
 

Ikt. sz.: TAB-41/36-2/2021. 

TAB-17/2021. sz. ülés 
(TAB-84/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 
2021. december 9-én, csütörtökön, 13 óra 09 perckor  

az Országház Delegációs termében (főemelet 40.) 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 8 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről 
szóló T/17671. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 8 

Hozzászólások és határozathozatalok 8 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint 
egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17443. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 9 

Határozathozatalok 10 

Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 
T/17669. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 10 

Hozzászólások és határozathozatalok 11 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények 
módosításáról szóló T/17438. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 12 

Határozathozatalok 12 

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba 
adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok 
karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/17437. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 12 

Határozathozatalok 13 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint 
egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat 
érintő törvények módosításáról szóló T/17442. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 13 

Hozzászólások és határozathozatalok 14 

2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17670. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 15 

Határozathozatalok 16 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 
intézkedésekről szóló T/17668. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 16 



3 

Határozathozatalok 17 

Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/17439. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 17 

Hozzászólások és határozathozatalok 17 

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 19 

Hozzászólás és határozathozatalok 19 

Az ülés berekesztése 20 

 



4 

Napirendi javaslat  

 

1. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
törvényjavaslat (T/17671. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
Nemzetiségi napirendi pont! 
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HHSZ 46. § (2a) bekezdés szerinti kezdeményezést nyújt be és az előrehozott 
eljárás engedélyezésére sor kerül.) 

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-
nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17443. 
szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

3. Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/17669. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont! 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (2a) bekezdés szerinti kezdeményezést nyújt be és az előrehozott 
eljárás engedélyezésére sor kerül.) 

4. Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/17438. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

5. Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 
az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi 
átvállalásával összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/17437. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

6. Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17442. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

7. 2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/17670. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (2a) bekezdés szerinti kezdeményezést nyújt be és az előrehozott 
eljárás engedélyezésére sor kerül.) 
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8. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben 
szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat (T/17668. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
Nemzetiségi napirendi pont! 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (2a) bekezdés szerinti kezdeményezést nyújt be és az előrehozott 
eljárás engedélyezésére sor kerül.) 

9. Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/17439. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
Uniós napirendi pont! 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

10. Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17440. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának a HHSZ 46. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! A mai ülésünket megnyitom. Az ülésen Arató Gergelyt 
Hajdu László, Farkas Flóriánt Dunai Mónika, B. Nagy Lászlót Vécsey László, Ágh 
Pétert Törő Gábor, Budai Gyulát Mátrai Márta, Kerényi Jánost Nagy Csaba, Hiszékeny 
Dezsőt pedig Bangóné Borbély Ildikó, továbbá Burány Sándort dr. Varga László 
helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy a mai ülésünk határozatképes. 

Most a napirendről szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A Törvényalkotási bizottság a mai ülésének napirendjét - az írásbeli javaslattal 

egyezően - 27 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 
T/17671. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Következik 1. napirendi pontunk: a T/17671. számú, a veszélyhelyzettel 
összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a 
alapján járunk el, mégpedig a (2a) bekezdés szerinti kezdeményezésre tekintettel 
előrehozott eljárás keretében. Az előrehozott eljárás iránti kezdeményezés 7. 
sorszámon található. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az 
előterjesztője a Miniszterelnökség, képviseletében köszöntöm dr. Ágostházy Szabolcs 
államtitkár urat. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor.  
Előttünk fekszik viszont 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata. 

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

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot az 
előterjesztő támogatja, azzal a változtatással, hogy a 25. módosítópontban szereplő 
33. § (1) bekezdésének a) pontjában egy „a” névelő és egy „szerint” szó, b) pontjában 
pedig egy „a” névelő, valamint a (2) bekezdésben is egy „a” névelő és az említett szó 
elhagyását javasoljuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meghallgattuk a szóbeli pontosítást. A vitát 

megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Bangóné Borbély Ildikó jelentkezik.) Bangóné 
Borbély Ildikó alelnök asszonyt illeti a szó. Parancsoljon! 

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

elnök úr. Nem működik a gépem! 
 
ELNÖK: Nem működik az alelnök asszony mikrofonja. Tudnak-e segíteni? 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: (Néhány 
másodperc szünet.) Most rendben van. Egy kérdést szeretnék feltenni. Látjuk, hogy a 
nagyberuházásoknál szükséges előzetes régészeti dokumentáció költségei 
nagymértékben csökkennek. Ez még talán érthető is lenne, de azt mi indokolja, hogy a 
feltárás költségei is elég drasztikusan csökkenni fognak? Ezt mi indokolja? Az 
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feltételezhető így, ebből a költségcsökkentésből, hogy nem tudják elvégezni a 
feltárásokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Megkérem államtitkár urat, hogy amennyiben kíván és tud, feleljen 
a feltett kérdésre. 

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): A javaslat 

előkészítése során a feltárásokért jövő évtől felelős Magyar Nemzeti Múzeummal az 
egyeztetéseket megtartottuk, és az alkalmazott díjtételek semmilyen mértékben nem 
érintik a régészeti munka minőségi elvégzését. A szakmai egyeztetéseknek megfelelően 
ezek alapján a díjtételek alapján minden szükséges helyen a feltárásokat el lehet 
végezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy ülésünkön dr. Bajkai 

Istvánt Böröcz László helyettesíti és képviseli. 
A vitát tehát lezártuk, most szavazni fogunk. Először az államtitkár úr által 

előterjesztett szóbeli pontosításról döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot érintő szóbeli pontosítást 

a bizottság 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
Most az ily módon pontosított és módosított 1. hivatkozási számú TAB saját 

módosító javaslatról kérem szavazatukat, melyet a kormány támogat. (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 25 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  
Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 

döntésüket. (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 

szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László alelnök urat kézfelemeléssel 

kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. A 
napirendi pontot lezárom.  

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint 
egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17443. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a T/17443. számú, az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 
településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján eljárásunk kezdeményezésére tekintettel 
tárgyaljuk az előterjesztést. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. A 
Miniszterelnökség az előterjesztő, és továbbra is dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár úr 
képviseli.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor, 1. hivatkozási számon viszont benyújtásra került a 
kormánypárti képviselők szándékára a TAB saját módosító javaslata. Kérem az 
államtitkár urat, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról 
nyilatkozni szíveskedjék. 



10 

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): Az 

előterjesztő nevében a TAB saját módosító javaslatát támogatom azzal, hogy annak 53. 
pontja tekintetében a következő szóbeli pontosítási javaslatot teszem. Az Inytv. új 
72/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „állami költségvetési szerv” szövegrész 
helyett a „központi költségvetési szerv” szöveg szerepeljen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 53. pontját érintő 
szóbeli pontosítási javaslatról döntünk, amelyet a kormány támogat, hiszen az 
államtitkár úr terjesztette elő. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 
4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

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

Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 
T/17669. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a T/17669. számú, egyes kulturális 
tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a 
alapján járunk el, és a (2a) bekezdés szerinti kezdeményezésre tekintettel előrehozott 
eljárás keretében folyik az eljárásunk. Az előrehozásra irányuló kezdeményezés /6. 
sorszámon megtalálható. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Az 
előterjesztő a Miniszterelnökség, képviseli dr. Ágostházy Szabolcs államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Előttünk fekszik viszont az 1. hivatkozási számú és a 2. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslat. Mindkét módosító javaslat a kormánypárti képviselők szándékára 
került benyújtásra. Kérem államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni az 1. és 2. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 
Parancsoljon! 

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): Az 

előterjesztő nevében az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatom.  
A 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot szintén támogatom azzal, 

hogy a javaslat 25. pontja akként módosuljon, hogy a törvényjavaslat végleges 
számozás szerinti 50. §-a a törvény kihirdetését követő második napon lépjen hatályba. 
Ennek érdekében a törvényjavaslat hatályba léptető rendelkezésének (1) bekezdésében 
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kivételként a (2)-(4) bekezdés helyett a (2)-(5) bekezdésre szükséges hivatkozni, 
továbbá a hatályba léptető rendelkezés (2) bekezdésének elhagyása helyett a (2) 
bekezdésben az előbbiekben említett hatálybalépésről szükséges rendelkezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bangóné Borbély 

Ildikó alelnök asszony próbál a géppel szót kérni, de ez nem sikerült, viszont én 
észrevettem. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Látjuk azt, hogy itt a TAB 1. számú módosítója, a kormánypárti módosító 
javaslat arról szól, hogy a főpolgármestereknek, a megyei jogú városok, közgyűlés 
polgármestereinek (sic!) és az összes többi polgármesternek rendezik úgymond az 
illetményét.  

Előrevetítem, hogy meg fogjuk szavazni, csak kritikaként fogalmaznám meg, 
többször kezdeményezték a kistelepülések, látjuk most már, hogy az 500 fő alatti és az 
500 fő fölötti településeken mennyi volt az illetménye a polgármestereknek, és azért is 
éltünk akkor is kritikával, mert maguk a polgármesterek is kezdeményezték. Sok 
esetben ezek a polgármesterek akár a szociális feladatoktól kezdve minden feladatot ők 
láttak el, és ezt hamarabb kellett volna, hogy rendezze a kormánypárt. Mondom, főleg 
a kistelepülések polgármestereiről beszélünk. Azért azt látjuk, hogy ’22-ben 
választások jönnek, és most évek múlva ez rendezve lesz, és mondom, hogy 
természetesen ezt mi támogatjuk, csak lehet, hogy ezt hamarabb kellett volna 
megtenni. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor a 

vitát lezárom. 
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 

a kormány teljes egészében támogat. És önök? (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 31 igen 

szavazattal, egyhangúlag támogatta.  
A 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 25. pontját érintő, imént 

elhangzott szóbeli pontosítási javaslatról kérem, szavazzanak! Ez a kormány javaslata. 
(Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
2 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az előbbiekben 
támogatott szóbeli pontosítással együtt döntünk, amelyet tehát a kormány támogat. 
(Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

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

Bizottsági előadónak továbbra is Vécsey László alelnök urat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani. A napirendi pontot lezárom.  



12 

Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények 
módosításáról szóló T/17438. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik negyedik napirendi pontunk, a T/17438. számú, egyes 
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 46. §-a alapján eljárásunk 5. sorszám 
alatt fellelhető kezdeményezésére tekintettel folyik. A törvényjavaslat sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium. Az előterjesztőt 
a Miniszterelnökség részéről Ágostházy Szabolcs államtitkár úr képviseli. Jelen vannak 
az Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Jancsó Gábor és dr. Gyimesi Tamás helyettes 
államtitkár urak. Az ülésen részt vesz és külön köszöntöm prof. dr. Patyi Andrást, a 
Kúria elnökhelyettesét. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat benyújtására nem került sor.  

Előttünk fekszik a kormánypárti képviselők szándékára 1. hivatkozási számon 
benyújtott TAB saját módosító javaslat. Kérem államtitkár urat, szíveskedjen 
nyilatkozni az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról. 

 
DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS IMRE államtitkár (Miniszterelnökség): Az 

előterjesztő támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Először 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 19 igen 
szavazattal, 4 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 22 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

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

Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, 
valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív 
szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/17437. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az 5. napirendi pontunk, a T/17437. számú, egyes állami 
tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes 
otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján folytatjuk 
az eljárást. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, képviseletében nagyon nagy 
tisztelettel köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat.  

A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 
2. sorszám alatt találhatóak kilenc pontban, másrészt a kormánypárti képviselők 
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szándékára benyújtott 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat fekszik 
előttünk két pont terjedelemben.  

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

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm, 

elnök úr. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 1. pontjában szereplő, a 
törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésére, valamint a 3. pontban szereplő, a törvényjavaslat 
3. § (2) bekezdésére vonatkozó, feles többséget igénylő nyelvhelyességi pontosítást, 
amely az „ingatlanok” szó írásmódjára vonatkozik, javasoljuk a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat 9. pontjában található nyelvhelyességi táblázat 1. és 3. 
sorában szerepeltetni. Erre tekintettel a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat említett 1., 3. és 9. pontját ezekkel a technikai változtatásokkal javasoljuk 
fenntartani. A háttéranyag további pontjait támogatjuk.  

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk. Köszönöm, 
elnök úr.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a háttéranyag 1., 3. és 9. pontja tekintetében szavazunk, azzal a 
változtatással, hogy az 1. és 3. pontban szereplő „ingatlanok” kifejezésre vonatkozó 
nyelvhelyességi pontosítás változatlan formában a 9. pontban kerüljön feltüntetésre. A 
kormány támogatja ezt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 1., 3. és 9. pontját az említett technikai változtatással 
23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett fenntartotta.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 21 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta.  

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 23 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Salacz László alelnök urat kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor. 

Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes 
vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
törvények módosításáról szóló T/17442. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 6. napirendi pont, a T/17442. számú, egyes 
vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján járunk el. A törvényjavaslat sarkalatos 
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rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter; képviseli dr. Fónagy János államtitkár úr.  

A módosító javaslatok egyrészt a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 
2. sorszám alatt, másrészt a TAB 1., illetve 2. hivatkozási számú, kormánypárti 
képviselők szándékára benyújtott TAB saját módosító javaslataiban találhatók.  

Kiosztásra került a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2. pontja 
helyébe lépő pontosítási javaslat, amely a törvényjavaslat hatályba léptető 
rendelkezésének pontosítása, már bekövetkezett feltételre tekintettel.  

Kérem államtitkár urat, szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal, valamint az 1. és 2. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslattal és a kiosztásra került javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 
Parancsoljon! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm, 

elnök úr. A háttéranyag 2., 3., 4., 8., 11., 13., 14., 24. és 25. pontját nem támogatjuk. A 
háttéranyag további pontjait támogatjuk. 

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 3. és 4. pontját nem 
támogatjuk, egyéb pontjait támogatjuk. 

A 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatjuk azzal, hogy 
annak 2. pontja helyett a kiosztásra került pontosítást támogatjuk. Megjegyzem, hogy 
a változtatásra azért van szükség, mert az 1. §-ban szereplő ingatlan vonatkozásában a 
magyar állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére 
időközben sor került. Köszönöm, elnök úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bangóné 
Borbély Ildikó alelnök asszony. Parancsoljon! 

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

elnök úr. Itt a TAB 1. számú kormánypárti javaslatáról szeretnék kérdezni államtitkár 
úrtól. Ugyebár, itt a honvédelmi cégek és a légi forgalmi irányítással kapcsolatos 
feladatot ellátó cégek kerülnek ki, a törvényben rögzített eladási tilalom feloldásáról 
beszélünk. A módosításban egyszerűen nincs magyarázat arról, hogy ez miért történik 
meg, mit szeretnének.  

Itt nagyon fontos cégekről, légi irányításról beszélünk, és nemzetgazdasági és 
nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet ezeknek a cégeknek a tilalom alóli feloldása. 
Innentől fogva akár eladhatóvá válik, kiszervezhetővé válik. Egyszerűen érthetetlen 
számunkra, hogy ezt miért most teszik. Látjuk azt, megint csak azt kell mondanom, 
hogy jönnek a választások, és nemcsak ingatlanokat adnak át, hanem ilyen fontos 
cégeknek az eladási tilalmát oldják fel ezzel a kezdeményezéssel. Remélem, államtitkár 
úr tud megnyugtató választ adni erre, hogy nem az fog történni, hogy innentől fogva 
akár eladásra is kerülhetnek ezek a cégek, mivel, mondom, nemzetgazdasági és 
nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet ennek a tilalomnak a feloldása. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További szókérési szándékot is észleltem… 

(Jelzésre:), de eláll ettől a képviselő úr. Köszönöm szépen.  
További hozzászóló nem jelentkezik, ezért a vitát lezárom. Megadom a szót 

államtitkár úrnak, hogy ha kíván, akkor reagáljon a vitában elhangzottakra. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm, 
elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Bizottság! Valóban, ezeknek a cégeknek a 
minősítése megfelel az ön által mondottaknak.  

A javaslatunkban foglalt megoldás egy folyamatot tesz lehetővé, nevezetesen 
ezek a cégek részben átkerülnek egy másik tárcához, részben a holdingosításban egy 
szervezetté állnak össze, és egyébként ezt követően visszakerülnek ugyanezen törvény 
mellékletébe. Tehát a védelmet a holdingosítás után megkapják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk. Először a háttéranyag 2., 3., 

4., 8, 11., 13., 14., 24. és 25. pontjairól, amelyek elfogadását a TAB saját módosító 
javaslatok elfogadása kizárja. A kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 1 igen szavazattal, 27 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság a háttéranyag további pontjait 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 
3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 3. és 4. pontjáról 
döntünk, amiket a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 3. és 4. pontját 
1 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 
döntünk, amiket a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a kiosztásra került, a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2. 
pontjának helyébe lépő pontosításról döntünk, amit a kormány támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a kiosztásra került pontosítási javaslatot 20 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk a kiosztott 
pontosítással együtt. A kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a kiosztott 
pontosítással együtt 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 5 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 22 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

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

A napirendi pontot lezárom, és megköszönöm Fónagy János államtitkár úr 
megtisztelő részvételét. 

2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17670. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 7. napirendi pont, a T/17670. számú, egyes pénzügyi és 
gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a 
alapján járunk el.  
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A (2a) bekezdés szerint kezdeményezték előrehozott eljárás keretében az 
eljárásunkat; a kezdeményezés /4. számon található. A törvényjavaslat sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a Pénzügyminisztérium; képviseli Banai 
Péter Benő államtitkár úr.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor.  
Előttünk fekszik a kormánypárti képviselők szándékára az 1. hivatkozási számú 

TAB saját módosító javaslat, melynek vonatkozásában meg is kérem államtitkár urat, 
hogy arról szíveskedjék közölni az álláspontját.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a kormány támogatja. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándék nincsen, ezért lezárom a vitát.  

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 24 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 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, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László alelnök urat megválasztani. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. 

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Banai Péter Benő államtitkár 
úrnak a részvételt.  

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 
intézkedésekről szóló T/17668. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a 8. napirendi pontunk: a T/17668. számú, a minimálbér és a 
garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges 
adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. §-a alapján járunk el. A (2a) bekezdés szerint kezdeményezték az 
előrehozott eljárásunkat. A kezdeményezés 6. sorszám alatt található. Előterjesztő a 
Pénzügyminisztérium, képviseletében üdvözlöm Izer Norbert államtitkár urat. A 
háttéranyagban a Gazdasági bizottság /4. számú módosító javaslatait találjuk. TAB 
saját módosítási szándék nem is érkezett.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról.  

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

úr. Tisztelt Bizottság! A kormány a háttéranyag összes pontját támogatja. Köszönöm 
szépen.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most először a háttéranyagról szavazunk, 
amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
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 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Bizottsági 
előadónak Héjj Dávid Ádámot javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható többség. 
Kisebbségi előadót nem állítunk.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen Izer államtitkár úr megjelenését. 

Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/17439. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a 9. napirendi pont, ami nem más, mint a 
T/17439. számú, az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján a 
(3) bekezdés szerinti kezdeményezésre tekintettel járunk el. A kezdeményezést /3. 
sorszámon megtalálhatják. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. 
Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseletében köszöntöm 
Steiner Attila államtitkár urat, valamint Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat és 
Halász Zsolt helyettes államtitkár urat.  

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor. Van 
viszont két TAB saját módosító javaslatunk, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat az MSZP-frakció szándékára került benyújtásra egy pont terjedelemben, míg a 
2. hivatkozási számú a kormánypárti képviselők szándékát tükrözi. Kiosztásra került a 
2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 28., valamint 133-138. pontjainak 
helyébe lépő módosítási javaslat, ez hivatkozásjavítás, valamint a hatályba léptető 
rendelkezések és a sarkalatossági záradék pontosítását tartalmazza egyébként.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1. és a 2. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslattal, valamint a kiosztásra került javaslattal 
kapcsolatos álláspontjáról. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő nevében az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslatot nem támogatjuk. A 2. hivatkozási számú TAB 
saját módosító javaslat 28., valamint 133-138. pontjai helyett a kiosztásra került 
módosításokat támogatjuk. Illetve szóbeli módosításként kérem még a 63. módosító 
pontban a 108. § f) pontjából a „47/C. § (3) bekezdésében” szövegrész, illetve a 108. § 
i) pontjából a „32/A. § (2) és (5) bekezdésében” szövegrész elhagyását. A 2. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslat egyéb pontjait pedig támogatjuk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bangóné Borbély 

Ildikó alelnök asszonyt illeti a szó. 
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BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Engedjék meg, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatunkat, amelyet a Magyar Szocialista Párt nyújtott be, megvédjem, mivel maga 
a szakszervezet kérte, hogy ezt a módosító javaslatot nyújtsuk be. Itt alapvető jogról 
beszélünk, arról a sztrájkjogról, melyet az elmúlt években láttunk, hogy hogyan építette 
le a kormánypárt, és itt most már nemcsak szűkíti ezeknek a jogoknak a gyakorlását, 
hanem nagyon súlyos pénzügyi következményei is lennének a légiirányítóknál. Nagyon 
jól látszik, hogy hogyan avatkozik be a kormány a munkáltatók érdekében, és hogyan 
tudja megfojtani a munkavállalóknak ezt az alapvető jogát is. Ezért is kérném, hogy 
támogassák ezt a módosító javaslatunkat, nemcsak mi találtuk ki, hanem maga a 
szakszervezet kérte, hogy ezt nyújtsuk be.  

A TAB 2. számú módosító javaslata egy 90 oldalas módosító javaslat, 
mondhatnánk azt, hogy már megszoktuk, hogy milyen egy-egy ilyen törvénymódosítás. 
Ez az egyes energetikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról szól, és itt 
szerepel a bányászattal kapcsolatos, a járművezetőkkel kapcsolatos szabályok 
módosítása, vannak közútfejlesztő gazdasági társaságra vonatkozó rendelkezések, de 
van egy nagyon érdekes rendelkezés is, amely a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által 
kiírt, folyamatban lévő végrehajtói álláspályázatokat érinti.  

Itt azért engedjék meg: ez szorosan összefügg a Völner államtitkár úr 
botrányával, és pontosan ma tartottunk sajtótájékoztatót, hogy a kormány azonnal 
állítsa le a titkosítását, és ismerhessük meg minden mozzanatát ennek az ügynek. A 
titkosítást oldják fel! Nemcsak az, hogy most újra kiírják a folyamatban lévő ügyeket, 
hanem szerintem visszamenőlegesen kell megvizsgálni azokat a kinevezéseket, 
amelyek Völner volt államtitkár úr nevéhez fűződnek. Az is látszik, hogy ezt itt 
elbújtatva teszik bele egy ilyen energetikai tárgyú módosítóba, így kerül bele a botrány, 
és én azt gondolom, hogy a magyar embereknek a védelmében… Mert itt nem csak arról 
beszélünk, hogy hány családot lakoltattak ki az elmúlt időszakban, és ez törvényes volt, 
vagy nem volt törvényes - ezek által kimondható, hogy szerintünk nem volt törvényes 
-, itt nem csak a kilakoltatásokról, végrehajtásokról, hanem a cégeket érintő 
végrehajtásokról is beszélünk.  

Szerintem az egyik legnagyobb botránya az elmúlt időszaknak a Völner volt 
államtitkár urat érintő botrány. Én azt gondolom, hogy az, hogy csak a mostani 
kinevezéseket bírálják felül, nem elégséges. Remélem, államtitkár úr tud megfelelő 
választ adni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük. További hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Nem jelentkezett 

senki, ezért a vitát lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, kíván-e válaszolni az 
imént elhangzottakra.  

 
STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Az 1. hivatkozási számú TAB-módosító 
kapcsán szeretném jelezni, hogy részletes és mélyreható egyeztetéseket folytattunk az 
Igazságügyi Minisztériummal annak érdekében, hogy az Alaptörvénnyel való teljes 
összhangot biztosítsuk az elégséges szolgáltatási szint meghatározása során, és 
meggyőződésünk, hogy a tervezetben rögzített javaslat megfelel ezeknek a 
kritériumoknak. 

Illetve a második kérdés kapcsán pedig szeretném kiemelni, hogy a Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága már október 1-jétől felügyeli a feladatot, így 
teljesen logikus lépés, hogy a folyamatban lévő végrehajtói álláspályázatok is 
átkerülnek a hatósághoz. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk mindenekelőtt a 2. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat itt elhangzott szóbeli kiegészítéséről, 
amely a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 63. pontját érintette. Kérem, 
hogy először a szóbeli kiegészítésről szavazzanak, amit az államtitkár úr tett. 
(Szavazás.) 

A 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 63. pontját érintő szóbeli 
kiegészítést 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amit a 
kormány viszont nem támogat. (Szavazás.) 

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

Most a kiosztásra került, a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 28., 
továbbá 133-138. pontjai helyébe lépő pontosítási javaslatról döntünk, amit a kormány 
támogat. (Szavazás.) 

A bizottság a kiosztásra került pontosítási javaslatot 21 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 
döntünk a kiosztásra került és a már korábban megszavazott szóbeli kiegészítéssel 
érintett pontosítással együtt. A kormány támogatja ezt a pontot. Tessék parancsolni! 
(Szavazás.) 

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
a kiosztásra került pontosítással és az itt elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 3 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 23 igen 
szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Bóna Zoltán képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít.  

A napirendi pontot lezárom. 

Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények 
módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Elérkezünk mai utolsó, 10. napirendi pontunkhoz, amely a T/17440. számú, az 
egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján, eljárásunk 5. sorszám alatt fellelhető 
kezdeményezésére tekintettel folytatjuk eljárásunkat. A törvényjavaslat sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium; 
képviseletében Steiner Attila államtitkár urat, valamint Hankó Balázs és Halász Zsolt 
helyettes államtitkár urakat köszöntöm. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők szándékára TAB saját módosító 
javaslat fekszik előttünk, amiről kérem is államtitkár úr álláspontját. 

Hozzászólás és határozathozatalok 

STEINER ATTILA államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztő nevében az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászóló nem 
jelentkezik. A vitát lezárom. 

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amit, 
mint hallottuk, a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, 4 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, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz László alelnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadó kijelölésére nem kerül sor.  

Mielőtt mai munkánkat befejeznénk, egy pillanat türelmüket kérem még. A 
Törvényalkotási bizottság által korábban kijelölt bizottsági előadók személyének 
módosításáról kell döntenünk az érintettek kezdeményezése alapján, amiért az ő 
nevükben is megértésüket kérem. Javaslom tehát, hogy Héjj Dávid Ádám helyett az 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/17436. számú törvényjavaslat 
bizottsági előadója Salacz László alelnök úr legyen - (Zaj.) bocsánat, még nem fejeztem 
be -, továbbá az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről Ukrajna között 
a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/17431. számú 
törvényjavaslat bizottsági előadója pedig Bóna Zoltán képviselőtársunk legyen. Aki 
ezzel egyetért, most szavazzon kézfelemeléssel! (Szavazás.) Látható többség, 
ellenpróbát nem kérek. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Munkánk végére értünk, a mai ülést berekesztem. Viszontlátásra! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 57 perc) 
  

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika, Horváth Éva Szilvia, 
Lajtai Szilvia, dr. Lestár Éva és Madarász Mária  


