, államtitkár úr. 
 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Támogatjuk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem kíván senki hozzászólni. A vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

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, 5 nem ellenében, 3 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 26 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Alapítványról szóló T/15985. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/15985. számú, a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló törvényjavaslat, amely sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. Az előterjesztő az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, Schanda Tamás miniszterhelyettes úr képviseli. 

A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága részéről, másfelől pedig TAB saját módosító javaslatként 1. hivatkozási 
számon vannak előttünk.  

Kérem államtitkár urat, hogy mindkettőről szíveskedjék közölni az álláspontját. 
 
SCHANDA TAMÁS JÁNOS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyagot 
nem támogatom, viszont a TAB saját módosító javaslatot teljes mértékben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most a háttéranyagról döntünk, amelynek elfogadását az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslat elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja a 
háttéranyagot. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 1 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom, és 
megköszönöm miniszterhelyettes-államtitkár úrnak, hogy részt vett az ülésünkön. 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar 
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény módosításáról szóló T/15984. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 21. napirendi pont, amely a T/15984. számú, a Magyar 
Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Eljárásunk a HHSZ 46. §-a alapján zajlik, annak (3) bekezdése szerinti 
kezdeményezésre tekintettel. A javaslat előterjesztője a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, képviseletében köszöntöm dr. Balogh Csaba államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor. Előttünk 
van 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata, amellyel kapcsolatban 
kérem, hogy államtitkár úr nyilatkozzon. 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Elnök Úr! Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándék nincsen, a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 3 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, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Bizottsági előadónak javaslom Héjj Dávid Ádámot kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi pontot lezárom. 

Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és 
mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény 
és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 
T/15695. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 22. napirendi pont, a T/15695. számú, „Az Egyesült 
Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban 
1947. november 21-én kelt Egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű 
kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, a képviseletében továbbra is dr. Balogh Csaba államtitkár úr van 
jelen.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor, van viszont 
egy 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat, amellyel kapcsolatban meg is 
kérem államtitkár urat, hogy közölje álláspontját. 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): A módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) És 

miután senki nem kíván hozzászólni, le is zárom.  

Határozathozatalok 

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 27 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. A napirendi pontot lezárom, és államtitkár 
úrnak megköszönöm a részvételt. 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról szóló 
T/15160. számú törvényjavaslat  
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik 23. napirendi pontunk, a T/15160. számú, Magyarország 
Alaptörvényének tizedik módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez egy döntés 
tárgysorozatba-vételi kérelemről a házszabály 58. § (6) bekezdése alapján.  

A javaslat előterjesztői Jakab Péter, Z. Kárpát Dániel, Szilágyi György, Csányi 
Tamás, Magyar Zoltán, Nunkovics Tibor, Ander Balázs, Balczó Zoltán, dr. Brenner 
Koloman, Dudás Róbert, dr. Gyüre Csaba, Kálló Gergely, Potocskáné Kőrösi Anita, Rig 
Lajos, Stummer János, dr. Steinmetz Ádám és dr. Lukács László György 
képviselőtársaink, valamennyien a Jobbik képviselői.  
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Az előterjesztő részvétele nem feltétele a Törvényalkotási bizottság eljárásának, 
mégis megkérdezem, hogy az előterjesztők közül ki van jelen, ki jelentkezik. (Csányi 
Tamás jelzésére:) Képviselő úr, nagyon messze ül, és maszkban van.  

CSÁNYI TAMÁS (Jobbik): Csányi Tamás. 
 
ELNÖK: Igen, tehát Csányi Tamás képviselő úr jelentkezik. Köszönöm szépen a 

segítséget. Talán szemüveget kellene hordanom.  
A javaslat tárgysorozatba vételét az Igazságügyi bizottság 2021. március 23-án 

elutasította, ezt követően március 31-én a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője a 
T/15160/3. számú tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtotta be.  

Ennek ismertetése után a vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) 
Először Csányi Tamás jelentkezett; utána Vejkey Imre következik. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

CSÁNYI TAMÁS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy a tárgysorozatba-vételi ajánlatunkat itt 
elmondjam, és röviden indokoljam, hogy miért is szeretnénk az Alaptörvény 
módosítását.  

Ha egyetlenegy mondatban kellene összefoglalni, akkor tulajdonképpen azt 
mondhatnánk, hogy lakhatáshoz való jogot tennénk az Alaptörvénybe és erősítenénk 
azt meg, de bővebben is szeretnék róla szólni. 

Hazánkban a lakhatási válság kézzelfogható: az utóbbi évtizedben több mint 
13 ezer család veszítette el az otthonát elhelyezés nélküli kilakoltatások során, 
százezrek kényszerülnek méltatlan körülmények között élni, és további százezreknek 
kellett hogy külföldön próbáljanak boldogulni, többek között azért, mert a hazai 
körülmények között nem láttak érdemi esélyt arra, hogy önálló otthonhoz jussanak.  

Mivel a jelenlegi Alaptörvényben található törekvés önmagában semmiféle 
kikényszeríthető jogosultságot nem keletkeztet, így a Jobbik mint keresztény-szociális 
érzékenységgel bíró néppárt, elengedhetetlennek tartja, hogy sokkal erősebb bástyákat 
építsünk ennél. Létező európai minta alapján a legmagasabb szinten rögzítenénk, hogy 
az állam kormányokon átívelő módon olyan lakáspolitikát köteles legyen folytatni, 
amely összeegyeztethető a családok jellemző jövedelmével, és érdemben támogatja a 
saját otthon megszerzését, továbbá olyan bérlakásprogramot működtessen, amely 
szociális lábbal is bír, ugyanakkor ösztönzi a bérlőket, hogy továbbléphessenek, és 
képesek legyenek saját otthonhoz jutni. Mindemellett senki sem maradhat az út szélén, 
ellehetetlenült anyagi helyzetben lévő honfitársaink számára is kilátásokat kell 
nyújtani annak érdekében, hogy mindenki, aki tesz érte, tolerálható lakhatási 
körülmények közé juthasson, mégpedig záros határidőn belül. Egy erre törekvő 
program a sikere esetén egyszerre valósít meg családvédelmi, gyermekvédelmi és 
demográfiai célokat, valamint érdemi alternatívát nyújthat a kényszerű külföldi 
munkavállalással szemben.  

Azt gondolom, ez pontosan alkalmas arra, hogy a parlament előtt vita tárgyát 
képezze, éppen ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a tárgysorozatba-vételi 
kérelmünket támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak. 

Parancsoljon!  
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A javaslat az 

Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdésében szereplő államcélt egészítené ki konkrét 
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lakáspolitikai intézkedésekkel. A javaslatban szereplő konkrét lakáspolitikai, 
szociálpolitikai vállalások nem illenek az Alaptörvény vonatkozó normaszövegébe. Az 
Alaptörvény hatályos fordulata megfelelő keretet biztosít arra, hogy az állam az éppen 
aktuális gazdasági és társadalmi keretek között elősegítse az emberhez méltó lakás 
feltételeinek biztosítását, akár sajátlakás-szerzésen, akár bérlakásprogramon 
keresztül, akár más eszközön keresztül. 

Végül megemlítem, hogy az Alaptörvény szövege jelenleg - szándékosan - az 
otthon és a lakhatás fogalmát és nem a lakás fogalmát használja, hiszen utóbbi 
leszűkítené a lakhatásra alkalmas helyiségek előteremtését és az államcél keretében 
történő értelmezését.  

Mindezek alapján a Fidesz-KDNP az Alaptörvény tizedik módosítására irányuló 
javaslatot alkotmányjogi szempontból nem tartja indokoltnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot… (Nem érkezik 

jelzés.) - nem látok.  
Megkérdezem az előterjesztő képviseletében jelen lévő Csányi Tamás képviselő 

urat, kíván-e reagálni. (A képviselő jelzésére:) Jelzi, hogy nem kíván.  
Ezért most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a Magyarország 

Alaptörvényének tizedik módosításáról szóló T/15160. számú javaslatot tárgysorozatba 
veszi-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a T/15160. számú javaslatot 10 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. A napirendi pontunkat lezárom.  

A babaváró támogatás kiterjesztéséről szóló H/15113. számú 
határozati javaslat   
(Döntés tárgysorozatba-vételi kérelemről a HHSZ 58. § 
(6) bekezdése alapján) 

Soron következik a mai utolsó napirendi pontunk, a 24., amely pedig nem más, 
mint a H/15113. számú, a babaváró támogatás kiterjesztéséről szóló határozati javaslat. 
Tárgysorozatba-vételi kérelemről kell döntenünk a házszabály 58. § (6) bekezdése 
alapján.  

A javaslat előterjesztője Z. Kárpát Dániel képviselőtársunk, akinek a részvétele 
nem feltétele a Törvényalkotási bizottság eljárásának. Mégis megkérdezem, hogy vajon 
jelen van-e a képviselő úr. (Jelzésre:) Nincs jelen. Én sem látom őt. Sajnos a maszkok 
annyira takarják az arcokat, hogy ebből a távolságból teljes bizonyossággal nehéz 
megállapítani, hogy kik vannak a teremben.  

A határozati javaslat tárgysorozatba vételét a Népjóléti bizottság 2021. április 
13-án elutasította. Ezt követően április 14-én a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője 
tárgysorozatba-vételi kérelmet nyújtott be.  

Megnyitom a vitát. Ki kíván szólni? (Jelzésre:) Csányi Tamás, a Jobbik 
képviselője kíván szólni. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatal 

CSÁNYI TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársak! Tisztelt Bizottsági Tagok! Bár nem mint előterjesztő, csak mint 
beajánló szeretnék néhány gondolatot ezzel kapcsolatban mondani, a babaváró 
támogatás kiterjesztéséről.  

Tulajdonképpen képviselőtársam javaslatának a célja az, hogy a 40 év fölötti 
hölgyekre is vonatkozzon a babaváró támogatás kiterjesztése, hiszen felmérések 
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alapján ez több mint 60 ezer magyar hölgyet zár ki jelen állás szerint ebből a 
lehetőségből.  

Ennek a javaslatnak a benyújtásával tulajdonképpen a Jobbik, mint magyar 
néppárt, olyan elképzelést artikulál és erősít fel, ami civil és kormánypárti körökben is 
megfogalmazásra került. Egyébként erről tanulmányok is szólnak. Valamint a 
demográfia területén elvárható lenne egy nemzeti minimum kialakítása. Úgy 
gondoljuk, hogy ez is nagy mérföldkő lenne ezzel kapcsolatosan.  

Örülnénk annak, ha mindezt a parlament előtt, plenáris ülésen is meg lehetne 
vitatni. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatunkat! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezik Tapolczai Gergely képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): (Hozzászólását jelnyelvi tolmács 

közreműködésével teszi meg.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Bár az előterjesztő 
nincs jelen, de reagálnék az előterjesztésére. Köszönjük szépen Csányi Tamásnak, hogy 
elmondta ezeket a gondolatokat. Röviden annyit szeretnék reagálni rá, hogy a jelenlegi 
jogszabályok lehetővé teszik, hogy a babaváró támogatással együtt a nők 40 és 45 éves 
koruk között is vállalhatnak gyermeket, illetve 41. életévük előtt is lehetőségük van 
beadni a babaváró támogatásra az igényüket, azzal a feltétellel, hogy öt éven belül 
gyermeket vállalnak. Továbbá a meddőségi kezelési eljárások előírják azt, hogy ez a nők 
45 éves koráig lehetséges, tehát addig lehet indítani. Tehát adva van a lehetőség, hogy 
a 40 és 45 éves kor közötti nők is tudjanak élni ezzel a lehetőséggel.  

A másik lehetőség pedig az örökbefogadás lehetősége. A jogszabályok szerint az 
örökbe fogadó szülő nem lehet 45 évnél idősebb az örökbe fogadott gyermeknél. Tehát 
számukra is adva van a lehetőség, hogy 45 éves korukig örökbe fogadjanak gyermeket, 
ezáltal jogosulttá válnak a babaváró támogatásra is.  

Az ennél idősebb életkorú nők csoportjának megcélzása nem életszerű. 
Különböző szakmai, statisztikai, tudományos kutatások bizonyítják, hogy a nők 
szülőképes kora 40 év körül van. Vannak persze kivételek is, de nem ez a jellemző.  

A gyakorlat és a jogszabály nem hozza kedvezőtlen helyzetbe a 41 év feletti 
nőket. Tehát a babaváró támogatás bevezetése előtt és után sem kerülnek 
kedvezőtlenebb helyzetben ezek a hölgyek.  

A javaslat második pontjával kapcsolatban: szükségtelen a javaslat, hiszen 
a  jelenlegi szabályozás is azt mondja ki, hogy a házaspár hölgy tagja babaváró 
támogatásra akkor jogosult, ha a 18. életévét betöltötte már, és ez szerepel a 
jogszabályban.  

Összegezve tehát: nem támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot… (Nem érkezik 

jelzés.) - nem látok.  
Miután az előterjesztő nincs jelen, válaszadásra nincs mód. De jelentkezhet, 

képviselő úr. (Jelzésre:) Nem kíván jelentkezni. Köszönöm szépen. A vitát tehát 
lezárom.  

Most szavazni fogunk. Kérdezem a bizottságot, hogy a babaváró támogatás 
kiterjesztéséről szóló H/15113. számú határozati javaslatot tárgysorozatba veszi-e. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a H/15113. számú határozati javaslatot 
10 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba. A 
napirendi pontot lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Egyben mai ülésünket - megköszönve az együttműködésüket - be is rekesztem. 
Tájékoztatom önöket, hogy a jövő héttől kezdődően sűrűbben fogunk találkozni. Kellő 
időben küldjük a meghívót. Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 22 perc) 

 
 

 Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea, Földi Erika, dr. Lestár Éva, Szűcs Dóra és 
Podmaniczki Ildikó


