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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! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Törvényalkotási bizottság mai ülését ezennel 
megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy ülésünkön Szakács Lászlót Bangóné Borbély Ildikó, 
Aradszki Andrást Vejkey Imre, Dunai Mónikát Nagy Csaba, Mátrai Mártát Fazekas 
Sándor, Kerényi Jánost Balla György, B. Nagy Lászlót pedig Farkas Flórián képviseli és 
helyettesíti. Megállapítom ennek alapján, hogy ülésünk határozatképes.  

Amint arról a tagok már korábban írásban tájékoztatást kaptak, mai ülésünkön 
a TAB előrehozott eljárásának kezdeményezése hiányában nem kerül sor a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló T/16223. számú törvényjavaslat tárgyalására. 

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

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjét az 
írásban kiküldötthöz képest imént ismertetett módosítással 26 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Ismertetem, hogy Hajdu Lászlót Arató Gergely helyettesíti a mai ülésünkön. 
Köszönöm szépen. 

Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek 
javítása érdekében történő módosításáról szóló T/16203. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, a T/16203. számú, egyes törvényeknek 
az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Az előterjesztő a családokért felelős tárca nélküli miniszter, 
képviseletében köszöntöm Zsigó Róbert államtitkár urat.  

A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban a Népjóléti bizottság részéről 
5. sorszámon, másfelől TAB saját módosító javaslatokként szerepelnek. Összesen négy 
TAB saját módosító javaslat benyújtására került sor: 1. hivatkozási számon a 
Demokratikus Koalíció; 2. hivatkozási számon a Jobbik, négy pont terjedelemben; 
3. hivatkozási számon ugyancsak a Jobbik, három pont terjedelemben, 4. hivatkozási 
számon a kormánypárti képviselők nyújtottak be TAB saját módosító javaslatra 
irányuló előterjesztést.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal, valamint az 1., 2., 3. és 4. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszöntöm mindannyiukat. 

Engedje meg, elnök úr, hogy a támogató vagy nem támogató kijelentés mellett 
néhány mondatos indokolást is fűzzek mindegyikhez, akkor hátha rövidíteni tudom az 
önök idejét.  

Az 1. hivatkozási számú módosító javaslatot nem támogatjuk. Nem vitatjuk el a 
módosítás jobbító szándékát, illetve a fogyatékkal élő nagykorú személyek védelmét 
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célzó szándékot, de azt is meg kell állapítani, hogy a javaslat több ponton túlmutat a 
jelen törvényjavaslat keretein, például nincs most megnyitva a Ptk., a nagykorú 
fogyatékossággal élő személyeket érintő javaslat pedig a gyermekvédelmi törvény 
kereteit feszíti szét. Mi azt gondoljuk, hogy a két szervezettől, a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetségétől, illetve a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségétől érkezett megfontolásra érdemes javaslat egyébként, és azt 
gondoljuk, ha nem is most, így random egy módosító javaslattal benyújtva, de érdemes 
megvizsgálnunk, és akár ősszel visszatérnünk arra, hogy ebben az ügyben előre 
szeretnénk-e lépni. 

Arról szeretném még tájékoztatni a bizottságot, hogy egyébként azok esetében 
viszont, akik után gyodot vesznek igénybe, a megelőlegezés lehetősége jelenleg is 
fennáll, tehát jelenleg sem a 18. életévét betöltött, hanem a nagykorúak esetében lehet. 
Ugyanez az indokolásom egyébként, és ugyanúgy nem támogatjuk a 3. hivatkozási 
ponton benyújtott javaslatot sem, mert az ugyanez gyakorlatilag, az egyik a DK, a másik 
a Jobbik javaslata. 

A 2. hivatkozási számú jobbikos javaslatot sem támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy 
a törvényjavaslatnak nem az a célja, hogy a kötelezett, a tartásdíjra kötelezett helyett 
előlegezze meg vagy fizesse ki a tartásdíjat az állam - ráadásul a törvényjavaslat abban 
a tekintetben is szigorít, hogy a tartásdíjtartozás köztartozásnak minősül innentől -, 
hanem az a célja a törvényjavaslatnak, hogy a gyerekeken segítsen, azokon a szülőkön, 
akik a gyerekeket segítik; a gyerekeknek próbálunk segíteni, hogy hozzájussanak a 
megfelelő anyagi juttatáshoz, de nem célja, hogy a kötelezett kötelezettségét átvállalja 
az állam. 

A 4. hivatkozási számú javaslatot támogatjuk. Ez egy jogtechnikai pontosító 
javaslat, amely megteremti a kormányzati igazgatási törvény, illetve a végrehajtói 
törvény közötti összhangot. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

(Jelzésre:) Arató Gergely, parancsoljon! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az 1., illetve a 

valóban evvel tartalmilag megegyező 3. módosító javaslat mellett mégiscsak szeretnék 
érvelni. A módosító javaslat belül marad a törvényjavaslat keretein, ezért nem a Ptk.-t 
módosítja a javaslat, az is egy megoldás lett volna, hanem a Gyvt. keretein belül 
próbálja megoldani ezt a javaslatot. Két olyan civil szervezet juttatta el, gondolom, 
nemcsak hozzánk, hanem a kormánypárti képviselőkhöz is a javaslatait, amelyeknek 
az érdekvédő tevékenységét és politikai függetlenségét kétségbe vonni egyikünknek 
sincs oka, és úgy érezzük, hogy itt egy valódi társadalmi problémára születik megoldás. 
Ráadásul egy olyan törvényről beszélünk, amelynek kapcsán alapvetően konszenzus 
van, amelynek a szándékaival mindenki egyetért. Én azt javaslom, és azt kérem 
képviselőtársaimtól, hogy terjesszük ki ezt a konszenzust erre a kérdésre is.  

Ha jól értem, államtitkár úr aggályai jogtechnikai jellegűek elsősorban. 
Szerintem ezek a javaslatok nem mennek túl, vagy nem teszik lehetetlenné azt, hogy 
ezt a javaslatot elfogadjuk. Utalnék a bizottságnak arra a talán elméleti szempontból 
kifogásolható gyakorlatára, amelyikkel azért szokott meglehetősen szabadon bánni a 
Törvényalkotási bizottság felhatalmazásával a jogszabályok megalkotása tekintetében. 
Én azt gondolom, hogy a szokásos törvényalkotási bizottsági gyakorlatba ezek a 
javaslatok bőségesen beleférnek. Ha pedig a céllal egyetértünk, akkor nem látom okát, 
hogy ezek miatt a jogtechnikai aggályok miatt ezt elutasítsuk.  

Államtitkár úr, nagyon nagy tisztelettel, azt mondja, hogy akkor ősszel ezzel 
foglalkozunk, de azt gondolom, hogy ezek a javaslatok nem a múlt héten, nem két hete 
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keletkeztek, ezek ismertek voltak a kormány előtt is, lett volna mód ezt akár a 
törvényjavaslatban, akár a vita korábbi szakaszaiban is jobb jogtechnikai megoldással 
is megoldani, ha a kormánynak valóban ez a szándéka. Nem állítom azt, hogy nem 
hiszek a kormánynak ebben a kérdésben, hogy meg akarja ezt oldani, de azt gondolom, 
hogy az érintettek nyugodtabbak lennének, ha most találnánk erre megfejtést.  

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

vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Igen, 
parancsoljon! 

 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Miniszterelnökség): Képviselő úrnak annyit 

szeretnék mondani még egyszer, hogy egyetértünk abban, hogy a javaslat jó szándékú, 
és nem azt mondtam, hogy a Ptk.-t kell megnyitni, hanem azt mondtam, hogy ahhoz, 
hogy ezt szabályozni tudjuk, a Ptk.-ra is szükség van. Egyébként nem jogtechnikai 
elsősorban az aggályom, hanem az, amit az előbb is elmondtam: éppen azért, merthogy 
fontos, komoly ügyről van szó, adjunk magunknak arra időt, hogy megvizsgáljuk, 
valóban hogyan tudjuk ezt a kérdést rendezni, tudjunk egyeztetni, és ha kell, akkor az 
ősszel térjünk erre vissza. Tehát nem zárkózunk el az elől, hogy ezt szakmailag 
megvizsgáljuk. 

Egyébként Arató képviselő úrnak a megjegyzésére annyit szeretnék mondani, 
hogy hozzánk ez a javaslat a Népjóléti bizottságban lefolytatott részletes vita után 
érkezett meg a szakmai szervezetektől. Tehát éppen azért mondtam, hogy ne ilyen 
random módon, hanem szakmailag megfontolva tudjunk erről beszélni. Úgyhogy 
nagyjából ennyivel szeretném kiegészíteni az előbb elmondottakat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy mai ülésünkön Nyitrai 

Zsoltot Törő Gábor helyettesíti.  
Most szavazni fogunk. Először a háttéranyagról, amelyet a kormány támogat. És 

önök? (Szavazás.)  
A bizottság a háttéranyagot 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

4 tartózkodás mellett támogatta.  
Most az 1. hivatkozási számú, a DK által benyújtott TAB saját módosítóról 

szavazunk, amelyet a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 12 igen 

szavazattal, 22 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  
Most a 2. hivatkozási számú, jobbikos TAB saját módosító javaslatról döntünk, 

amelyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 8 igen 

szavazattal, 22 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  
Most a 3. hivatkozási számú, szintén jobbikos TAB saját módosító javaslatról 

döntünk, amelyet a kormány ugyancsak nem támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 13 igen 
szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta.  

Most a 4. hivatkozási számú, kormánypárti képviselők által benyújtott TAB saját 
módosító javaslatot teszem fel szavazásra, a kormány támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a 4. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat. (Szavazás.)  
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A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 32 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A napirendi 
pontot lezárom, Zsigó államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt.  

Tisztelt Bizottság! Technikai okokból kénytelen vagyok napirend-módosításra 
javaslatot tenni. Javaslom, hogy a napirendünk 2. és 3. pontjában szereplő állami 
projektértékelői jogviszonyról, illetve a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslatot a 
napirend végére helyezzük át. Ritter elnök úrtól pedig elnézést kérek, a 
kormányképviselő halaszthatatlan akadályoztatása miatt, amit az ülés közben közöltek 
velem, vagyok kénytelen ezt a szokatlan indítványt tenni, és elnök úr további türelmét 
kérni.  

Amennyiben a bizottság a napirendi módosítással egyetért, kérem, szavazzanak 
a napirend-módosításról! Ki az, aki egyetért a javaslatommal? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirend módosítását 29 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadta.  

A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/16205. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően soron következik a 4. napirendi pontunk, a T/16205. számú, 
a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-
a alapján előrehozott eljárás keretében történik. Az előrehozás iránti kezdeményezés 
16205/5. sorszámot visel. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseli 
dr. Völner Pál miniszterhelyettes, államtitkár úr. A módosító javaslatok a 
háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről fekszenek előttünk, TAB saját 
módosító javaslat nem érkezett.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító indítvánnyal kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!  

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

elnök úr. A háttéranyag 2. pontját azzal a változtatással kérjük fenntartani, hogy a 
„66. §-t a” szövegrészt követően szereplő „2021. évi … tv.” szövegrész elhagyásra 
kerüljön. A végleges érintett szövegrész: „66. §-t a hatálybalépése napján”. A 
háttéranyagot egyébiránt támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván 
hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. 

Most szavazni fogunk; először a háttéranyag 2. pontjáról azzal a változtatással, 
hogy a „66. §-t a” szövegrészt követően a „2021. évi … tv.” szöveg kerüljön elhagyásra. 
Ez az a javaslat, amelyet a kormány támogat, hiszen államtitkár úr az imént terjesztette 
elénk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 2. pontját az elhangzott változtatással 25 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 25 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 
5 tartózkodás mellett támogatta.  
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Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem szavazatukat. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Vécsey Lászlót javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít. Megköszönöm Völner 
miniszterhelyettes úrnak a részvételt.  

Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/16210. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk, a T/16210. számú, Magyarország 
2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat, amely 
javaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a Pénzügyminisztérium, 
képviseletében köszöntöm Banai Péter Benő államtitkár urat. 

A módosító javaslatok egyfelől a Költségvetési bizottság részéről, másfelől 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.  

Megkérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosítóról és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
egyaránt. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Mind a két indítványt 
támogatja a kormány. Köszönöm. 

Határozathozatalok 

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

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

A bizottság a háttéranyagot 23 igen szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozású számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül 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, 11 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Nagy Csaba képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít. Köszönöm 
államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 6. napirendi pontunk, a T/16208. számú, egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztője a Pénzügyminisztérium, 
képviseletében köszöntöm Izer Norbert államtitkár urat. A módosító javaslatok a 
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háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről, illetve 1. hivatkozási számon TAB saját 
módosítókként fekszenek előttünk. 

Kiosztásra került az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
17. pontjának jogtechnikai pontosítása.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal 
és a kiosztásra került pontosítással kapcsolatos álláspontjáról egyaránt. Parancsoljon! 

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

úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag 9., 11., 12., 28., 37. és 54. pontját nem 
támogatja. A háttéranyag összefüggő 13. és 49. pontját azzal a változtatással javasolja 
fenntartani, illetve támogatni, hogy a 49. pont elhagyásra kerüljön. A háttéranyag 
további pontjait a kormány támogatja.  

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 7. pontjában: a közfeladatot 
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény címére hivatkozáskor az 
„alapítványról” kifejezés helyett „alapítványokról” kifejezés szerepeljen, tehát egy 
többes szám kerülne pontosításra. Valamint a TAB saját szándék 22. pontjában 
szereplő nyelvhelyességi táblázat egészüljön ki egy új 35. sorral: a törvényjavaslat 69. §-
a szerint a távhőtörvény 18. § (13) bekezdésében is az „alapítványról” szövegrész helyett 
„alapítványokról” szövegrész szerepeljen, tehát itt is csak egy többes számos 
pontosítást javaslunk. 

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 17. pontjához kiosztásra 
kerülő pontosítást a kormány támogatja, és a TAB saját módosítót az elmondott 
pontosításokkal is támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 
(Nincs ilyen jelzés.) Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. 

Először a háttéranyag 9., 11., 12., 28., 37. és 54. 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 igen szavazat nélkül, 28 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag összefüggő 13. és 49. pontjáról azzal a változtatással 
szavazunk, hogy a 49. pont kerüljön elhagyásra. A kormány ezt támogatja. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: a bizottság a háttéranyag összefüggő 13. és 49. pontját 
azzal a változtatással, hogy a 49. pont kerüljön elhagyásra, 24 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett fenntartotta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 
2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az elhangzott szóbeli pontosítási javaslatról döntünk az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat 7. pontját érintően, valamint a 22. pontjában 
szereplő nyelvhelyességi táblázat új 35. sorral történő kiegészítésével kapcsolatban. Ez 
azt jelenti, hogy az „alapítványról” szövegrész helyett „alapítványokról” szövegrész 
szerepeljen. A kormány támogatja ezt a pontosítást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat szóbeli 
pontosítását 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
17. pontját érintő módosításról döntünk, melyet a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat pontosítását 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
elfogadott módosításokkal együtt döntünk. A kormány természetesen támogatja. És 
önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az elfogadott 
módosításokkal együtt 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 2 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 24 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Nagy Csaba képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót nem állítunk. Köszönöm szépen Izer 
államtitkár úrnak.  

Soron következik a 7. napirendi pontunk, amely valójában még csak az 5., de van 
remény arra, hogy a 2. és 3. napirendi pontot is megtárgyaljuk, sőt, bizonyosság van rá. 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű 
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról 
szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló T/16209. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az eredetileg 7. napirendi pontunk, a T/16209. számú, a 
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a 
Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének 
finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás 
módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat.  

A javaslat előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseli Gion Gábor 
államtitkár úr, akit köszöntök. A módosító javaslatok a háttéranyagban a Külügyi 
bizottság részéről 2. sorszám alatt találhatók, TAB saját módosítási szándék nem 
érkezett.  

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

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

Tisztelt Bizottság! Támogatjuk a bizottság módosító javaslatait. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

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

A bizottság a háttéranyagot 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 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 22 igen 
szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Nagy Csaba képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít. Köszönöm 
szépen, államtitkár úr.  

Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/16217. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most pedig visszatérünk az eredeti 2. ponthoz, a T/16217. számú, az állami 
projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz. 

A házszabály 46. §-a szerinti eljárásunkra a házszabály 46. § (3) bekezdése 
szerinti kezdeményezés miatt kerül sor. Előterjesztő a Miniszterelnökség, 
képviseletében köszöntöm dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
1. hivatkozási számon előttünk fekszik a TAB saját módosító javaslata, amellyel 
kapcsolatban megkérem államtitkár urat, hogy álláspontját szíveskedjék közölni.  

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): Az 

előterjesztő támogatja a TAB saját módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Hozzászólási szándék? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 21 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 20 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey László képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/16200. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk, a T/16200. számú, a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, mely 
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztő a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága, képviseletében köszöntöm Ritter Imre elnök urat, és még egyszer 
megköszönöm a türelmét. A feladatkörrel érintett tárca a Miniszterelnökség, képviseli 
továbbra is dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár úr.  

A módosító javaslatok az Igazságügyi bizottság részéről a háttéranyagban, illetve 
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk. 
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Az előterjesztő már nyilatkozott arról, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslattal egyetért, ugyanakkor most kérem nyilatkozatát arról, hogy az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot vajon támogatja-e.  

 
RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke: 

Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága nevében az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal is 
egyetértünk, támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most államtitkár urat kérem arra, hogy egyrészt a 

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, de egyben az 1. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslatról is szíveskedjék az álláspontját közölni.  

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): A 

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és a TAB saját módosító javaslatát 
is támogatja a kormány. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát ezek ismeretében megnyitom. Hozzászólási 
szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nincs, ezért a vitát lezárom.  

Most először a háttéranyagról szavazunk, amelyet egyaránt támogat az 
előterjesztő és a kormány is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 24 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
7 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót a bizottság nem állít.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Mai napi napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen az 
együttműködésüket, az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 37 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika, Lajtai Szilvia, Madarász Mária és 
Barna Beáta  


