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Napirendi javaslat

1. Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati
javaslat (H/764. szám)
(Általános vita)

2. Zárószavazások előkészítése:

a) A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
szóló törvényjavaslat (T/580. szám)

b) Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/581. szám)

c) A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám)
d) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/582. szám)
e) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/579. szám)
f) A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/360. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló
indítványa)

g) Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/577. szám)

h) Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/573. szám, új/átdolgozott változat a T/385. szám helyett)
(Bánki Erik, Szalay Ferenc, Csizi Péter (Fidesz) és Soltész Miklós (KDNP)
képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. György Istvánnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Jónás Béla főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Adorján Richárd osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Fazekas Attila főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Nyitrai Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Feldmann Zsolt helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Csizi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 30 perc)

Elnöki megnyitó
DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot

kívánok, tisztelt bizottság, kedves kormányképviselők és mindenki!
Az előzetes napirendi javaslaton változás nincs, mindössze annyi, hogy a

zárószavazások előkészítésének b) pontja alatt feltüntetett, egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvényjavaslattal várnánk, mert elvileg 2 óráig lehet beadni módosítást, úgyhogy ezt
várjuk meg, hátha érkezik valami, vagyis ezt a végére tenném. A többi változatlanul maradna
a helyén.

Ismertetem a helyettesítéseket: György István helyettesíti Budai Gyulát, Kozma Péter
Kovács Ferencet, Bárándy Gergely Steiner Pált, Szakács Imre Vitányi Istvánt, Salamon
Lászlót én helyettesítem, Vas Imre pedig Papcsák Ferencet.
A napirend elfogadása

Kérdezem, ki fogadja el a napirendet. (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm.
Az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslat
(H/764. szám); általános vita

Első napirendi pontként az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásával
kapcsolatos országgyűlési határozati javaslat általános vitájára kerül sor. Kérem, a kormány
képviseletében szíveskedjenek helyet foglalni, és a nevüket a jegyzőkönyv számára legyenek
szívesek bemondani. Átadom a szót, parancsoljon!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen. Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár, Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium.

ELNÖK: Ha a benyújtottakhoz képest ki akarja egészíteni az előterjesztést,
parancsoljon!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A H/764. szám alatt benyújtott határozati
javaslatot fönntartjuk, s azt nem kívánjuk kiegészíteni.

ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólás.
Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Megkérdezem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy az általános vitára alkalmassággal
egyetértenek-e. Ki szavaz igennel? (Szavazás.) 14-en. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az
általános vitára alkalmasságot.

Nem jelölünk ki előadót, mert a frakciók amúgy is hozzászólnak tudomásom szerint,
ez ennek a fölösleges megkettőzése lenne. Köszönöm szépen.

Újabb helyettesítése: Harangozó Tamás helyettesíti Lamperth Mónikát.
Rátérünk a zárószavazások előkészítésére.

Zárószavazások előkészítése
a) A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám)

Az a) pont alatt szereplő törvényjavaslat az első, a közbiztonság javítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításával kapcsolatos törvényjavaslat zárószavazásának
előkészítése. Itt hat darab javaslat van.
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Az 1. pontban Harangozó Tamás képviselő úr szeretné a javaslatot 4. §-sal
kiegészíteni. Az előterjesztőnek adom meg először a szót. Parancsoljon!

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Eiselt György vagyok, a Belügyminisztérium szabályozási és
koordinációs helyettes államtitkára.

Az ajánlással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az 5. pontban érkezett egyéni
képviselői indítvány is kétharmados törvénymódosítást igényel.

ELNÖK: Értem, még nem tartunk ott. Egyelőre az 1. pontot kérdezem, Harangozó
képviselő úr javaslatát.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az 1. pontot
támogatjuk, azzal, hogy a számozást szeretnénk 5-ösre változtatni, tekintettel arra, hogy maga
a jelenlegi előterjesztés 4. pontja szabályozza a 17. §-át a volt rendeletnek, ez meg a 24. §
módosítására irányulna.

ELNÖK: De támogatja az előterjesztő azért.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő támogatja. Ki támogatja az indítványt?
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm.

A 2. pont ugyancsak Harangozó Tamás képviselő úr módosító indítványa. Az
előterjesztőt kérdezem.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Ezt is támogatják. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) A
bizottság ezt is egyhangúlag támogatja. Köszönöm.

A 3. pontban az előterjesztő nyújtott be módosítást; gondolom, az előterjesztő ezzel
egyetért. A bizottság tagjait kérdezem, ki ért egyet azzal a kiegészítéssel, amelyet az
előterjesztő kíván hozzáfűzni. (Szavazás.) Ez 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5
tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm.

A 4. pont Kerényi János, Rubovszky György és Horváth Zsolt képviselők javaslata.
Előterjesztő?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Bárándy Gergely kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Szeretnék indokolást kérni az előterjesztő képviselőjétől is, illetve a módosító indítvány
benyújtóitól is, hogy mennyiben házszabályszerű az ő meglátásuk szerint ez a javaslat. Hiszen
ahogy elolvasom, és egyébként az indokolás érdemi részét végigolvasva sem
koherenciazavart kiküszöbölő módosító indítványról van szó. Ez az első kérdésem.
Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 4. ponthoz
kapcsolódva annyi a hozzáfűznivalónk, hogy az itt lévő szabályozásból derül ki, hogy
gyakorlatilag magára a bírósági titkárra vonatkozó szabályok hogyan alakulnak. Illetve van
még egy indítvány a következő pontban, és azzal kiegészülve lesz teljes.

ELNÖK: Rubovszky képviselő úr, parancsoljon!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Ez itt a 4. módosító
indítvány, itt az elhagyásnak a következő indoka van. Az igazságügyi alkalmazottakról szóló
jogszabálynál a bírói minősítés elé bekerült a mi titkári minősítésünkkel kapcsolatban egy
szakasz. Nagyon furcsa helyzet alakult ki, mert az 54. § (1) bekezdésének ezáltal a régi c)
pontja helyére került a mi korábbi módosításunkkal ez a módosító indítvány, és úgy nézett ki,
hogy a határozatlan időre kinevezett bírák minősítéséről a c) pont szerint kell dönteni, a c)
pont pedig azt mondta, hogy a bírósági titkárokkal így és így kell eljárni.

Ezt a koherenciaproblémát kellett feloldani, és ez úgy történt, hogy a korábbi
megszavazott módosító indítványunkat visszavonva adjuk be ezt a módosító indítványt, hogy
ezt a korábbi módosítóval kapcsolatos koherenciazavart kiküszöböljük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra,
hogy ez abszolút érdemi változásokat tartalmaz ahhoz képest, mint ami a korábbi módosító
javaslat volt, én ezt a választ nem tudom elfogadni. Úgyhogy először is kérek majd egy
szavazást a javaslat házszabályszerűségéről.

Másrészt – és most mondom el nagyon röviden az álláspontomat, inkább csak utalva a
korábbi bizottsági és plenáris üléseken elhangzott véleményünkre – tökéletesen
előkészítetlennek és rossznak tartjuk a bírósági titkárok ítélkezési tevékenységére vonatkozó
szabályozási tervezetet, a maga egészében, amely, továbbra is fenntartjuk, hogy nem biztosítja
az ítélkezési tevékenység teljes függetlenségét, tekintettel a jogállásban mutatkozó eltérő bírói
és titkári szabályozásra, amelyet ez a javaslat még ezzel a koherenciazavaros – vagy
legalábbis annak tűnő - módosító javaslattal sem tud orvosolni. Illetve én azt gondolom, az
indokolás második bekezdésében foglaltak pontosan azt az álláspontunkat támasztják alá,
miszerint is tökéletesen átgondolatlanul, mindenféle egyeztetés nélkül került benyújtásra ez a
javaslat.

Egyébként azt tudom mondani még mindehhez, hogy Baka Andrásnak a 2010. július
18-án megfogalmazott közleménye is arra utal, természetesen nagyon finoman, hiszen a
legfelsőbb bírósági elnök úr hangsúlyozza azt, hogy tiszteletben kívánja tartani a hatalmi ágak
függetlenségét, s így nemcsak az Országgyűléstől várja ezt a bíróságok irányában, hanem a
bíróságok irányából is kötelezőnek érzi saját magukra nézve az Országgyűlés és a kormány
irányában, de hát azért egyértelműen megfogalmazza azt az álláspontját, hogy jogállamban,
demokráciában nem szokás szakmai egyeztetés nélkül ilyen volumenű törvényjavaslatokat
benyújtani. Bár ő azt mondja, hogy erre természetesen van lehetőség az egyéni képviselői
indítványok formájában – ebben én vitatkoznék elnök úrral, de ezt nem itt fogom megtenni –,
de azt kifejezi, hogy igenis, ő szükségesnek tartja, tartotta volna a szakmai egyeztetést ebben a
témában.

A koherenciazavaros módosító indítványnak a (2) bekezdése gyakorlatilag ugyanezt
ismeri el. Én arra kérem az előterjesztőt, az előterjesztőket, tekintettel arra, hogy saját maguk
is elismerik azt, hogy egy előkészítetlen és rossz törvényjavaslatról, átgondolatlan
törvényjavaslatról van szó, vonják vissza, és megfelelő szakmai egyeztetés után nyújtsák be
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ismét. Nem fogjuk tudni ezért támogatni a koherenciazavaros módosító javaslatot, a
zárószavazás előtti módosítót.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Volt egy ügyrendi indítvány, hogy döntsünk a házszabályszerűségről. Ki az,
aki házszabályszerűnek tartja a zárószavazást előkészítő indítványt? (Szavazás.) 20-an,
köszönöm szépen, tehát a házszabályszerűsége rendben van.

Rubovszky képviselő úr kért szót.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Bárándy képviselő úrnak mondom, hogy
amiről az előbb beszéltem, az az ajánlás 6. oldalán van, a 6. oldal közepe táján, kicsit a
közepétől fölfelé. Itt most e) pont: „a határozott idejű vezetői megbízás előtt, ha a korábbi
értékelés három évnél régebben készült, majd vezetői megbízás esetén c) pont szerinti
időszakonként kell elvégezni”. Ha megnézi itt a c) pontot: „kijelölt titkárnál az első kijelölés
időtartamának leteltét megelőzően”. Ez az a koherenciazavar, tudniillik itt a mostani d) pont
volt a régi c), és a d) pontra kellene visszahivatkozni. A jogszabályszerkesztésnél ennek a
koherenciazavarnak a feloldására találtuk ki ezt a konstrukciót, ezért született ez a módosító
javaslat.

A koherenciazavar egyértelmű, tisztelettel, én ezért szavaztam azzal, hogy ez az
előterjesztés házszabályszerű. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely kért ismételten szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A tisztelt
képviselő úr egyetlen pontját magyarázza ennek a javaslatnak, és én nem kívánom az időt
húzni azzal, hogy végignézzük és végigelemezzük, de azért egy dolgot kiemelnék,
példaszerűen.

A pótlékot a javaslat elveszi a bírósági titkároktól, ha én jól értelmezem; ha nem
értelmezem jól, akkor kérem, javítson ki engem, képviselő úr. Márpedig ha tovább nem is
megyünk, akkor ez egy tartalmi módosítás, semmi köze a koherenciazavarhoz.

Az, hogy van benne egyébként olyan rendelkezés ebben a teljes, sokoldalas
javaslatban, amely koherenciazavart is tartalmaz, az még a teljes javaslat vonatkozásában ezt
nem alapozza meg. De természetesen tudomásul veszem a bizottság döntését, amely úgy ítélte
meg, hogy ennek ellenére házszabályszerű a javaslat. Ezt mindig az aktuális többség, ha úgy
tetszik, erőből el tudja dönteni; én ezt pontosan ilyennek értékelem.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor most döntünk. Ki az, aki egyetért az indítványban
foglaltakkal? (Szavazás.) 18-an. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Az 5. pontban ugyancsak a képviselő urak javasolnak módosítást. Az előterjesztőt
kérdezem először.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki ért egyet? (Szavazás.) 21-en. Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett
elfogadtuk.

A kétharmadosság itt merült fel, ugye?
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Akkor döntsön a bizottság abban a kérdésben, hogy ez kétharmados
jóváhagyást igényel. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. (Szavazás.) Ezzel mindenki egyetért.
Köszönöm.

A 6. pont Rubovszky képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 24-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2
tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.
c) A Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat (T/578. szám)

Innen most elcsúsztattuk a b) pontot, ennek megfelelően rátérünk a következőre, a c)-
re: a Nemzeti Földalapról szóló T/578. számú törvényjavaslatra. Az előterjesztő javaslatára
zárószavazás előtti módosító javaslatok beterjesztésére kerülne sor. Ha ki kívánja egészíteni
az előterjesztő, megadom a szót; kérem, mutatkozzon be.

DR. FELDMANN ZSOLT helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Dr.
Feldmann Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkár.

Nem kívánom kiegészíteni.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Kérdezem, ki támogatja mindkét, zárószavazás előtti javaslat benyújtását. (Szavazás.)

18. Kik ellenzik? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett
elfogadtuk. Köszönöm.
d) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/582. szám)

Következik a d) pontban megjelölt, T/582. számú, a közbeszerzésekről szóló törvény
módosításával kapcsolatos törvényjavaslat. Az ajánlás rendelkezésre áll, elég sok pontot
tartalmaz.

Ha az előterjesztő képviselője hozzá kíván szólni, megadom a szót, parancsoljon!

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Jánosi Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzésekért felelős helyettes
államtitkára.

Az 582-eshez nem kívánunk kiegészítéssel élni. A Font Sándor képviselő úr által
benyújtott módosító indítvánnyal egyetértünk.

ELNÖK: Akkor végigszaladunk rajta, tisztelt bizottság. Bárándy képviselő úr kért
szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Általánosságban szeretnék
kérdezni: az előterjesztő képviselője egy jól előkészített törvénynek gondolja-e azt a
javaslatot, ahol maga az előterjesztő ad be koherenciazavaros módosító javaslatokat,
amelyeket 24 ajánlási pontban kell tárgyalnia a bizottságnak?

Köszönöm.

ELNÖK: Ez egy költői kérdés volt. Szakács képviselő úr!
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DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Csak azért, mert Bárándy képviselőtársam itt most
már sokadszorra a kapkodó jogalkotással meg egyebekkel próbálkozik. (Dr. Bárándy
Gergely: Sikerül is!) Azért az előző ciklusban ön is itt volt az alkotmányügyi bizottságban.
Szeretném mondani, hogy az önök által benyújtott Ptk.-ra 190 módosító indítvány jött be, az
önök kormányától, az önök részéről. Az is ugyanilyen kapkodó volt? Nem, előfordul, hogy
ilyenkor lehet csak megoldani dolgokat.

Az meg, mondom, kimondottan orcalázító, hogy ön, aki az előző ciklusban is itt ült, és
végigülte velünk együtt azt a töméntelen módosítást, amelyet koherenciazavarral meg
egyébbel hozott be a szocialista kormány, ezek után ezt mondja itt a bizottsági ülésen.

ELNÖK: Bárándy Gergely kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Először is hadd válaszoljam
erre azt, hogy műfajában tekintve kicsit talán más a Ptk., terjedelmében és jelentőségében is,
és más az előttünk fekvő pici javaslat.

A másik, amit szeretnék figyelmébe idézni, hogy nem mindenre jó válasz az, hogy
visszamutogatunk, képviselőtársam. Tessék megpróbálni a mostani javaslatot, az önök
termékét eladni és megmagyarázni, és nem mindig azzal védekezni, hogy jó, de a másik is!
Erre módja volt az előző ciklusban, meg is tették, a kifogásaikat megfogalmazták, mi pedig
megválaszoltunk rá. Legyenek szívesek önök is választ adni arra, ami most merül fel
problémaként, és ne mindig visszamutogatni a múltra! Ezt javaslom önnek is és javaslom a
kormánynak is.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy ügyrendi indítványt tennék: az előterjesztő által
előterjesztett indítványokról lehetne egyben is szavazni, és csak Font Sándoréról külön. Ki ért
ezzel egyet? (Szavazás. – Látható többség.) A többség, köszönöm.

Kérdezem tehát, hogy az előterjesztő által benyújtott, a pontok szerint felsorolt
indítványokkal egyetért-e a bizottság. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 6
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm.

Font Sándor javaslatáról szavazunk külön a 10. pont szerint. Az előterjesztő már
nyilatkozott róla, hogy egyetért vele.

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Egyetértünk vele, igen.

ELNÖK: Az előterjesztő egyetért vele. A bizottság? (Szavazás.) 18 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Mindenki más. Illetve ellenzi? (Szavazás.) Egy ellenszavazat mellett
támogattuk.

Ezzel végeztünk.
e) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/579. szám)

Az alkotmánymódosítással kapcsolatos, T/579. szám alatti javaslathoz egy darab
indítvány érkezett, amelyet az előterjesztő nyújtott be. Kérdezem, az előterjesztő
képviseletében Répássy államtitkár úr kíván-e hozzászólni.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő nyújtotta be a módosító indítványt. Egy szövegpontosítás a
javaslat.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólást nem látok.
Ki ért egyet ezzel? Az alkotmánymódosításról van szó. (Szavazás.) 21 igen. Ki

ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett
elfogadtuk.

Köszönöm, ezzel is végeztünk.
f) A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/360. szám)

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosítása következik; itt van az
egyik előterjesztő is. 61 pontos ajánlás van előttünk. Ez egy képviselői önálló indítvány volt,
de itt van a kormány képviseletében államtitkár úr is, úgyhogy először őt kérdezem meg, mi a
kormány álláspontja.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ahogy ön is említette, nem kormány-előterjesztésről van szó,
hanem egyéni képviselői javaslatról, úgyhogy elnézést, de azt kérem, először az előterjesztőt
hallgassuk meg, és utána reagál a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr volt az egyik előterjesztő. Parancsoljon!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Technikai módosításokat nyújtottunk
be. Kérjük ezek támogatását.

ELNÖK: Akkor most meghallgatjuk a kormány képviselőjét.

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca egyetért az előterjesztő álláspontjával.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előző metódust alkalmazva, az előterjesztő által
benyújtott módosító javaslatokról egyben szavazunk. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy
egyben szavazzunk. (Szavazás.) 21-en, tehát a többség egyetért. Köszönöm.

Ki ért egyet a módosításokkal ilyen formában, egységesen? (Szavazás.) 18 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenezte? (Szavazás.) 5 nem mellett elfogadtuk.
Köszönöm.

Ezenkívül van még egy javaslat, amelyet nem az előterjesztő, hanem Karácsony
Gergely nyújtott be. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja a
módosító javaslatot.

ELNÖK: Kormány?

DR. NYITRAI ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca
egyetért az előterjesztő álláspontjával.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja Karácsony Gergely zárószavazás előtti
módosító indítványát? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem látok ilyet, akkor többet nem is
kérdezek. Köszönöm szépen.

Készült egy kimutatás, képviselőtársaim előtt van, az előterjesztő kimutatása arról,
hogy mely pontok kétharmadosak; ezeket nem sorolom föl. Kérdezem a bizottság tagjait,
egyetértenek-e az itt felsorolt rendelkezéseknek a minősített többséggel történő elfogadási
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kötelezettségével. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett egyetértettünk vele.

Köszönöm, ezzel is végeztünk.
g) Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/577. szám)

Következik a T/577. szám alatti, egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények
módosításáról szóló javaslat. Az előterjesztőnek van egyetlenegy módosító javaslata. Aki
megjelent az előterjesztő minisztérium képviseletében, kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért
mutatkozzon be, és ha kívánja, egészítse ki a javaslatot.

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Horváth István vagyok,
a minisztérium főosztályvezető-helyettese.

A javaslat a hatálybalépést módosítja, annak érdekében, hogy a visszamenőleg
hatálybalépés megelőzhető legyen, tekintettel arra, hogy már július vége van. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.)
Ki ért egyet ezzel az indítvánnyal? (Szavazás.) 18 igen. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs

ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm.
További módosító javaslat van, szocialista képviselők csoportja nyújtotta be, több

mindent tartalmaz. Kérdezem az előterjesztőt – bizonyára ismeri. (Jelzésre:) Most ismerkedik
vele. Most lett benyújtva, legyünk őszinték.

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem ismerjük a
javaslatot, úgyhogy nem tudok most ebben nyilatkozni.

ELNÖK: De muszáj, mert erről szavazni fogunk, zárószavazás előkészítése van – ez
az egyetlen kifogás, amit nem tudunk figyelembe venni. (Dr. Horváth István: Egy pillanat…)
Ha belenéz, látja, hogy támogatható-e vagy sem. Az 1-6. §-ok elhagyásra kerülnek – ilyenek
vannak benne.

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Jelzésre:) Igen,
bocsánat…

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Szeretnék indokolást kérni, hogy miért nem.
(Moraj.) Köszönöm.

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. HORVÁTH ISTVÁN (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ahogy látom a
rendelkezésre álló idő alatt, ez a benyújtott törvényjavaslat jelentős részét elhagyná, és így
alkalmazhatatlanná válna a törvény.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a képviselőcsoport által benyújtott indítványokat?
(Szavazás.) 5 igen. Nem kapott többséget, egyharmadot sem. Köszönöm szépen.
h) Sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/573.
szám, új/átdolgozott változat a T/385. szám helyett)

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításával kapcsolatos T/573. szám alatti,
új számon szereplő javaslathoz benyújtott módosítások következnek. Azt kérte tőlünk az
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előterjesztő, Bánki Erik képviselő úr, hogy a mi bizottságunk nyújtsa be ezeket a
módosításokat.

Megjelent az előterjesztők képviseletében Csizi Péter képviselő úr, átadom a szót.

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító
javaslatok közül az első módosítás technikai: azt szeretnénk kérni, hogy kerüljön ki a p) pont
a többi hivatkozásból, hiszen a p) pont a módosítások során üressé vált. Úgyhogy ez egy
technikai jellegű módosítás.

A másik pedig a Magyar Olimpiai Bizottság kérése, hogy azon feladatokat, amelyeket
átvesznek a Wesselényi Közalapítványtól, ne szeptember 1-jétől, hanem január 1-jétől kapják
meg, és így van egy viszonylag hosszabb idejük, amíg fel tudnak készülni az új feladatra. Ez
szükséges, hiszen elnökváltás várható a MOB-nál.

Ezért előterjesztőként támogatjuk mindhárom módosítást.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány képviseletében, parancsoljon!

DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Fazekas Attila
főosztályvezető vagyok. Elnök úr, köszönöm a szót.

A kormány támogatja a módosító javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e azzal, hogy mi ezt
benyújtsuk így, ezzel a tartalommal. Aki egyetért vele, kérem a szavazatát. (Szavazás.) 21. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett úgy döntött a bizottság, hogy ezt benyújtjuk.

Köszönöm szépen, ezt is megtárgyaltuk.
b) Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám)

Most térünk vissza arra a zárószavazást előkészítő ügyre, amire vártunk; most 2 óra
elmúlt 1 perccel, úgyhogy a határidő letelt. Három módosító javaslat van. Kérem, hogy a
kormány képviselője foglalja el a helyét.

Látnak egy csomagot, amely az előterjesztő álláspontját tartalmazza, ez a T/581/190.
számú. Ezen kívül lesz még két beterjesztett javaslat. Először az előterjesztő által benyújtott
módosító javaslatokkal kapcsolatban kérdezem a megjelenteket. (Rövid egyeztetés.) Egy kis
türelmet kérünk.

Tehát az előterjesztő által előterjesztett, 190. szám alatti csomagról kérdezem az
előterjesztő képviseletében megjelent urakat, ha kívánnak hozzáfűzni valamit; kérem,
mutatkozzanak be.

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Balog Ádám,
adóügyi helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium.

DR. JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jónás Béla, Nemzetgazdasági
Minisztérium, főosztályvezető-helyettes.

DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Adorján Richárd
vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kívánják-e kiegészíteni a javasoltakat?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem
kívánjuk.
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ELNÖK: Úgy látom, hogy nem. Bárándy képviselő úr hozzá kíván szólni.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Egyrészt egy kérdés az előterjesztők felé, hogy nekik sikerült-e megismerniük ezt a javaslatot
egyáltalán. Ugyanis én úgy gondolom, az, hogy egy 25 oldalas módosító javaslatot a szavazás
előtt körülbelül másfél perccel kapunk meg, biztosan nem teszi lehetővé azt, hogy érdemben
hozzá tudjunk szólni vagy véleményt tudjunk nyilvánítani róla. Úgy hiszem, ez az ügymenet
tarthatatlan.

Köszönöm.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, Matolcsy György aláírását látom, az urak Matolcsy
György munkatársai, úgyhogy gondolom, nem fognak eltérni a miniszter álláspontjától. Azért
küldték ide őket.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Minket is, csak nem tudunk felkészülni.

ELNÖK: Értem. Kívánnak válaszolni erre?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Természetesen ismerjük a tartalmát. Nem kívánunk erre most válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm. Az előbbi metódus szerint az előterjesztő által benyújtott
csomag… Igen, még Bárándy képviselő úr kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért én nagyon
szeretném, ha válaszolnának arra, és tisztelettel kérem önöket, hogy tegyék meg, mégis
hogyan gondolják azt, hogy a bizottság tagjai egy 25 oldalas módosító javaslatot meg tudnak
ismerni ennyi idő alatt.

Köszönöm.

ELNÖK: Erre nekünk kell megadni a választ. 2 óráig, a zárószavazás előtt egy órával,
tehát ma délután 2 óráig lehetett benyújtani; ez benne van a határidőben, ez a szabály. Nyári
rendkívüli ülésszak van, utolsó ülésnap, így készülnek ezek sajnos.

Kérdezem a bizottság tagjait, egyben tudunk-e szavazni az előterjesztő által benyújtott
csomagról. (Szavazás. – Látható többség.) Tudunk, köszönöm.

Ki az, aki támogatja ezt a csomagot? (Szavazás.) 18. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an.
Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem vesznek részt a szavazásban. (Dr. Bárándy
Gergely: Nem tudunk.)

Néhány további helyettesítést ismertetek közben: Vitányi István helyettesíti Szakács
Imrét, Steiner Pál Szili Katalint.

Az imént megszavazott csomagnak az 55. és 59. pontja az előterjesztő véleménye
szerint kétharmados jóváhagyást igényel. Kérdezem a bizottság tagjait, ki ért ezzel egyet.
(Szavazás.) 21 igen; gondolom, nem vesz részt a szavazásban a bizottság többi tagja.

Vannak még további javaslatok.
A 186. pont L. Simon László javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő a 186. javaslatot
támogatja.
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ELNÖK: Támogatja. A bizottság tagjai közül kik támogatják L. Simon László
javaslatát? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm.

A 189. pont Schiffer András javaslata. Előterjesztő?

DR. JÓNÁS BÉLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja Schiffer úr javaslatát? (Szavazás.) 3-an támogatják;
egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

Ezzel is végeztünk.
Nekem nincs „egyéb” napirendi javaslatom. Ha valakinek van, kérem, most jelezze.

(Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor tisztelettel elbúcsúzunk. Most már biztosan nem fogunk
szeptemberig bizottsági ülést tartani. (Derültség.)

Mindenkinek nagyon kellemes pihenést, egyebeket kívánok. Az ülésteremben
találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


