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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

a) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1396. szám)

(Dr. Schiffer András és Jávor Benedek (LMP) képviselők önálló indítványa)

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló  határozati javaslat (H/1661.

szám, új/átdolgozott változat a H/1608. szám helyett)

(Balczó Zoltán és Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

2. Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1810. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1812. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Zárószavazások előkészítése:

a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480.

szám)

b) Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479.

szám)

c) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-

választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló

törvényjavaslat (T/1817. szám)

d) Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673.

szám)

e) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke, valamint
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Balsai István (Fidesz) távozása után dr. Cser-Palkovics Andrásnak
(Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) távolléte idejére dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)
Dr. Vas Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Tavaszi Zsolt (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Nátrán Roland (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Benkő Tamás János (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kardkovács Kolos (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kanyó Lóránt (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Balczó Zoltán képviselő (Jobbik)
Szatmáry Kristóf képviselő (Fidesz)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Hozzáfogunk a munkához. Ismertetem az eddig beérkezett
helyettesítéseket: Molnár Attila Papcsák Ferencet, Kozma Péter Kovács Ferencet, Szakács
Imre Vitányi Istvánt, Cser-Palkovics András Vas Imre képviselő urat helyettesíti, én pedig
Mátrai Mártát.

Az előzetesen kiküldött mai napirendi javaslatra vonatkozóan egy kiegészítést kell
tennem: ki kell egészíteni a napirendet Rogán Antal képviselő úr T/1940. szám alatt
előterjesztett és a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
módosításával. Kérdezem, az így kiegészített napirendet… (Dr. Lamperth Mónika: Szeretnék
ehhez hozzászólni, elnök úr!) Igen, parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Egészen felháborító és
elképesztő az, hogy miközben naponta a médiában a kormánypárti képviselők azzal állnak ki,
hogy milyen fontos az, hogy időtálló alkotmányt alkosson majd a Ház, és ne lehessen
összevissza rángatni, most még, 2010. év végén az utolsó pillanatban előállnak egy olyan
alkotmánymódosítással, amit már szokásukhoz híven hét végén löknek föl az interneten
keresztül a nyilvánosság elé és a képviselők elé, amely alapvető jogokat keletkeztet egy, a
Fidesz számára kedvenc intézménynek. Ezt teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, és nem fogjuk
megszavazni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor az előbbiek szerint szóban kiegészített
napirendi javaslatról kérdezem, ki az, aki egyetért az előterjesztett napirenddel. (Szavazás.) 16
igen. Ki az, aki ellenzi a napirendet? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2
tartózkodás mellett a kiegészített napirendet elfogadtuk.

Kerényi János helyettesíti Dorkota Lajost, Rubovszky György Bohács Zsoltot, Gyüre
Csaba pedig Staudt Gábort.

Itt van Balczó alelnök úr és Schiffer András bizottsági tagunk is mint előterjesztők,
úgyhogy haladhatunk sorrendben.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita

a) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1396. szám)

Schiffer képviselő úr a Btk.-val kapcsolatos, T/1396. szám alatti javaslatát kérem,
hogy ismertesse.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Ezt a törvényjavaslatot Jávor
Benedek képviselőtársammal, bizottsági elnökkel a kolontári iszapkatasztrófa után nyújtottuk
be. Tulajdonképpen két iránya van ennek a büntető törvénykönyvi módosításnak. Egyfelől
meg akarjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy mindazok a személyek, akik a közösségi
ellenőrzést megvalósítva, hatósági munkát végezve követnek el súlyos kötelezettségszegést,
mulasztást, és ez szoros okozati összefüggésben van például egy olyan katasztrófával, mint
amit Kolontár esetében láthattunk, de bármilyen más haváriával, akkor ennek adott esetben
legyen meg a büntetőjogi szankciója. Szerkezetében az a tényállás, amelyet javasolunk,
nagyon hasonló a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés törvényi tényállásával.
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A másik jogpolitikai indok – és ezt tulajdonképpen már a választási programunkban
előre jeleztük –, ami miatt javasoljuk ennek a büntető törvénykönyvi tényállásnak a
bevezetését, az pedig az, hogy rengeteg esetben a hivatali visszaélést, a hivatali vesztegetést
nagyon nehéz felfedni, köztudomású, hogy igen magas a látencia. Ugyanakkor itt a másik
oldalról is szeretnénk kicsit bedugaszolni azokat a réseket, ahol a korrupcióra lehetőség
nyílik. Azt mondjuk, hogy bizonyos nagyon súlyos következmények esetében a
kötelezettségszegés akkor is járjon büntetőjogi szankciókkal, ha egyébként maga a
vesztegetés nem bizonyítható; nem bizonyítható a hivatali visszaélésnek sem egyes tényállási
eleme.

Abban hiszünk, hogy amennyiben az Országgyűlés egy ilyen kiegészítését a büntető

törvénykönyvnek elfogadja, akkor egy fokozott felelősséggel és körültekintéssel járnak el
azok, akik akár egy építésügyi, környezetvédelmi, népegészségügyi vagy éppen élelmiszer-
biztonsági hatóság nevében próbálják a közösségi érdeket, a közérdeket képviselni a
különböző piaci, magános érdekekkel szemben.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanakkor ez a tényállás, amelyet bevezetni
javasolunk, megmarad a realitások talaján. Így külön fölhívjuk a figyelmet arra, hogy például
nem lehet olyan szélsőséges esetekben fölhívni a büntetőjogi következményt, mint ha,
mondjuk, egy rendőrjárőr nem járőrözik körültekintően, és ezért elkövetnek valamilyen
erőszakos bűncselekményt, akkor természetesen a rendőrjárőr semmiféle felelősséggel nem
viseltetik. S egyáltalán, ha visszatérünk, mondjuk, az ilyen tömegkatasztrófák esetére, ha
maga a tömegkatasztrófa egy harmadik személy szándékos bűncselekménye folytán
következik be, akkor természetesen megint csak nem lehet elővenni a hatósági személyt.

Ennyit kívántam egyelőre elmondani. Azt kérem, hogy támogassák legalább a
tárgysorozatba-vételét ennek a törvényjavaslatnak, egyrészt azért, mert éppen ez a kolontári
tragédia hívta föl a figyelmet arra, hogy a közösségi ellenőrzés hatékonyságát,
fegyelmezettségét, a közösség nevében eljáró személyek felelősségét meg kell erősíteni;
másrészt pedig ez a Btk.-módosítás nagyon fontos lépés lenne a politikai-hivatali korrupció
visszaszorítása érdekében.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, ahogy szoktam ilyenkor jelezni, a kormány még nem foglalt állást róla, hiszen csak
a tárgysorozatba vett javaslatokról foglal állást. De az alábbi szakmai szempontokat, szakmai
észrevételeket szeretném a figyelmükbe ajánlani, mielőtt döntenek.

A környezetkárosítás és természetkárosítás tényállásának két új alapesettel történő
kiegészítése a már egyébként jelenleg is büntetni rendelt magatartások egy részének a
nevesítését, kiemelését jelentené, amely jogalkalmazási szempontokból problémát okozhat.
Ha a jogalkotó úgy döntene, hogy a környezetkárosítás és a természetkárosítás
bűncselekménye esetében azokat a személyeket is büntetőjogi szankciókkal kívánja
fenyegetni, akiknek jogszabályban meghatározott felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettsége
van az ilyen bűncselekmények megakadályozására, akkor felmerülne kérdésként, hogy miért
nem tesz így minden olyan bűncselekmény esetében, amelyek esetében szintén található olyan
személy, akinek jogszabályi feladata az adott bűncselekmény megakadályozása, például egy
gyámügyi igazgatási kérdésben. Szinte valamennyi bűncselekmény esetében előírható volna
az a magatartás, amelyet büntetni rendelnének a képviselő urak.

A hivatalos eljárás körében elkövetett veszélyeztetés elnevezésű új tényállás Btk.-beli
elhelyezése szerintünk több okból is hibás. Egyrészt az adott szakasz már foglalt, másrészt a
tényállás által büntetni rendelt cselekmények nem a gazdálkodási kötelezettségeket, a
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gazdálkodás rendjét sértik; az új tényállás a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
mintájára készült. A két bűncselekmény elkövetési magatartásai átfedéseket mutatnak
egymással; ha a hivatali kötelességet meghatározó szabály egyúttal foglalkozási szabály is,
mindkét bűncselekmény megállapítható lenne.

A javaslat oly mértékben kiszélesíti a büntetendő magatartások körét, amely már
ellehetetlenítené a hivatalos személyek munkavégzését. Az új tényállás alapesetei egyrészt
fedik egymást, másrészt azok megfogalmazása egyes helyeken értelmezhetetlen. Egy példát
hadd hozzak erre: a testi sértést okozó helyzet a mi álláspontunk szerint értelmezhetetlen.

Egyes elkövetési magatartások nem kellően világosak a javaslatban. A hivatali
bűncselekményeknél követett szabályozási megoldással ellentétes a minősített esetek
meghatározása.

Nos, elég sok szakmai problémát vetnek fel ezek a szakmai észrevételek, de a tisztelt
bizottságra bízom, hogy ezek után a tárgysorozatba-vételt támogatja-e.

ELNÖK: Bárándy Gergely kért szót, azután Gyüre Csaba.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Rövidre fogom, mert nagy vonalakban egyetértek azzal, amit államtitkár úr a
szakmai kritika elemzése körében elmondott.

Én is úgy gondolom, hogy leginkább a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésre
épülő új tényállásról van szó, azonban nem derül ki belőle igazán az, hogy mennyivel több és
más ez a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnél. Ugyanis azt hiszem, a testi sértést
okozó helyzetre utalt éppen államtitkár úr: valóban, egy olyan magatartás, amely a
foglalkozás írott, és hangsúlyozom, írott és íratlan szabályainak megszegésével másoknak az
életét vagy testi épségét veszélyezteti, közvetlen veszélynek teszi ki, ez nagyjából lefedi azt a
fogalmat, amelyet államtitkár úr említett. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekre a
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés törvényi tényállása megfelelő társadalmi
védelmet nyújt.

A korrupció visszaszorítása kapcsán, amivel egyébként messzemenőkig egyetértek és
egyetértettünk korábban is, tekintettel arra, hogy tényállás már létezik rá, több is – erre
Schiffer képviselő úr is utalt –, alapvetően a felderítést kellene elősegíteni és ösztönözni. Erre
részben a kormánynak voltak korábban is javaslatai, az MSZP-kormányoknak, most a Fidesz-
kormánynak is vannak jobb és rosszabb javaslatai, de az iránnyal egyetértek. Tehát
alapvetően az eljárásjogi szabályok módosításával, szervezeti átszervezésekkel lehet ezt a
kérdést kezelni. Tehát azért, hogy egy könnyebben alkalmazható jogszabályt kapjunk, én azt
gondolom, nem érdemes Btk.-t módosítani, ugyanis ez nem lesz egy könnyebben
alkalmazható jogszabály a korrupciós esetek körében.

S még egyszer hangsúlyozom, hogy a mi meglátásunk szerint ezekre az
élethelyzetekre van jelenleg is hatályos törvényi tényállás, amelyet egyébként, megjegyzem,
hogy alkalmazni kellene. Köszönöm.

ELNÖK: Gyüre Csaba képviselő úr!

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A
magam részéről jónak tartom ezt a törvényjavaslatot, természetesen azzal, hogy tényleg
vannak benne olyan dolgok, ami például hasonlít a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetésre. Azonban azzal az indokolással, amelyet Schiffer András mellé tett és
ismertetett, szerintem világosan látszik a különbség a két törvényi tényállás között, és ez
elkülöníthető tényállás, s ha a szakmai álláspont szerint valóban kicsit összecsúszni látszik a
két törvényi tényállás, akkor azon lehet módosítani, módosító javaslatokat beterjeszteni ezzel
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kapcsolatban. Azt gondolom, az a cél, amely a jogszabálytervezet alkotóit vezérelte, nemes
cél, és mindenképpen méltánylandó lenne. S az ember így az ügyvédi tapasztalataiból, két
évtized ügyvédi tapasztalata alapján én is el tudom mondani, hogy bizony, amennyiben
köztisztviselők, közalkalmazottak, amikor a hivatali eljárásuk során valamilyen cselekményt
végeznek, ha tudják azt, hogy amennyiben ez felületes lesz és ennek komoly következményei
lehetnek, és ha ez büntetőjogilag is fenyegetett, akkor nagyobb alaposság várható el tőlük,
illetve nagyobb felelősség, mélyebben átérzik a döntésük felelősségét. Sajnos az ember
tapasztalja, hogy ez nem mindig így történik, és bizony nagyon gyakran maximum fegyelmi
eljárást lehet kezdeményezni olyan ügyekben, aminek nagyon súlyos következményei
lehetnek, lásd, ami alapján ez a jogszabálytervezet vagy módosítási tervezet is megszületett, a
kolontári iszapkatasztrófa, mindez azt mondja, én is osztom azt az álláspontot, hogy erre
szükség van.

Én azt mondom, vegyük tárgysorozatba, és amennyiben azt mondják a szakemberek,
hogy ezen módosítani kell, akkor adjunk be hozzá módosító indítványokat. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: További hozzászóló nincs; visszaadom a szót Schiffer képviselő úrnak.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is sorrendben
reagálnék részben államtitkár úr, részben egyes képviselőtársaimnak arra az észrevételére,
hogy itt egybecsúszna a két tényállás, tehát a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés,
illetve az általunk javasolt tényállás.

Már a bevezetőmben elmondtam, hogy tudatosan annak a mintájára alkottuk meg ezt a
javaslatot, tehát a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés mintájára; nem véletlen az
elhelyezése sem a javaslatunk szerint a Btk. rendszerében. Ugyanakkor érthetetlen, hogy ez
miért csúszna egybe, hiszen éppen az elkövetői kör, a lehetséges elkövetői kör nagyon
világosan elhatárolja a két tényállást. Tehát az egyik esetben – most kicsit sallangosan
fogalmazva – egy normál elkövetésről, bármilyen foglalkozásról van szó, aminek a
szabályainak a megszegésével el lehet követni azt a cselekményt; ebben az esetben kizárólag
hivatalos személy és kizárólag a hivatali kötelezettsége megszegésével követheti el a
cselekményt, ehhez képest fűzünk a tényállásban a cselekményhez bizonyos eredményt. Tehát
éppen ezért jogalkalmazási problémát ebben én nagyon nem vélek felfedezni. Nem lenne ez
az egyetlen eset a büntető törvénykönyvben, amikor két, szerkezetében hasonló tényállást
például a lehetséges elkövetői kör határol el egymástól. Jelezném, hogy jó néhány katonai
bűncselekmény van, amelyik szerkezetében hasonlít úgymond civil tényállásokhoz, és
pusztán az elkövetői kör, illetve a lehetséges kötelezettségszegések köre az, ami elhatárolja
ezeket a tényállásokat.

A másik. Amit Bárándy képviselőtársam mondott ellenérvként, kritikaként, hogy a
korrupció ellen a felderítés javításával kellene inkább harcolni, én tisztelettel jelzem, hogy
erre sem az elmúlt nyolc évben valahogy nem tellett elég energia, és azt gondolom, még csak
nem is feltétlenül a kormányzati szándék miatt, hanem pontosan azzal kellene szembenézni,
hogy vannak bizonyos strukturális problémák, a jogrendszerben rejlő strukturális problémák,
ami miatt, függetlenül a kormányzati vagy az ügyészségi szándéktól, bizonyos úgymond
korrupciós bűncselekményeknek a felderítése egyszerűen nem lehet hatékony. Ezért teszünk
javaslatot arra, hogy néhány nagyon súlyos következmény esetében a következmény
oldaláról, a kimenet oldaláról próbáljunk hozzányúlni az ilyen kötelezettségszegésekhez, és
ezért is tesszük meg ezt a javaslatot.

Összegezve: éppen a kolontári katasztrófát követően a miniszterelnök fogalmazta meg
azt jó nagy hévvel az Országgyűlésben, hogy márpedig itt a közérdeket a magánérdek fölé
kívánja helyezni a kormány. Én tisztelettel szeretném jelezni, hogy ez a büntető
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törvénykönyvi tényállásjavaslat éppen a közösségi érdeket, a közösségi ellenőrzésben
megnyilvánuló közösségi érdeket kívánná fokozottan védeni. Arra kívánunk egy plusz
büntetőjogi garanciát adni, hogy ha valaki, miközben fölesküdik a közösségi érdekek
védelmére bármilyen szakhatóság oldalán, és ezt a kötelezettségét megszegi, amivel közvetlen
okozati összefüggésben van valami igen jelentékeny és a büntetőjogban másutt is értékelt
következmény, akkor ez járjon büntetőjogi szankcióval.

Egyebekben pedig osztom azt, amit Gyüre képviselőtársam is elmondott, hogy ha
megfogalmazásbeli aggályok vannak, ezek orvosolhatók a törvényjavaslat vitájában.
Egyébként egyetlenegy apró reakcióm lenne, hogy a testi sértést okozó helyzet, azt gondolom,
ebben a szövegkörnyezetben teljesen világos, hogy mire utal. De én nyitott vagyok az előtt,
hogy ha plasztikusabb megfogalmazásokat lehet találni, akkor ezt a törvényjavaslat vitájában
tudjuk helyrehozni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Lezártuk már a vitát, de Bárándy Gergely még szót kért.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak egy kérdés lenne,
elnök úr, tényleg egy mondat. Ha jól értem, akkor alapvetően az alanyi kör miatt kívánja
külön tényállásban szabályozni az előterjesztő. Akkor mi az oka annak, illetve inkább úgy
kérdezem, nem volna-e szerencsésebb a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
törvényi tényállását esetleg egy minősített esettel kiegészíteni.

Köszönöm.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozatot fogunk hozni.
Ki az, aki a képviselő úr indítványát tárgysorozatba-vételre ajánlja? (Szavazás.) 4-en.

Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 23 tartózkodás mellett nem vettük tárgysorozatba; így nem kell
szavaznunk az általános vitára alkalmasságról.

Köszönöm szépen.

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.)
OGY határozat módosításáról szóló  határozati javaslat (H/1661. szám, új/átdolgozott
változat a H/1608. szám helyett)

Következik az Országgyűlés Házszabályának módosításával kapcsolatosan Balczó
Zoltán alelnök úr indítványa. Átadom a szót. Parancsoljon, alelnök úr!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Ez a
házszabály-módosítás a napirend előtti felszólalások kérdésében kíván egyértelműsíteni.
Ugyanis az a megkötés, mely szerint napirenden nem szereplő kérdésben lehet felszólalni,
nagyon sok gondot okozott a közelmúltban is. Egyrészt az elnöki megítélés is adott esetben
szubjektív lehet, hogy milyen módon függ össze tartalmilag napirenden lévő kérdéssel, vagy
adott esetben sor került olyan napirend előtti felszólalásra, amely teljesen egyértelmű volt,
hogy a napirenden levő kérdésről szól. A levezető elnök úr ezt úgy oldotta meg, hogy
értelmezte a Házszabályt, mely szerint a „napirend előtt” azt jelenti, hogy kell rendelkeznie az
Országgyűlésnek elfogadott napirenddel. Ebből az következne, hogy hétfőnként korlátozó
szabály a mai gyakorlatban nincsen, csak kedden van.

Az én javaslatom kivenné azt a megkötést, hogy „napirenden nem szereplő”, ugyanis
nemcsak hogy a megítélés szubjektív, hanem arról van szó, hogy a képviselőcsoportnak meg
kell adni azt a lehetőséget, hogy ha ők úgy gondolják, hogy az értékes televíziós időben



- 11 -

nagyobb nyilvánosság előtt kívánnak szólni egy olyan kérdésről, amely esetleg nem ilyen
nyilvánosság előtt kerül sorra, akkor ez legyen az ő saját döntésük.

Egyébként szeretném jelezni, hogy ha szorosan alkalmazzuk a házszabályi
rendelkezést, akkor a napirendi pontok megtárgyalása előtt azt igényelné, hogy mindig
először a napirendet kell elfogadni, majd azt követően, mielőtt a tárgyalásra kerül sor,
jönnének a napirend előtti felszólalások. A kialakult gyakorlat nem ez, és a javaslat
természetesen igyekszik ezt megtartani, hogy az az igény, hogy mindig napirend előtti
felszólalással kezdődjön, megmaradjon. Tehát a „napirenden nem szereplő” megkötés
kikerülne, de minden egyéb megkötés természetesen megmaradna, és ezek szerint úgy
módosul, hogy „az ülésnap kezdetekor”, tehát „az ülés első, többnapos ülés esetén első két
napján az ülésnap kezdetekor” kerülne sorra. Tehát a helye megmaradna, világosan
szabályozva, s még egyszer mondom, megadva azt a lehetőséget, a szubjektív elbírálást így
kikerülve, hogy a napirenden szereplő kérdésről is lehessen beszélni.

A másik kiegészítés arról szól, hogy jelenleg a Házszabály frakcióvezetőnek adja csak
meg a napirend előtti felszólalás lehetőségét, ami automatikusan érvényes frakcióvezető-
helyettesre is. Ebből alakult ki az a nagyon komikus gyakorlat, nem tudom, önöket szokták-e
megkérdezni választópolgárok, hogyhogy egy napra választottak meg téged frakcióvezető-
helyettesnek, hogyhogy két napra. A gyakorlat azt tette lehetővé, hogy ha egy frakció úgy
gondolja, hogy egy adott kérdésben van egy felkészült képviselője, akkor az szólal föl. Ehhez
ne kelljen őt külön megválasztani frakcióvezető-helyettesnek ilyen módon, hanem itt az
szerepel, hogy „a képviselőcsoport nevében annak vezetője vagy a képviselőcsoport általa
felkért tagja” szólalhat föl. Azért van beadva egy új változat, mert az elsőben nem volt
teljesen világos, hogy csak a képviselőcsoport tagját kérheti föl; magyarul arról van szó, hogy
független képviselő nem juthat úgy ehhez a felszólalási lehetőséghez, hogy egy adott frakció
egy független képviselőnek adja meg ezt a lehetőséget, hanem megmarad szigorúan véve
frakciójogosultságnak.

S még annyit hadd tegyek hozzá halkan, hogy amikor ezt az ülés során előfordult
ellentmondást, anomáliát a Házbizottságban tárgyaltuk röviden, én elnök úrnak ott is
jeleztem, hogy egy ilyen tartalmú módosítást kívánok beadni, ő azt mondta, hogy tartalmilag
támogatna egy ilyen rendezést. Természetesen önök a saját meggyőződésük és a saját
mandátumuk alapján döntenek.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Salamon László, Gaudi-Nagy
Tamás és Schiffer András. Salamon elnök úré a szó.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Balczó Zoltán javaslatának
két eleméből én a második elemmel egyetértek, tehát azzal a módosítási indítvánnyal, hogy ne
kelljen ilyen erőltetett módon egynapos frakcióvezető-helyetteseket kreálni annak érdekében,
hogy a napirend előtt a frakció akaratából megszólalhasson más is, mint a frakció vezetője. Ez
jogos igény. Elmondom, hogy annak idején egyébként, legalább tizenkét évvel ezelőtt egy
szabad demokrata képviselő ezt már fölvetette, és egyetértés is látszott ennek a kérdésnek a
rendezésében; aztán állandóan a Házszabály ilyen-olyan formálása okán ez valahogy, bár
leltárban volt, hogy egy rendezendő probléma, de kimaradt. Azt gondolom tehát, hogy Balczó
Zoltánnak ez a javaslata indokolt.

A napirenden nem szereplőség kivételével kapcsolatban nekem az a véleményem,
hogy ezt a részét nem tudom támogatni; hozzá kell tenni akkor, itt is engedjenek meg egy pici
kis történeti tényállást. Tudniillik amit Balczó Zoltán itt most elmond, az egyébként logikus:
valóban nincs megállapított napirend, és úgy történnek a felszólalások, hogy majd a napirend
előtti felszólalásokat követi a szavazás. De ez nem így volt eredetileg. Az első ciklusban
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először a napirendet fogadták el, legalábbis egy rövid ideig, és utána következtek a napirend
előtti felszólalások, és ott már lehetett értelmezni azt, hogy napirenden nem szereplő ügyben.
Csakhogy mi történt? Békaperspektívából nézve: az, hogy általában a Ház az ülés
megnyitásának a pillanatában nem volt határozatképes, és akkor azt a praktikus megoldást
alakították ki, hogy addig, amíg a képviselők összegyűlnek határozatképes számban,
hallgassuk meg a napirend előtti felszólalásokat, és úgy értelmezték, hogy a napirendi javaslat
is kvázi napirenden szerepel. Tehát ennek a dolognak ez a története. Ha ezt egyébként a
helyére tesszük, akkor az a probléma, amelyről Balczó Zoltán beszél, nem áll fenn.

Azzal az érvvel pedig nem értek egyet, hogy egy fontos ügyben hadd lehessen
megszólalni napirend előtt, hogy mindenki hallhassa, mert esetleg később nem kerül rá sor,
mert a napirend előttire nem lehet válaszolni. Tehát akkor tulajdonképpen megnyitunk egy
olyan vitalehetőséget, ami nem is igazán vita, mert hozzászólási lehetőség nincs; kizárólag a
kormány napirend előtti felszólalására lehet reagálni.

Én tehát azt gondolom, hogy a két fölvetés közül az egyikkel egyet lehet érteni,
legalábbis én személy szerint egyetértek; a másikkal nem. Viszont úgy gondolom, hogy ez a
kérdés, már csak azért is, mert az egyik elem szerintem megalapozott, indokolttá teszi, hogy a
javaslatot vegyük tárgysorozatba, és a magam részéről a tárgysorozatba-vételt támogatni
fogom.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr, utána Gaudi, majd Rubovszky képviselő úr
következik. Szeretném emlékeztetni a képviselőtársaimat, hogy fél egykor házbizottsági ülés
lesz.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak megerősíteném, hogy erről egyrészt volt szó
házbizottsági ülésen, és emlékeim szerint ezt ott is mindenki racionálisnak és életszerűnek
találta, és éppen hogy segítené azt, hogy a Házszabály rendelkezései ne ilyen mimikrire
kényszerítsék a képviselőket és a frakciókat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás, utána Rubovszky képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előterjesztés,
amelyet Balczó Zoltán és Farkas Gergely nyújtottak be, szerintem nagyon fontos és célszerű

javaslat. Valóban, az Országgyűlés méltóságának, komolyságának megőrzése érdekében
szerintem is tarthatatlan ez a frakcióvezető-helyettesi kinevezési gyakorlat, tehát teljesen
életszerű, hogy ne ez az egy napra történő, pünkösdi királyságos kijelölés működjön, hanem
valóban, ahogy egyébként is tartalmilag a képviselőcsoport vezetője vagy pedig az általa
felkért személy, itt is erről van szó, a jelenlegi rendszerben is erről van szó. Csak tényleg a
közvélemény, a tévéközvetítést figyelők számára ez teátrális, színpadias és nevetséges is
sokszor, hogy valóban egy napra valaki egy ötperces felszólalás erejéig kap egy tisztséget.
Ebből jönnek ezek a társadalmi megítélések, hogy hát itt naponta nem tudom kiket milyen
tisztségekbe ültetnek. Szerintem figyelni kell arra is, hogy a társadalom igazságérzete vagy
megítélése hogyan alakul.

Másrészt pedig szerintem abban is teljesen célszerű a javaslat, hogy az egy alapvető

kérdés, hogy ne lehessen csak a napirenden kívüli ügyekre korlátozni az ilyen típusú, nagy
jelentőségű felszólalásokat. Igenis, szerintem erre, pláne a mostani felállásban, amikor a
kétharmados rendszerben az ellenzéknek nagyon szűkek a megszólalási lehetőségei,
legalábbis a nagy nyilvánosság előtti megszólalási lehetőségei, szerintem ne legyen ez ok,
tehát semmiképpen se legyen egy olyan motiváció az esetleges kormánypárti nem szavazatok
körében, hogy akkor inkább, amennyire csak lehet, korlátozzuk az ellenzéki megszólalásokat.
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Fontos, hogy megválaszthassák a saját témát a frakciók napirend előtt. És abban is teljesen
igaza van Balczó Zoltánnak, hogy amíg viszont nincs elfogadott napirend, addig gyakorlatilag
ez a szabály ilyen formájában tényleg értelmetlen is, tehát nem kérhető számon. S többször
volt már egyébként példa arra, hogy akár magánnyugdíjpénztárak ügyében, akár más ügyben
kifejezetten aznapi napirend témájában szólalt föl akár kormánypárti, akár pedig, ha jól
emlékszem, MSZP-s képviselő is.

Tehát javaslom és kérem a tárgysorozatba-vételt ennek az anomáliának a
megszüntetése érdekében. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky képviselő úr kért még szót.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Én csak
a második részével, a napirenden kívüli kérdéssel szeretnék foglalkozni. Én ezt is támogatom,
mert főleg a mai gyakorlat szerint, amikor számtalanszor van, hogy általános vita az éjszakai
órákban vagy tévéközvetítésen kívül van, és valamelyik frakció úgy érzi, hogy valami nagyon
fontos üzenete van, azt hadd mondhassa el a nagy nyilvánosság előtt. S tekintettel arra, hogy
ugyan nem lehet vitát generálni ebből a kérdésből, de a kormánynak joga van minden
napirend előttire reagálni, tehát kvázi az egyensúlyt meg lehet tartani.

Úgyhogy én mind a két kérdés tekintetében támogatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Házszabályról van szó; államtitkár úr nyilván ilyen
minőségében véleményt azért nyilváníthat. Parancsoljon!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, persze a Házszabályhoz nem szokott a kormány hozzászólni, kivéve, amennyiben a
kormány munkáját érinti.

Arra azért felhívnám a figyelmüket, hogy amennyiben ez a módosítás lehetővé teszi,
hogy napirenden lévő ügyben szólaljon fel valaki napirend előtt, akkor legalább meg kellene
jelölni kötelezően, hogy mely napirendhez kíván hozzászólni. Ugyanis egyébként nagyon
talányos címeket adnak a hozzászólásoknak a képviselők; az előző ciklusban a „Tekintsünk
előre!” című napirend előtti felszólalások voltak ilyenek, talán kéttucatnyi sorozat volt ilyen
„Tekintsünk előre!” címmel. Ha tényleg a Házszabály kimondottan lehetővé teszi, hogy
napirenden lévő ügyben is hozzászóljanak, akkor szerintem írjuk elő kötelezettségként azt,
hogy jelöljék meg, mely napirenden levő ügyben kívánnak hozzászólni. Mert akkor legalább a
kormány válasza is biztosított lesz és adekvát.

Az egy más kérdés – és ezzel már tényleg túlterjeszkedem a kormányt érintő
észrevételeken –, hogy némileg ellentmondást vélek felfedezni, hogy ha napirenden szereplő

ügyben hozzá lehet szólni, akkor nem tudom, miért van odaírva a szöveg elejére, hogy
„országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli” ügyben lehet felszólalni. Akkor lehet,
hogy ezt törölni kellene, mert ennek semmi értelme nincs. Ha egy ügy amúgy is napirenden
van, és esetleg nem is sürgősen tárgyalja az Országgyűlés, hanem rendes eljárásban, akkor
miért lenne halaszthatatlan és rendkívüli ügy, amennyiben az Országgyűlés amúgy is
tárgyalja?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek megadom a szót. Balczó úr,
parancsoljon!

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm, elnök úr; van rövid válaszolnivalóm.
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Amit államtitkár úr mondott, az abból a logikából indult ki, mintha ezentúl csak
napirenden lévő kérdéshez lehetne napirend előtt hozzászólni; szó sincs róla. A talányos
kérdések és címek eddig is megvoltak. A másik pedig, hogy ha a talányos cím mögött egy
olyan téma szerepel, amely egyébként napirenden van, ez a kormánynak csak könnyebbé teszi
a válaszadást.

Az pedig, hogy vitát nyitunk meg, természetesen most is igaz. Most is az ellenzéknek
ellenzéki napirend előtti felszólalásra nincs lehetősége válaszolni; ez a helyzet nem változik.
A kormány tud válaszolni; sőt, ha netán napirendhez kapcsolódik, akkor a napirend
tárgyalásában is van lehetőség válaszolni. És általában nem úgy hangzanak el a felszólalások,
hogy szorosan a napirendi hozzászólását akarja elmondani. Itt volt Lázár János frakcióvezető

úr felszólalása, egyértelműen a napirendhez kapcsolódott, és erre az adta meg a lehetőséget
Kövér házelnök úr ülésvezetése szerint, ami teljesen igaz, hogy napirendről addig nem tudunk
beszélni, ameddig még nincs elfogadva. Én megkérdeztem a Ház legkomolyabb szakértőjét a
múltról, és teljesen világos, hogy ha mi szigorúan alkalmazzuk a jelenlegi Házszabályt, akkor
igenis vissza kell térni arra a rendszerre, amikor először a napirendet kell elfogadni, majd a
tárgyalást megelőzően jönnek ezek a felszólalások. De én ahhoz alkalmazkodtam, ami úgy
tűnik, hogy egy kialakult konszenzus, hogy az ülés napirend előtti felszólalásokkal kezdődjön,
és ezért ezt fogalmaztam meg. Én tehát úgy ítélem meg, hogy itt újabb olyan vita megnyitása
nem lesz, amire eddig ne került volna sor. S még egyszer mondom, ha ez a változtatás nem
következik be, akkor a kialakult szigorú értelmezésben át kell alakítani a felszólalások és a
napirend elfogadásának a sorrendjét.

Egyébként köszönöm szépen, hogy úgy tűnik, a tárgysorozatba-vétel mellett
egyértelmű támogatás van, és többen a szabályozás egészét jónak tartják. Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát most döntünk. Ki az, aki egyetért a
tárgysorozatba-vétellel? (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en. Ki ellenezte?
(Szavazás.) 4-en. Tehát tárgysorozatba vettük.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ki az, aki egyetért az általános vitára alkalmassággal? (Szavazás.) Ez is 19. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenezték? (Szavazás.) Ez is 4. Tehát általános vitára is
alkalmasnak találta a bizottság.

Alelnök úr, köszönjük szépen.

c) A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/1940. szám)

Áttérünk a napirend kiegészítéseként szereplő alkotmánymódosításról szóló
törvényjavaslatra, amelyet tehát Rogán Antal nyújtott be, aki bizottsági ülést vezet, ezért
megbízta Cser-Palkovics Andrást az indítvány megindokolására. Átadom a szót alelnök
úrnak.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Tekintve, hogy általános és részletes indoklást is tartalmaz az előterjesztés, és azt
gondolom, ebben minden rögzítve van, külön azt kiegészíteni nem kívánom.

Köszönöm.

ELNÖK: A kormány nevében parancsoljon, államtitkár úr!
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, erre a javaslatra is igaz, hogy tárgysorozatba még nem vett javaslat, de itt már a
napirend szerint az általános vitára alkalmasságról is kell nyilatkozni, tehát kicsit zavarban
vagyok, mert a kormány nyilván ebben a formában nem tárgyalta. De más formában már
többször elénk került ez a javaslat, tehát ez nem újdonság, a jogalkotási törvényhez és a
médiatörvényhez is benyújtásra került ez a szabályozási megoldás, tudniillik hogy a
médiahatóságnak legyen jogalkotó, rendeletalkotó hatásköre. Tehát nem újdonság az, ami ide
be van nyújtva.

Eddig azzal utasítottuk el, hogy a mi szakmai álláspontunk szerint, de ez nemcsak a mi
szakmai álláspontunk, hanem az Alkotmánybíróság egyértelműen kimondta, hogy a jogalkotó
hatáskört az alkotmányban kell rögzíteni, tehát az alkotmányban megjelölt szerveknek lehet
jogalkotó hatásköre. Itt most már pusztán az merül fel, hogy a médiahatóság hatáskörébe
tartoznak-e olyan szabályozási kérdések, amelyet más jogalkotó nem tud rendezni. Az én
megítélésem szerint – és ez a tárca megítélése – nincs olyan szabályozási kérdés, amelyet ne
tudna más rendezni. Ha megnézik a szöveget, az alkotmány VIII/B. fejezete, tehát a 40/E. §
(4) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a hatóság elnöke olyan rendeletet bocsát ki, „amely más
jogszabállyal nem lehet ellentétes”. Ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy lényegében sem a
törvényekkel, sem a kormányrendeletekkel, sem a miniszteri rendeletekkel, sőt még az
önkormányzati rendeletekkel sem lehet ellentétes, ami a jogszabályi hierarchiában
meglehetősen világosan jelöli ki a helyét ennek a jogforrásnak, magyarul a legalsó szintje a
jogforrásoknak. Ez azt jelenti, hogy minden magasabb jogszabály által szabályozott kérdést
tilos rendeletalkotás útján, a médiahatóság elnöke útján szabályozni. Tehát minden magasabb
jogszabályban, akár még egy miniszteri rendeletben szabályozott kérdésben sem dönthetne a
médiahatóság elnöke. Ezek után az a kérdés merül föl, hogy egyáltalán mi szükség van erre a
jogalkotó hatáskörre.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr, Lamperth Mónika és Steiner képviselő úr jelentkeztek.
Ebben a sorrendben megadom a szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Egyrészt köszönöm szépen államtitkár úrnak a
hozzászólását, mert ezek után én sem értem, mi szükség van erre az egész törvényjavaslatra.

Abba most nem is szeretnék belemenni, hogy itt gyakorlatilag az egész
médiarendszernek a pártlenyúlását alkotmányos szintre emelné az előterjesztő, mert ezt már
elég sokszor elmondtuk. Azt kénytelen vagyok azért megemlíteni, hogy egy alkotmányozási
folyamat kellős közepén ez most már, ha jól számolom, a kilencedik alkotmánymódosítás, és
ez egész egyszerűen botrányos. Ez azt jelenti, hogy önök a saját alkotmányozási folyamatukat
nem veszik komolyan.

Álláspontom szerint az alkotmányozási folyamatnak kell a része legyen annak a
megvitatása, hogy egyébként van-e helyük a különböző autonóm közigazgatási szerveknek az
alkotmányban. Ez egy vita. Mi magunk is tudtunk jó érveket például fölhozni a PSZÁF-ot
érintő alkotmánymódosítással kapcsolatban, ugyanakkor számtalan, egyszerűen szakmai
dogmatikai kétség van, hogy főleg akkor, amikor itt önök magalkotmányról beszélnek, akkor
mennyire bontja meg egy ilyen alkotmánykoncepciónak a logikáját az, hogyha különböző
területeken előrángatnak úgymond autonóm közigazgatási szerveket, és azokat alkotmányos
rangra emelik, a honvédség, a jegybank, az Alkotmánybíróság és az ombudsmanok mellé.
Szerintem ez, mondom, egyszerűen dogmatikailag nehezen tartható.

S valóban, ami fölmerülhet, hogy esetleg van-e olyan szabályozási terület, amelyet
jogalkotási szempontból csak a médiahatóság elnöke tud ellátni, arra igazából államtitkár úr
megadta a feleletet. Nem látom feltétlen és kényszerítő szükségét annak, hogy a médiahatóság
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elnökének legyen rendeletalkotási jogköre. Ezt adott esetben az Erőforrás Minisztérium vagy
éppen az Igazságügyi Minisztérium meg tudja tenni. Nem beszélve arról, hogy az egyik első

alkotmánymódosításnál, ha jól emlékszem, a miniszterelnöknek a rendeletalkotási jogköre is
meg lett erősítve. De mondom, én itt a szokásos ellenzéki ellenérveken túl, ami itt a
médiarendszer lenyúlására és a hetenkénti alkotmánymódosításra vonatkozik, arra helyezném
a hangsúlyt, hogy egész egyszerűen dogmatikailag megbontja az alkotmány szerkezetét, és
korántsem biztos, hogy az áprilisi alkotmányozást akár ez a beiktatás, akár a korábbi, a
PSZÁF-ra vonatkozó beiktatás túl fogja élni. Úgyhogy én ezt rendkívül szerencsétlennek
tartom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Az alkotmánymódosítás módját és az eljárást kellőképpen kritizáltam a
napirendre-vételi elnöki javaslatot követően, ezért csak egy megerősítő mondatot szeretnék
mondani. Teljesen hiteltelen az alkotmányozási folyamatban a kormánypárti politikusok által
elmondott minden mondat, amely arra vonatkozik, hogy stabil alkotmányt akarnak, és ezért az
eljárási szabályokat is meg kívánják nehezíteni. Salamon elnök úr beszélt erről a nyilvánosság
előtt többször. S közben pedig egyik kezükkel írják az új alkotmányt, a másik kezükkel pedig
írják hetente az alkotmánymódosításokat. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, és szembemegy
mindazzal, amit egyébként hirdetnek értékként.

A másik a szakmai ellenérvek. Az autonóm közigazgatási szervek saját jogalkotási
szükséglete, illetve hogy ezt hogyan szabályozzuk az alkotmányban, ez szerintem is bizonyos
szempontból nyitott kérdés. Én megfontolásra ajánlanám a kormánypárti képviselőknek
azokat az aggályokat és azt az álláspontot, amelyet az államtitkár úr kifejtett. Ugyanis még
mindig talán eljárási szempontból az is kritizálandó, hogy egyes törvények szabályoznak
valamit, majd azt követően állítjuk elő hozzá az alkotmányos felhatalmazást; ez valami
egészen furcsa dolog. De hát egy olyan parlamentben, ahol a visszamenőleges hatályú
jogalkotásra szeme sem rebben az itt ülő jogászkollégáknak, hát, nem igazán tudok mit
mondani.

Ezért a Magyar Szocialista Párt álláspontja határozottan az, hogy ezt így, ebben a
formában nem lehet elfogadni. És természetesen eszünk ágában sincs Szalai Annamáriának
ilyen felhatalmazást adni. Remélem, hogy a kormánypárti képviselők is alaposan
végiggondolják azt, amit Répássy államtitkár úr mondott.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Steiner képviselő úr!

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt a szokásos
fordulatot már el sem merem mondani, hogy például Salamon képviselő úr, aki jeles oktató az
egyetemen, hogyan tanítja most az alaptörvény, sarkalatos törvény, törvények és általában a
jogalkotás hierarchiáját és az ehhez szükséges elméleti alapozásokat. Mert ezt most már
világosan látjuk, hogy ma már az alkotmány lesüllyedt szabályozási szintjében olyanra, mint
amikor a MOL az árfolyamot módosítja körülbelül hetente.

De ezzel a jogszabállyal, azon túl, hogy mérhetetlen arroganciát is tartalmaz, és
létrehozza a tájékoztatásügyi minisztériumot, ami különböző elnyomó rendszerekben volt
használatos, ezen túl az a baj, hogy iszonyatos elméleti zűrzavar van benne, és az látszik,
hogy aki ezt elkészítette, azon túl, hogy Cser-Palkovics képviselőtársam azt mondta, hogy
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minden benne van, hát, szerintem is minden benne van, ezen túl azt lehet látni, hogy alapvető

jogtechnikai és jogelméleti hiányosságok vannak, illetőleg nem tudják, hogy mi mit jelent.
Nekem különösképpen egyébként a „minden benne van”-ban az a részletes indokolási

fordulat tetszik, hogy „a hatóság függetlensége és autonómiája megköveteli, hogy az efféle
szabályokat ne kormányrendelet vagy miniszteri rendelet szabályozza”. Akkor tisztázni
kellene, hogy mi az „afféle” szabály meg a milyenféle szabály, és így tovább. Nem akarok
rajta tovább rugózni; az ilyen stílustalanságnak, jogi szövegben „efféle” kifejezésnek nincs
helye, még egy efféle jogszabály-módosításban sem.

Azonkívül, ami a másik probléma, hogy itt nagyon elegánsan mondják el
képviselőtársaim, de hát én idáig teljesen abban a hitben voltam, hogy a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság, bár iszonyatos hatalma van, de mégiscsak egy jogalkalmazó szerv, amely
a jogalkotás során megfogalmazott szabályokat érvényesíti a jogalkalmazási tevékenysége
során. Most úgy körülbelül azt látom, hogy az ügyintéző azt mondja, hogy ezt nem tudom
megoldani, ezért kérek egy rendeletmódosítást. Én most ennek a jogszabálynak a
megszületését körülbelül úgy tudom elképzelni, hogy Szalai elnök asszony felhívta Rogán
képviselőtársamat, hogy kellene egy törvénymódosítás, mert a díjakat hetente szeretné
módosítani. Ez egyébként a piac szabályozásának minősül az indokolás szerint. Az én
ismereteim szerint nagyon régen volt az, amikor hatósági árformákkal lehetett a
piacszabályozást megejteni – nem is hívták azt piacgazdaságnak. Csak azon csodálkozom,
hogy fiatal képviselőtársaim hogyan emlékeznek ilyesmire.

Összességében tehát azt szeretném mondani, hogy ne alázzanak meg bennünket ilyen
jogszabályjavaslattal. Ez mégiscsak az alkotmányügyi bizottság, itt végzett jogászok vannak.
Van, akit Vékás Lajos tanított, van, akit más, de legalább azt az ívet adjuk meg, hogy
higgyünk abban, hogy a jogi diploma egyforma.

Köszönöm szépen. (Dr. Salamon László: Vékás polgári jogász.) Is. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! (Közbeszólások.)

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen; ha már szót kaptam, szeretném
elmondani. Képviselőtársaim, látom, kellemesen elbeszélgetnek; egy kis figyelmet hadd
kérjek tőlük, igyekszem nem hosszú lenni.

A Jobbik is messzemenőleg elutasítja ezt a kicsit diktatórikusnak tűnő lépést. Ugyanis
nem indokolt, ahogy itt elhangzott több ízben, kiterjeszteni a rendeletalkotási jogkört ennyire,
ráadásul én felhoznám azt az érvet is, hogy rendelkezik-e azzal a szakmai háttérrel a nevezett
szerv, hogy ezeket meg tudja tenni. Azt látjuk, hogy minisztériumok esetében is sokszor
osztályvezetőkön, főosztályvezetőkön keresztül egy rossz vagy szakmailag elhibázott
előterjesztés keresztülfut, és csak az utolsó fórumokon lehet ezeket korrigálni, mondjuk, a
parlament előtt, mert hiszen a bürokratikus rendszernek a sajátja, hogy mindig hibák lehetnek
benne, vagy egy-két rossz vagy hibás döntés végigfuthat a rendszeren anélkül, hogy
kiszűrnék. Jelen esetben, ha a rendeletalkotási jogkör területét kiterjesztjük, akkor én
elképesztő módon nem látom azt biztosítva, hogy itt valamiféle kontroll is lesz a mérhetetlen
módon leterhelt és jogköreiben folyamatosan csorbított Alkotmánybíróságon kívül, aki azt
mondja, hogy márpedig a megszületett rendeletek alkalmazhatatlanok, alkotmányellenesek
vagy éppen teljes mértékben semmiféle szakmai kihívásnak nem felelnek meg.

Én tehát attól félek, hogy oly mértékben ostoba rendeletek születhetnek, és nem látom
a szakmai hátteret, ami a jogbiztonságot is megkérdőjelezheti a jövőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Ha jól látom, nem volt több jelentkezés. Államtitkár úr?
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, én csak azt jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy amennyiben mégis tárgysorozatba
veszik, akkor én mindenképpen javaslom, hogy valahogy pontosítani szükséges a jogforrási
hierarchiában betöltött szerepét a médiahatóság elnöke rendeletének. Mert jelen pillanatban
magasabb szintű jogszabállyal minden olyan kérdés szabályozható, amely a médiahatóság
elnökének a rendeletébe is beletartozhat. Ha ez így van, akkor az egy állandó problémát
okozhat, hogy ki fog egy kérdést hamarabb szabályozni, ki lesz az, aki előbb fog szabályozni;
és ha esetleg megjelenik egy olyan jogszabály, amely egy, a médiahatóság hatáskörébe
tartozó kérdést szabályoz, akkor utána a médiahatóság elnöke tud-e olyan rendeletet alkotni,
amely ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Addig, amíg Magyarországon egyébként a
közigazgatási bíróság nem létezik, és a közigazgatási bíróság nem tudja például eldönteni,
hogy itt a különböző szintű jogszabályok közül melyik az, amelyik az állampolgárokra és a
jogalanyokra érvényes, addig ez egy elég kényes kérdés. Tehát a jogforrási hierarchia teljesen
zavaros.

Tudom én, hogy ez már egy elfogadott rendelkezés, de természetesen a PSZÁF-nél is
ugyanez a probléma fennáll. Mondjuk úgy, hogy a PSZÁF speciális helyzetét a jelen pénzügyi
válság közepette szerintem még meg is lehet magyarázni, és még azt lehet mondani, hogy itt a
PSZÁF megerősítése egyértelmű volt, de én itt nagyon komoly problémákat látok. Itt napi
szinten fognak ütközni egymással, a médiahatóság elnökének rendelete napi szinten ütközhet
más jogszabályokkal. Nem is beszélve arról, hogy itt jórészt a sajtószabadság körébe tartozó
kérdésekről beszélünk, amelyet egy, a jogforrási hierarchia legalján álló jogszabállyal
szabályozni az én érzésem szerint nem a legalkotmánykonformabb megoldás.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr kért még szót; utána szavazunk.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, elnök úr, én tényleg arra szeretném
fölhívni elsősorban a kormánypárti képviselőtársaim figyelmét, csatlakozva ahhoz, amit
államtitkár úr elmondott, hogy már a PSZÁF-os alkotmánymódosítás esetén, amit egyébként,
jegyzem meg, talán még támogattunk is, pontosan azért, mert érzékeltük magát a szituációt,
hogy sok esetben a felügyeletnek az eszközhiánya vezetett kritikus helyzetekhez, de ott is úgy
ment bele a parlament egy alkotmánymódosításba, hogy nem volt koncepcionálisan
végiggondolva, és a koncepcionális végiggondolásra leginkább az alkotmány-előkészítő
folyamat lenne alkalmas, hogy egyáltalán mit gondolunk az autonóm közigazgatási
szerveknek a rendszertani helyéről. Tehát ha a fékek-ellensúlyok rendszerét fönt kívánjuk
tartani, akkor ebből a szempontból is minden egyes ilyen módosítást konzekvensen végig
kellene gondolni. Például interpellálható-e, mondjuk, a PSZÁF vagy a médiahatóság? hogyan
és kinek felelős? És mondom, nem akarok én itt most aktuál- meg pártpolitikai hatalmi
vizekre tévedni, csak egyszerűen az elméleti háttere nincs meg ezeknek a módosításoknak. S
valóban, még a PSZÁF elnöke esetén is fölvethető az, hogy úgy lett betéve az alkotmányba,
és a jogalkotási jogköre is úgy lett megállapítva, hogy nincs nagyon világosan lehatárolva, mi
az a szűk mezsgye – úgy, ahogy a jegybank elnökénél egyébként le van határolva –, ahol
jogosult rendelkezéseket kibocsátani. Itt ez megint csak nincs elvarrva. És mondom, arra
hívnám föl a figyelmet, hogy ez megbont egy rendszert, ahol a végrehajtó hatalom a
kormányban testesül meg, és az alkotmánykoncepció szerint is és a hatályos vagy eddigi
alkotmányszöveg szerint is a kormány az, aki felel a parlament felé.

Mondom, nagyon komoly anomáliákhoz vezet minden egyes ilyen módosítás, és én
azt remélném, hogy az új alkotmány elfogadása után a PSZÁF jogalkotási jogköre és státusa
is inkább rendbe lesz majd téve. Köszönöm.
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az alkotmánymódosítással
kapcsolatos törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 16-an. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 11-en. Köszönöm szépen, tehát tárgysorozatba vettük.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Ki az, aki az általános vitára alkalmasságot támogatja? (Szavazás.) Ez is 16. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 11-en ellenzik. Köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1810. szám); módosító javaslatok megvitatása

Következik a 2. napirendi pont alatti törvényjavaslat módosító javaslatainak
megtárgyalása – nagyon kevés –: a cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításával
kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok, összesen három darab van.

Az 1. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormányt. Államtitkár
úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, az előterjesztő nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Nem támogatja. A képviselő úr szólni kíván. Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Én csak jelezném, hogy nem
kívánnánk többet, mint hogy amikor elektronikusan kér le valaki egy elektronikusan
benyújtott cégiratot, akkor ezt szabadon, ingyenesen tehesse meg. Nem igazán látjuk azt,
hogy itt miért kell beépíteni egy pluszkorlátot akkor, amikor egyébként a jogalkotás iránya
helyesen abba az irányba mutat, hogy szélesítsük az egyébként szabadon hozzáférhető

cégadatoknak a körét. Ehhez képest, mondom, én nem igazán látom indokát annak, hogy az
egyébként elektronikusan átalakított, elektronikusan lekért iratokat miért nem lehet
ingyenesen elektronikusan továbbítani.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, az elektronikus iratoknak is van költsége; az kétségtelenül igaz, hogy kisebb
költsége van, mint a papír alapú iratok előállításának. De a mi álláspontunk az, hogy az, hogy
ez ellenszolgáltatás fejében történjen, ez az Európai Közösségre kiterjedő egységes
biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek
érdekei védelmében a szerződés 48. cikkének (2) bekezdése szerinti biztosítékok
összehangolásáról szóló 2009/101/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban
van, amely – és itt van a lényeg – értelmében a tagállamok a szolgáltatás nyújtásával arányos
költségtérítést állapíthatnak meg a cégnyilvántartás adataihoz való hozzáférés ellenében.
Tehát az európai közösségi jog is a szolgáltatással arányos költségtérítést lehetővé teszi és
elfogadhatónak tartja. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy van költsége az
elektronikus iratoknak is.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Akkor határozathozatal következik. Ki az, aki az 1. pontban írt
módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-an. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 5-en. Köszönöm, egyharmadot sem kapott.

A 2. pont ugyancsak Schiffer András képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Schiffer András szót kért. Parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Jelzem képviselőtársaimnak, hogy itt egy alapvető
hitelezővédelmi érdek az, ami a módosító javaslatot, egészen pontosan a 8-9. §-ok elhagyását
indokolja. Nagyon kockázatos fölmenteni ezeket a társaságokat a javaslatban meghatározott
iratok közzététele alól. Megjegyzem, hogy a honlapon történő közzétételnek a jogi környezete
finoman szólva nem kijegecesedett és pontos, és akkor még nagyon enyhén fogalmaztam.
Egész egyszerűen a potenciális hitelezők számára növeljük a kockázatot, hogy egyébként
fontos információknak a birtokába tudjanak jutni, meghatározott, rövid határidőn belül.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Csak röviden, elnök úr. A 2009/109/EK irányelv átültetésére vonatkozóan 2011. június 30-ai
határidőnk van, és ennek hiányában Magyarország uniós jogot sértene, ha nem ülteti át ezt az
irányelvet.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki támogatja a képviselő úr indítványát. (Szavazás.)
9-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-an. Tartózkodás most nem volt, köszönöm; megkapta az
egyharmadot.

A 3. pont Simon Gábor képviselő úr javaslata, egy elhagyásra irányul. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért vele egyet az előterjesztő. Az expozéban meg itt a bizottság előtt is elmondtam, hogy
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala szerint a bíróságok nem tudtak felkészülni
ennek a rendelkezésnek az alkalmazására, ezért kell a határidőt kitolni fél évvel.

ELNÖK: Köszönöm. Ki ért egyet a módosítással? (Szavazás.) 6-an. Ki ellenzi?
(Szavazás.) 21-en; tartózkodás nincs. Egyharmadot sem kapott.

Köszönöm, ezzel végeztünk.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1812. szám); módosító javaslatok megvitatása

A 3. napirendi pont következik: a társasházakról szóló törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat. Az ajánlás 15 pontból áll. Parancsoljon, Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, elnök úr, csak most látom, hogy van egy
benyújtott módosító javaslatom, amit egyszerűen nem látok itt az előterjesztésben. Ez a
társasházi törvény 42. §-át érinti; két módosító javaslatom van, amelyik a társasházi törvény
42. §-át érinti, és csak az egyiket látom.
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ELNÖK: Kis türelmet kérünk.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A keresetindítási határidőre vonatkozik. (Rövid
technikai szünet.)

ELNÖK: Azt látják, hogy szerdán mindenképpen kell ülést tartanunk, mert a bírósági
csomaggal kapcsolatban holnap lefolytatandó vita ezt nyilván szükségessé teszi. Amennyiben
pedig a ma napirendre vett alkotmánymódosítással kapcsolatban kerül benyújtásra módosító
javaslat, akkor holnap is kell olyan ülést tartanunk, amelyik ezt elbírálja. Holnap, mint tudják,
néhány szavazás átkerül, tehát a szavazásokat követően – nem tudom, az mikor van –, a
költségvetés részletes vitáját megelőzően, tehát abban az időszakban, amikor már nem kell
szavazni, akkorra fogjuk ezt a holnapi bizottsági ülést időzíteni. Majd a jegyző bemondja,
pontos időt nem tudok mondani; gondolom, olyan 10 óra körül lehet. Délben pedig az
alkotmány-előkészítő bizottság tart ülést. Tehát holnap egy mozgó időpontban lehetséges
majd, hogy találkoznunk kell. (Rövid technikai szünet.)

Azt mondja a munkatársam, hogy az iromány-nyilvántartóban két darab benyújtásról
tudtak tájékoztatni, a harmadikról nem tudnak. Mit csináljunk?

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Megpróbálok utánamenni, és kapcsolódóként
benyújtani, ha van rá mód.

ELNÖK: Jó. De közben azért elkezdjük, jó?

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Jó, kezdjük.

ELNÖK: Az 1. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 4-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 23-an; egyharmadot
sem kapott.

A 2. pont Lamperth Mónika javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 18-an; egyharmadot
sem kapott.

A 3. pont Kupcsok Lajos képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 18-an. Kik ellenezték? (Szavazás.)
8-an. Schiffer úr pedig tartózkodott? (Jelzésre:) Igen, egy tartózkodás. Elfogadtuk.

A 4. pont Pál Tibor és mások javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 6-an. Kik ellenzik? (Szavazás.)
21-en; egyharmadot sem kapott.

Az 5. pont Lamperth Mónika javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 6-an. Kik ellenzik? (Szavazás.)
18-an, és 3-an tartózkodtak. Egyharmadot sem kapott.

A 6. pont Horváth János képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így
egyharmadot sem.

A 7. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, csak egy rövid,
kétmondatos indokolás. Itt a lényeg az, hogy ezt a határidő-kitolást, amelyik a közös
képviselőnek a közgyűlés összehívására vonatkozó kötelezettségének a megszegése esetére
egy védő szabályt biztosít a tulajdonosok számára, szerintem teljesen indokolatlan
meghosszabbítani. Ez egy sok-sok éve, ’98 óta működő rendszer, ez a bizonyos 15 napon
belüli. Tehát ha a tulajdonosok, az ügy urainak kérésére a közös képviselő nem teszi meg az
összehívást, akkor ne lehessen azért 30 napig egy ilyen, lényegében rendkívüli állapotot
fönntartani a házban. Az, hogy utána viszont milyen gyorsan történjék meg ez a bizonyos
korrigáló közgyűlés összehívása, arra tartalmaz egy kompromisszumos javaslatot a
javaslatom. De ez szerintem nagyon megbillenti azt a logikát, amelyet a társasházaknál
érvényesíteni kell, hogy a tulajdonosok akarata kell minél hatékonyabban és gyorsabban
érvényesüljön, és ha ezzel szembehelyezkedő közös képviselő van, akkor ne kelljen a
tulajdonosoknak egy hónapig tétlenül nézni, hogy mondjuk, egy szétégett vagy összeomlott
háztető felújítása kapcsán egy gyors döntést, ha nem akar a közös képviselő egy közgyűlést
összehívni, akkor ezt ők maguk megtehessék. Szerintem nagyon fontos lenne ezt a szabályt
megtartani az eredeti formában.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 4-en.
Kik ellenzik? (Szavazás.) 22-en; tartózkodás nem volt. Egyharmadot sem kapott.

A 8. pontban itt van Schiffer András képviselő úr egyik javaslata. Megadom a szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Szeretném jelezni – és akkor itt
van egy, amely egyszerűen eltűnt valahol az útvesztőkben –, hogy én itt két, abszolút
jogbiztonságot javító és a mindennapi joggyakorlatból eredő javaslatot tennék, kihasználva az
alkalmat, hogy a társasházi törvény meg lett nyitva.

Az egyik eset, amelyik benyújtott javaslat itt eltűnt szőrén-szálán, hogy a hatályos
szövege a 42. §-nak a közgyűlési határozat meghozatalát követő 60 napon belül teszi lehetővé
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a per indítását, a közgyűlési határozat megtámadását. Nagyon sok anomália keletkezett ebből,
nemcsak 2003, de már a ’97-es társasházi törvény óta is, hogy sok esetben pontosan azok
kifogásolnak egy közgyűlési határozatot, akik nincsenek ott. Vagy jelen van ugyan, de a
társasházi határozatnak a pontos szövege, amely a keresetnek a tárgyát képezi, szükséges
ahhoz, hogy a bíróság érdemben el tudjon kezdeni foglalkozni a beérkezett keresetlevéllel.
Éppen ezért én azt javaslom – ezt tartalmazza vagy tartalmazná az itt eltűnt módosító javaslat
–, hogy a közgyűlési határozat kézhezvételét vagy valamiféle kiértesítési, közzétételi módot
követően nyíljon meg a keresetindítási határidő.

A másik, amelyik itt fekszik előttünk, szintén rengeteg jogbizonytalanság és ellentétes
bírósági döntés van azzal kapcsolatban, hogy valaki megvesz – és ez tipikusan a nem lakás
céljára szolgáló helyiségeket megvásárló emberek esetében merül fel –, mondjuk, egy garázst,
egy kocsibeállót, akármit, hoznak vele szemben egy diszkriminatív határozatot, a
földhivatalnál több hónap az átfutási idő, viszont neki 60 nap az, ami lehetőség nyitva áll,
hogy megtámadja bíróság előtt. A Legfelsőbb Bíróságnak már van egy eseti döntése, amelyik
megkérdőjelezi a perbeli legitimációját a még be nem jegyzett tulajdonosnak. Ezért nyitnánk
meg annak a lehetőségét, hogy ha valakinek már van kötelmi jogcíme, rákerült széljegyként a
tulajdoni lapra, akkor nyíljon meg a keresetindítási jog, legfeljebb a bíróság felfüggeszti az
eljárást az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejeztéig. Ehhez nem kell egy pluszmódosítás,
hiszen ez egyébként a Pp. általános szabályaiból adódik. Csak jelezném, hogy rengeteg
egymással ellentétes, konfúz döntés született. Ami pedig a Legfelsőbb Bíróságnak az idevágó
eseti döntése, az meg rendkívül méltánytalan helyzetet eredményez, mert az egyik esetben
mint kötelmi tulajdonos nem tudom másra terhelni például a közös költséget, tehát köteles
vagyok fizetni a közös költséget, miegyebet; másik oldalról pedig ennek ellensúlyaként nincs
meg a perindítási jog. Tehát ez a javaslat ezt az egyensúlyt kívánná reparálni, azzal, hogy ettől
még a Pp. alapján a bíróságnak az eljárásfelfüggesztési joga az ingatlan-nyilvántartási eljárás
befejeződéséig nyitva állna.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e több hozzászólás? (Nincs.) A kormány tehát nem
támogatta.

A 8. szám alatt szereplő javaslatról döntünk. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 9
igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 18-an. Köszönöm, egyharmadot kapott.

A 9. pont Nagy Kálmán és Rubovszky György képviselő urak javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 22-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4-en. A bizottság tehát támogatja.

A 10. pont Pál Tibor képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 21-en. Egyharmadot sem kapott.

A 11. pont Nagy Gábor Tamás képviselő úr javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) 5-en. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság tehát támogatja.

A 12. pont következik, Lamperth Mónika javaslata. Én közben átadom az ülés
vezetését Cser-Palkovics alelnök úrnak. Tehát az elmondottak szerint szerdán biztosan
találkozunk, holnap pedig esetleg. (Dr. Balsai István távozik az ülésről.)

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Tehát a 12. pontnál, Lamperth Mónika módosító indítványánál tartunk.
Kérdezem a kormány álláspontját.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú igen.
A 13. pont Pál Tibor képviselő úr indítványa. Kormány?

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 6-an. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 18-an; és 3 tartózkodás volt. Egyharmadot sem kapott.

A 14. pont Schiffer András képviselő úr indítványa. Képviselő úr megindokolná a
módosító indítványát.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Ami magában az eredeti
törvényjavaslatban szerepel, tehát hogy legyen a közösségi ellenőrzésnek fokozott lehetősége
egy településrész hagyományainak a védelmére kereskedelmi-városképi szempontból, ezt
üdvözöltük is az általános vitában. Ugyanakkor figyelemmel kell arra lenni, hogy mindenféle
korlátozás nélkül ennek a jognak a megadása a helyi képviselő-testületnek nagyon komoly
visszaélésekre ad lehetőséget. Valakinek nem tetszik egy lángosos, egy diszkós, egy
ruhakereskedő, sérti valakinek az üzleti érdekeit, aki kapcsolódik egy helyi képviselő-
testülethez, nagyon könnyen lehet visszaélésszerűen alkalmazni ezt a rendeletalkotási jogot. S
van egy elméleti, ha úgy tetszik, alkotmányossági probléma is, hogy valaki egyszer már
szerzett jogot, mert nem volt tiltva, az erre vonatkozó hatósági eljárási jogszabályoknak
megfelelően kapott egy működési engedélyt, mondjuk, szórakozóhelyre, pizzasütőre,
miegyébre, beruházásokat eszközölt abban az ingatlanban, akkor egy rendelet ezt mintegy
semmissé teheti.

Én ennek elkerülésére javaslom, hogy iktassuk be azt, hogy a már szerzett jogokat,
tehát a már fennálló hasznosítási módokat nem érintheti egy ilyen önkormányzati rendelet.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját kérem.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja, köszönöm. Innentől én helyettesítem elnök urat,
Kovács képviselő úr pedig Rubovszky képviselő urat.

Kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 9-en. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17-en. Egyharmadot kapott.
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A 15. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata.

KARDKOVÁCS KOLOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 6-an. Ki nem támogatja? (Szavazás.)
17-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak. A bizottság egyharmada sem
támogatja.

Köszönöm, a napirendet lezártuk.

Zárószavazások előkészítése

a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/1480. szám)

Zárószavazások előkészítése következik, elsőként a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló törvényjavaslat.

Először a 72. módosító javaslatról kérem a kormány álláspontját.

BENKŐ TAMÁS JÁNOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Itt most a zárószavazás előtti
módosító javaslatokból egy olyan csomagot kaptunk, amelyet egyszerűen elolvasni sem volt
módunk. Úgyhogy azt kérem elnök úrtól, hogy egy 15 perces tárgyalási szünetet szíveskedjen
elrendelni, hogy meg tudjuk ezt beszélni.

Köszönöm szépen. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Mielőtt vita alakul ki, szeretnék válaszolni. Tekintve, hogy 12 óra volt a
beadási határidő, és azóta húsz perc eltelt, én javaslom, hogy folytassuk a bizottsági ülést,
miután bizottsági elnöki értekezlet kezdődik egyébként tíz perc múlva.

A kormány tehát támogatta. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 17-en. Ki
nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5-en. A bizottság
támogatta, köszönöm.

A 73. javaslat következik. Kormány?

BENKŐ TAMÁS JÁNOS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 17-en. Ki nem
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a
többiek pedig nem vettek részt a szavazásban. A bizottság támogatja. Köszönöm.

b) Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1479. szám)

A következő zárószavazás-előkészítésre váró indítvány az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

A kormány benyújtotta a /50. számú módosító indítványt; gondolom, támogatja is.
Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 17-en. Kik nem támogatják?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a többiek nem
vettek részt a szavazásban. A bizottság támogatta.
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Egy zárószavazás előtti bizottsági módosító indítvány van előttünk; egy jogtechnikai
hivatkozás pontosítása történne meg. Kérdezem a kormány álláspontját.

NÁTRÁN ROLAND (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja a
módosító javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a bizottsági módosító indítvány
benyújtását? (Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a többiek nem vettek részt a szavazásban. A bizottság tehát
benyújtja a módosító javaslatot.

c) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1817.
szám)

Következik a nyugdíjreformra vonatkozó előterjesztés megvitatása.
A 22. módosító indítványnak a kormány a benyújtója. Kérdezem, hogy ki támogatja.

(Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)
3-an tartózkodtak; a többiek nem vettek részt a szavazásban. A bizottság tehát támogatta.

Köszönöm szépen.

d) Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673. szám)

Következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz
benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslat /30. számon, beterjesztője a kormány.
Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a többiek nem vettek részt a
szavazásban. A bizottság tehát támogatta.

Rátérünk a következő törvényjavaslatra. Igen, államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, elnézést, de még a T/1673-ashoz szeretném azt bejelenteni, hogy a benyújtó
feljegyzésben foglaltakon kívül még a 64. és 66. §-oknak az elfogadása is kétharmados
többséget igényel. Úgyhogy kérem, erre hívják majd fel a Ház figyelmét. Köszönöm szépen.
Sőt, a zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadásának két pontja is kétharmados
többséget igényel. (Jelzésre:) Hát, hogy melyik két pontja, azt nem tudom… (Derültség.)

ELNÖK: A 2. és a 3.?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az a probléma, hogy az Országgyűlés módosította az alkotmányt, mely szerint az ügyészségi
törvény most már kétharmados törvény, és ezért az ügyészségi törvény, ez a 3. pont, igen,
illetve az 5. pont is…, tehát a zárószavazás előtti módosító indítvány 3. és 5. pontja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki egyetért azzal, hogy ezek kétharmados
szabályozási körbe tartoznak…

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Bocsánat, lehet, hogy rosszul mondtam… De meg fogom pontosan mondani, jó? (Derültség.)
Köszönöm szépen. Elnézést, nem akartam megzavarni a bizottság munkáját (Közbeszólás: De
sikerült. – Derültség.), de előbb-utóbb valaki úgyis észrevenné, hogy ezek kétharmados
döntést igényelnek, gondoltam, jobb, ha előbb szólok.



- 27 -

ELNÖK: A tájékoztatóban ennek megfelelően fog szerepelni.

e) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

Rátérünk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazás előtti módosító indítványaira.

Van egy módosító javaslata a gazdasági bizottságnak. Kérdezem a kormány
álláspontját.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úr kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Itt is arról van szó, amire képviselőtársam, Lamperth Mónika célzott, hogy 38 oldal a javaslat,
amelyik előttünk fekszik. Mondtam már ilyet a bizottság ülésén, és most is ezt mondom, hogy
a kormány részéről, illetve legfőképpen a gazdasági bizottság részéről a parlamentarizmus
megcsúfolása az, amit csinálnak.

Azon kívül egyébként tartalmi problémák is vannak a javaslattal – már amennyire
sikerült belenézni az elmúlt, helyesen emlékeztetett rá elnök úr, valóban húsz percben, amíg
egyébként a bizottsági ülés zajlott, és dönteni kellett arról, hogy egyébként más kérdésekben
hogyan nyilvánítsunk véleményt –, rengeteg olyan tartalmi probléma van ezzel, ami miatt
bizonyosan nem fogjuk tudni támogatni.

Egy dolgot szeretnék megkérdezni, szinte példaként, mert ezt a kérdést föl lehetne
tenni, azt gondolom, több pontjánál is a módosító javaslatnak, hogy vajon házszabályszerű-e
rögtön az 1. pont. Ugyanis sem az indokolás nem tartalmaz utalást arra, hogy hol érhetjük
tetten a koherenciazavart, amelynek a kiküszöbölésére a módosító indítvány törekszik, sem
pedig a rendelkező részből nem olvasható ez ki. De mondom, szinte csak példaként tenném
föl, és indítványoznám azt, hogy a bizottság szavazzon arról, hogy házszabályszerű-e a
javaslat.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika is jelentkezett. Képviselő asszonyé a
szó.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én először két
kérdést szeretnék föltenni, és utána a választól függően jelentkezem majd hozzászólásra.

A 24. oldalon szerepel az a normaszöveg-javaslat, amely szerint a költségvetést
megalapozó törvény, majd ha elfogadjuk, akkor felülírja a munka törvénykönyvében előírt
tájékoztatási kötelezettségről szóló szabályait a csoportos leépítésnek. Az a hatályos szabály,
hogy 30 nappal korábban jelezni kell a csoportos leépítést, és itt az olvasható ki – már amit
így el tudtam olvasni, mert én nem vagyok annyira tehetséges ebben, mint Szakács
képviselőtársam, de amit el bírtam olvasni, annak nagy részét meg is értettem –, tehát
magyarul itt az van, hogy eltérhet ettől a szabálytól, és a törvény hatálybalépését követő

három munkanapon belül kell teljesíteni. Ez azt jelenti-e, hogy a Költségvetési Tanács
adminisztrációjában dolgozó szakembereket csoportos leépítés fogja elérni, és miután 30
nappal előbb már nem tudják tájékoztatni a hatóságot, most akkor ez így egy aktuálpolitikai
szándékhoz igazított gyors törvénymódosítás, hogy három napon belül ezek az emberek
lapátra kerülhessenek, a Fidesz szép szokását követve egyébként, amit a köztisztviselőkkel
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eddig művelt. Jól értem-e, hogy itt erről van szó, vagy ez esetleg a gyors olvasásból adódó
félreértés?

A másik kérdés a 25-26. oldalon szereplő módosítás, amelyik az ágazati különadóval
kapcsolatos. Itt az indokolás szerint a távközlési tevékenységet végzők esetén az adóalap 100
millió forintot meg nem haladó része után 0 százalékos az adó mértéke. Ez a módosítás ezt
most fölemeli 500 millió forintra, mondván, hogy a mikro- és kisvállalkozások teherviselő
képessége kisebb. Gratulálni szeretnék a kormánynak, hogy erre most rájött egyébként. S
ugyancsak azt írja, hogy szándékában áll ezt a módosítást elvégezni azért, hogy az adó jobban
igazodjék az adóalanyok teherviselő képességéhez. Na most, ha ez az összefüggés igaz a
mikro- és kisvállalkozások esetében, akkor az önök megítélése szerint igaz-e az
állampolgárok esetében? Merthogy a személyi jövedelemadónál ezt az összefüggést nem
ismerték föl – itt most meg fölismerik, még éppen időben.

Erre a két kérdésre szeretnék választ kapni, és utána kérek majd hozzászólási
lehetőséget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr kért szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem is kérdésem van.
Amennyiben az 1. pontot támogatja a kormány, akkor legyenek olyan kedvesek részletesen
indokolni, hogy szakmailag miért támogatják.

A másik kérésem: legyenek kedvesek megindokolni, hogy ebben mi a
koherenciazavar, pontosan kérem a választ.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormányt, kíván-e válaszolni.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az első kérdés, ami a
zárószavazás előtti módosító javaslat 1. pontjaként az országgyűlési képviselők
javadalmazásáról szóló törvény módosítása, itt nyilvánvalóan a végrehajtó hatalom annyit tud
tenni, hogy ugye, nemcsak ez a pontja tartalmazza, de itt a megnövekedett törvényalkotói
munka kapcsán, tehát itt nem a képviselők, hanem a képviselőket segítő, támogató
személyzet, köztisztviselők forrásairól és kapacitásairól szól ez a pont. Ezért gondoltuk, hogy
ez a megemelkedett törvényalkotói munkával kapcsolatosan megillető összegemelkedéseket
tenne lehetővé, mind a kormánypárti, mind az ellenzéki frakciók tekintetében.

Ami a Költségvetési Tanács titkárságára vonatkozó kérdés, amely a 23. oldalon jelenik
meg, a munka törvénykönyvétől való eltérés lehetőségét tartalmazza ez a javaslat. Itt a
csoportos leépítéssel kapcsolatosan egy három munkanapon belüli teljesítést tesz lehetővé
ezáltal a jogszabály. Kimondásra került a törvény más pontjaiban, hogy ez a titkárság
megszűnik december 31-ével, ezen határidők teljesítéséhez szükséges az, hogy ez az egyéb,
így a munkaügyi szabályok tekintetében is hozzáigazításra kerüljön.

A különadók tekintetében nem teljesen volt világos számomra a kérdés. Kollégámnak
adnám meg a válaszadás lehetőségét.

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Kanyó Lóránt vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében.

Az ágazati különadót érintő koherenciajavaslat valóban erősíti azt a progresszív táblát,
amelyik az egyes ágazatokra vonatkozik, de ez már így volt a benyújtott törvényjavaslatban
is.

Ami az szja-t illeti, a személyi jövedelemadó törvény módosítását szerintem nem
kellene ezzel a törvénymódosítással és ezzel a törvénnyel összemosni és egy témakörben



- 29 -

tárgyalni. Teljesen más motivációjú volt a személyi jövedelemadóval összefüggő változtatás,
mint ami az ágazati különadótörvény bevezetésének a motivációja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy képviselő úr kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ismételten megkérdezném a kormány tisztelt képviselőjétől azt, amit én is és Harangozó
Tamás képviselőtársam is megtett: miért gondolja azt, hogy házszabályszerű ez a javaslat?

Köszönöm szépen a felvilágosítást, és ezt talán tudom mondani a képviselőtársam
nevében is, a vonatkozásban, hogy miről szól a törvény. Nem arra voltunk kíváncsiak, hogy
ismertetni tudja-e a kormány képviselője velünk azt, hogy mi van oda leírva, mert azt,
köszönjük szépen, mi is el tudtuk olvasni. A kíváncsiságunk arra terjed ki, hogy mitől
házszabályszerű, azaz hol van az a koherenciazavar, amely kiküszöbölni hivatott az 1.
pontban szereplő törvényt. (Sic!)

Erre kérném a választ, határozottan és konkrétan. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): A kérdésekre adott válasz alapján az első
kérdés, amelyet föltettem, hogy a 30 napos tájékoztatási kötelezettséget három napra
csökkentik le a Költségvetési Tanács titkárságán dolgozó szakemberek önök által jogszerűnek
vélt kirúgása érdekében, ez egészen bizonyos, hogy nem felel meg az alkotmányos
berendezkedésnek, egészen bizonyos, hogy alkotmánysértő. (Dr. Steiner Pál: Meg a jó
modor…) Na most én a jó modort nem a Fidesztől akarom tanulni, Pali. Úgyhogy én azt
gondolom, ezt nem lehet alkotmányosan megcsinálni. Ezért arra biztatom a
képviselőtársaimat, hogy ezt ne fogadják el, mert fönt fog akadni az alkotmánybírósági
szűrőn.

A másik kérdésben pedig, hogy a kormány tisztelt képviselője nem érti, hogyan hozom
ide a személyi jövedelemadót: egyszerűen úgy hozom ide, hogy itt van egy állítás, hogy a
progresszivitását erősítik ennek a szabálynak, merthogy fölismerték, hogy az hasznos dolog,
ha az adó jobban igazodik az adóalanyok teherviselő képességéhez. Ha ez az összefüggés igaz
a mikro- és kisvállalkozásoknál, akkor igaz egyébként a személyi jövedelemadó tekintetében
is, amit eddig nem vélt fölismerni a kormányoldal. Én csak erre szeretném fölhívni a
figyelmet, hogy ha egyfelől most jönnek rá, hogy nem mindegy, hogy 100 millió vagy 500
millió forint, ez is elég vicces; de az, hogy a vállalkozásoknál elfogadják azt, hogy hasznos,
ha az adó igazodik az adóalanyok teherviselő képességéhez, és nem fogadják el ezt egyébként
az állampolgároknál, akkor ez csak azt mutatja, hogy a szegény társadalmi csoportok iránti
szolidaritás vagy a szociális érzékenységük minimális.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi képviselő úré a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak a jegyzőkönyv
kedvéért szeretném a Jobbik-frakció álláspontjaként azt rögzíteni, hogy bár sok mindenben
nem szoktunk egyetérteni az MSZP képviselőivel, de valóban, úgy gondolom, hogy egy
korábbi rossz időszak, éppen az általuk meghonosított rossz időszak gyakorlatát nem szabad
folytatni. Tehát méltatlan helyzetbe kerülünk mi, képviselők, amikor egyszerűen nem tudunk
megfelelő felelősséggel, időben felkészülni az ilyen zárószavazás előtti javaslatok vitájánál
véleményalkotásra. Úgy gondolom, ezen mindenképpen változtatni kell. Nagyon kérem
alelnök urat, elnök urat és mindenkit, aki ezért felel, elsősorban a kormány képviselőit, akik
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nyilván nem a most jelenlevők felelnek azért, hogy ez most jutott el csak hozzánk, de így
tényleg nem lehet felelősen jogot alkotni. Ezért további érdemi nyilatkozatot nem is tudunk és
nem is akarunk tenni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Papcsák képviselő úr helyettesíti Mátrai Márta képviselő
asszonyt, Dorkota Lajos pedig Salamon László képviselő urat.

Kérdezem a kormányt, kíván-e válaszolni az elhangzott kérdésekre.

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Annyi megjegyzést
tennék, hogy a házszabályszerűség kapcsán nem tartom tisztemnek ennek megítélését, tehát
hogy erről nyilatkozzak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úré a szó.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen ezt
az álláspontot el kell hogy fogadjam, mert nem tudok mást tenni, de nagyon nem tudok vele
egyetérteni. Ugyanis én azt gondolom, hogy amikor a kormány kialakítja az álláspontját a
vonatkozásban, hogy támogat-e egy ilyen törvénymódosító javaslatot vagy nem támogat,
akkor valószínűleg, ha felelősen gondolkodik, legalábbis azt is meg kell ítélnie és meg kell
tudni ítélnie, hogy az a javaslat házszabályszerű-e vagy nem házszabályszerű. Tehát egy
zárószavazás előtti módosító javaslat vitájában a kormány nemcsak arról kell hogy
nyilatkozzon, hogy egyébként tartalmilag egyetért vagy nem ért egyet vele, hanem arról is,
hogy egyébként helyénvalónak, házszabályszerűnek tartja-e a javaslatot vagy sem. Én tehát
azt tudom mondani, hogy én ezt a választ elfogadhatatlannak tartom, és ezt szeretném a
jegyzőkönyvben rögzíteni; egyrészt.

Másrészt kérem elnök urat, ügyrendi javaslatként vetem föl, szavaztasson arról, hogy
házszabályszerű-e. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk először arról, hogy a módosító
indítvány házszabályszerű-e. Azok szavazatát kérem, akik szerint házszabályszerű.
(Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki szerint nem az? (Szavazás.) 5 nem. Volt-e, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an tartózkodtak.

Most kérem, döntsünk magáról a módosító indítványról. Ki támogatja az indítványt?
(Szavazás.) Ez is 16. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nem volt. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás; a többiek nem vettek részt a szavazásban. Köszönöm.

Most döntsünk arról, hogy ennek a módosító javaslatnak az 1., 21., 22., 26. és 30.
pontjai kétharmados rendelkezések. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 16-an. Ki
az, aki nem? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a
többiek nem vettek részt a szavazásban.

A 104. módosító indítványról kell még döntenünk, amelyet Szatmáry Kristóf
képviselő úr nyújtott be. Kérdezem, képviselő úrnak van-e szóbeli kiegészítése.

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Csak annyit tennék hozzá az utolsó egyeztetések
kapcsán, hogy nyilatkozom arról, hogy a módosító indítvány 3. pontját elhagyni kívánom.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját a módosító indítvány 1. és 2.
pontjáról.
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TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 16-an. Ki nem
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak; a
többiek nem vettek részt a szavazásban.

Köszönöm szépen.
Szerdán egészen biztosan lesz bizottsági ülés, a holnapi egyelőre még bizonytalan.
Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 44 perc)

Dr. Cser-Palkovics András
a bizottság alelnöke

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


