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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel üdvözlöm képviselőtársaimat! A bizottság elnöke előre megígéri, hogy a 
plenáris ülésből nem fogunk sokat elvenni a bizottság mai ülése kapcsán. 

Tisztelettel köszöntöm kedves meghívott vendégeinket is! A 
Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését megnyitom. 

Első feladatunk a helyettesítések bejelentése. Az előttünk fekvő papírok alapján 
Tasó László képviselőtársunk helyettesíti Szatmáry Kristóf alelnök urat, Becsó Zsolt 
képviselő úr helyettesíti Gelencsér Attila képviselő urat, Molnár Gyula 
képviselőtársunk, alelnök úr pedig Bangóné Borbély Ildikót fogja helyettesíteni. Ily 
módon a létszámot, ha ellenőrizzük, 8 igen szavazatra lesz szükségünk, ha egyhangú 
döntéseket szeretnénk hozni a nap folyamán. A határozatképességet tehát 
megállapíthatom. 

Következő feladatunk a napirendi javaslat elfogadása. Képviselőtársaim 
előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. (Tordai Bence megérkezik 
az ülésterembe.) Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi javaslatot 
elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzék mindezt! (Szavazás.)  

Kilenc igen szavazatot számoltunk össze, és megérkezett közben Tordai Bence 
képviselőtársunk is. Tisztelettel üdvözöljük! Ily módon a napirendi javaslatot 
elfogadtuk.  

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Nincs más feladatom, mint áttérni az első napirendi pontra, mely az elfogadott 
napirendünknek megfelelően a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló T/16367. számú törvényjavaslat részletes vitája. Kapcsolódó bizottságként a 
HHSZ 44-45. §-a alapján került elénk a dokumentum. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. 

Köszöntöm az előterjesztő Miniszterelnökség képviseletében dr. Lovassy Ádám 
főosztályvezető urat. Munkatársait is köszönteném, de úgy látom, egyedül érkezett. Ha 
tévednék, akkor kérem, majd javítson ki, és az üdvözletem természetesen mindenkinek 
szól. 

Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslathoz egy képviselői módosító 
javaslat érkezett a bizottsághoz címezve, így a részletes vitát két szakaszban folytatjuk 
le. Az első szakaszban a javaslat bizottsági bejelentésben megjelölt részei tekintetében 
vizsgáljuk meg a HHSZ 44. § (1) bekezdésében foglalt szempontoknak való megfelelést, 
tehát szokásaink szerint, hogy megfelel-e a javaslat az Alaptörvényből eredő tartalmi 
és formai követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a 
nemzetközi jogból és uniós jogból eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. 

A részletes vita első szakaszát megnyitom. Kérdezem elsőként az előterjesztő 
képviseletében jelen lévő főosztályvezető urat, hogy álláspontja szerint a 
törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ rendelkezéseinek. A jegyzőkönyv kedvéért kérem, 
hogy a hangikonnal ellátott gombot nyomja meg. Parancsoljon!  
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DR. LOVASSY ÁDÁM (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A törvényjavaslat az Alaptörvényből és a házszabályból fakadó követelményeknek 
eleget tesz.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni az elhangzottakhoz. Ébred-e bárkiben igény hozzászólásra? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, hogy nem.  

Főosztályvezető urat ilyenkor megkérdezném, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra, de tekintve, hogy nem voltak elhangzottak, így ezt a kört véleményem 
szerint kihagyhatjuk, a részletes vita első szakaszát pedig lezárhatom. (Dr. Lovassy 
Ádám bólint.) 

A bizottságnak döntenie kell a határozati házszabály rendelkezéseiben 
foglaltaknak való megfelelésről. Kérdezem, ki az, aki a megfelelést kimondja? Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki a megfelelést nem 
mondja ki, tehát nemmel szavaz a javaslat kapcsán? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 4 tartózkodást számoltam össze. Ily módon ki is jött a 10 szavazatszámunk 

A módosító javaslat megvitatása, határozathozatal 

Áttérhetünk a háttéranyag megvitatására, amelyet a bizottság tagjainak 
előzetesen megküldtünk, valamint itt kiosztottunk. A háttéranyag pontjai egymással 
összefüggnek, így a 4., 5. és 6. pontokról egy szavazással kell döntenünk.  

A módosító indítványt dr. Keresztes László Lóránt képviselő úr nyújtotta be. A 
benyújtó képviselő úr előzetesen jelezte, hogy vélhetően nem áll módjában - vélhetően 
a plenáris ülés párhuzamossága miatt - megjelenni és megvédeni módosító javaslatát, 
így a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag pontjairól, illetve arról, hogy 
tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e. Parancsoljon!  

 
DR. LOVASSY ÁDÁM (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Mindenekelőtt visszakanyarodnék elnök úr korábbi felvetésére, hogy egyedül 
érkeztem. Ez a napirend előtti felszólalások és az Igazságügyi bizottság párhuzamos 
eljárása miatt alakult így, de köszönöm, hogy elfogadtak engem is, mint 
tárcaálláspontot előterjesztő személyt.  

Ami Keresztes képviselő úr javaslatát illeti, azt a Miniszterelnökség nem 
támogatja, mert az nincs összhangban a kormány gazdaságpolitikai és sok politikai 
célkitűzésével, amit a törvényjavaslat képvisel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság elnöke főosztályvezető úrnak 

ugyanannyira örül, mintha bármely más kolléga érkezett volna, tehát e tekintetben 
nincsenek előítéleteim.  

Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy az említett Keresztes László 
Lóránt-féle javaslatponthoz kíván-e valaki hozzászólni, illetve véleményt 
megfogalmazni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, úgy a bizottság elnöke a sor 
végén nagyon röviden kívánná elmondani, hogy miről is szól ez a javaslat.  

A javaslat arról szól, hogy a kormány a különleges fontosságú vagy kiemelt 
beruházások tekintetében a mostani alapállapot szerint - talán kimondhatjuk - 
Európában példátlan módon szabad kezet kapott a tekintetben, hogy meghatározza, mi 
minősül kiemeltnek és mi vehető ki az érintett körből. A javaslat ezzel kapcsolatban 
lényegében egy törlést fogalmazna meg, de értettük, hogy nem kerül támogatásra.  

Most a bizottság tagjait kérdezem, hogy a bizottság támogatását élvezi-e a 
javaslat. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen szavazatot 
látok. Ki az, aki nem támogatja ezt az érintett módosítást? (Szavazás.) 6 nem 
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szavazatot számoltam össze, így tartózkodási próbára e tekintetben nincs is 
szükségünk.  

Mivel a háttéranyag egymással összefüggő pontjairól határoztunk, most a 
részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a 
törvényjavaslat részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 6 igen szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett lezártuk a 
részletes vitát és egyben a jelentést is elfogadtuk.  

Megköszönöm dr. Lovassy Ádám főosztályvezető úrnak is az érdemi részvételt 
és a hozzászólást. A napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Egyebek 

A második napirendi pont tekintetében pedig az egyebek van előttünk, ahol meg 
kell kérdeznem, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, felvetése. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, úgy szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy a 
tavaszi ülésszakban várhatóan nem tart több ülést a bizottság. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést bezárom. Jó egészséget és további eredményes munkát kívánok 
mindenkinek! Találkozunk a plenáris ülésen. Köszönöm. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 19 perc) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


