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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság, meghívott Vendégek és hivatalból Meghívottak!
Hozzákezdünk a mai, idei utolsó ülésünkhöz.

Először ismertetem a helyettesítéseket: Lamperth Mónika Ipkovich Györgyöt,
Harangozó Tamás Bárándy Gergelyt, Cser-Palkovics András Dorkota Lajost, Balsai István
Mátrai Mártát, Szakács Imre Vitányi Istvánt, Kozma Péter Kovács Ferencet, Molnár Attila
Varga Istvánt, Vas Imre Papcsák Ferencet helyettesíti; jelenleg ez a helyzet, a bizottság
határozatképes.

Változás a kiküldött napirendhez képest nincs, zárószavazások előkészítéséről van szó,
a felsoroltak szerint a)-tól j) pontig. Kérdezem, ki az, aki az írásban kiküldött napirendi
javaslattal egyetért. Kérem, a szavazatszámlálásnál vegyék figyelembe a helyettesítést.
(Szavazás.) 16 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

Zárószavazások előkészítése

a) A bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló egyes
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1864. szám)

Rátérünk a zárószavazások előkészítésére. Üdvözlöm államtitkár urat és munkatársát.
Az a) pont alatt a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását

szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/1864. számú törvényjavaslathoz benyújtott
zárószavazást előkészítő módosító indítványokat tárgyaljuk. Elég sok pont van, 29,
mindegyik az előterjesztő javaslata, egy kivételével, úgyhogy majd csak ott fogom
megkérdezni államtitkár urat; a saját előterjesztését nyilvánvalóan támogatja. Végigmegyünk
a pontokon.

Az 1. pontban az ügyelosztási renddel kapcsolatban van egy kiegészítés. Kérdezem a
bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 16 igennel, egyhangúlag támogatjuk.

A 2. pontban szintén egy számozás változik. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk, köszönöm.

A 3. pontban pontosítás történik az OIT elnökének jogkörét illetően. Ki támogatja?
(Szavazás.) Szinten egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.

A 4. pontban szintén az OIT Hivatalával kapcsolatos rendelkezés van, nagyon
egyszerűen egy számozásból elmarad valami. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk. Köszönöm.

Az 5. pontban ugyanez, szintén számozás. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk.

A 6. pontban szintén számozási változás. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
elfogadtuk.

A 7. pontban hatályon kívül helyezésre tesz javaslatot az előterjesztő. Ki támogatja?
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 8. pontban bírói kinevezés kapcsán nyelvhelyességi változtatás szerepel. Ki
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 9. pont egy kiegészítés. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.
A 10. pont a bírói értékeléssel kapcsolatos. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag

elfogadtuk.
A 11. pont egy értelmező elhagyó rendelkezés. Ki támogatja? (Szavazás.)

Egyhangúlag elfogadtuk.
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A 12. pont szerintem szintén nyelvhelyességi módosítás; átkerülnek szavak. Ki
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

A 13. pont különböző bekezdések átszámozását tartalmazza. Ki támogatja?
(Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk.

Most jön a 14. pont, amelyet Gulyás Gergely nyújtott be, és amely egy értékhatárral
kapcsolatos illetékességet szabályozna másként. Kérdezem az államtitkár urat, hogy ezzel
kapcsolatban mi az álláspontja.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, a 14. ponthoz, illetőleg majd néhány további ponthoz indoklást szeretnék fűzni.

A 14. pontban Gulyás Gergely azt javasolja, hogy az elsőfokú perek, pontosabban a
megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó perek a 10 millió forintos értékhatárnál
kezdődjenek. Ez jelenleg 5 millió forint, tehát az 5 millióról emeljék föl 10 millióra. Ez egy
köztes megoldás, az OIT egy korábbi időpontban 5-ről 15 millió forintra kívánta felemelni.
Azt gondolom, a 10 milliós értékhatár egyaránt szolgálja a megyei bíróságok és a helyi
bíróságok érdekét. Az előterjesztő tehát egyetért a módosító indítvánnyal.

ELNÖK: Igen, de én látok benne egy nyelvtani hibát, legalábbis az előttünk lévő
javaslatban: „azok a vagyonjogi perek, ’amelyeket’…” – itt ez nem kellene; az a helyes, hogy
„amelyek” – „értéke a 10 millió forintot meghaladja”. Azt mondom, ezt itt a bizottság rövid
úton javítsa ki. Tehát az elfogadott szöveg az lenne, hogy „azok a vagyonjogi perek, amelyek
értéke” s a többi.

Kérdezem, ki az, aki így támogatja Gulyás Gergely javaslatát. (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm szépen.

A 15. pont következik. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, hadd fűzzek annyi magyarázatot ehhez és a következő 16. és 17. ponthoz is, hogy az
Országgyűlés elfogadott egy Bárándy Gergely-féle módosító indítványt, amely a védő
akadályoztatásánál az elháríthatatlan okot figyelembe veszi, tehát amennyiben elháríthatatlan
az ok, akkor a védő nem köteles helyettesről gondoskodni. De ebből a szövegből kiindulva a
kimentésre és a költségviselésre vonatkozó szabályokat kellett betenni, ezért a 15., 16., 17.
pontban az Országgyűlés döntését tiszteletben tartva, tehát nem lerontva azt, amit Bárándy
Gergely javasolt, hanem elfogadva azt, de még a költségviselésre vonatkozó szabályok
vannak.

ELNÖK: Államtitkár úr, én úgy emlékszem, hogy az Országgyűlésben jelentős,
majdnem 60 százalékos többséget kapott az a javaslat, amely a védők számára rendkívül
diszkriminatív rendelkezést megváltoztatta.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Erről beszéltem.

ELNÖK: Na de, ha én ezt most jól olvasom itt, a védő költségére kell az elnapolást
megtenni – elháríthatatlan okról beszélünk –, tehát a védő költségére halasztják el. És a többi
pontnál is én úgy látom, hogy részben visszakerül az, amit elhárítottunk.

Megadom a szót Rubovszky képviselő úrnak.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én tegnap elolvastam ezeket a
módosító indítványokat az interneten. Én úgy értelmezem, hogy abban az esetben – de nagyon



- 8 -

kérem az államtitkár urat, hogy erősítsen meg – érvényesek ezek a szabályokat, amennyiben a
kimentés nem volt sikeres. Ha a kimentés sikeres, akkor ezek alól a védő mentesül
természetesen.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Igen, elnök úr, tehát valóban erről van szó. Az Országgyűlés határozottan elutasította azokat a
módosító javaslatokat, amelyek a védő költségére való elhalasztást és védő költségére való
helyettesítést mindenféle objektív feltétel nélkül kivette volna a törvényből. Tehát most a
konstrukciónak az a lényege, hogy amennyiben a távolmaradás oka, tehát a mulasztás oka
előre látható, akkor a védő köteles bejelenteni. Ha nem látható előre, akkor nem köteles
helyettest állítani, és nem marasztalják a költségekben. Ez a konstrukciónak a lényege.

ELNÖK: Ez most is így van, nem?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
De a benyújtott törvényjavaslat szerint nem így van. Értem, hogy most is így van, de a
törvény ezen kívánt változtatni.

ELNÖK: Tekintettel arra, hogy Rubovszky képviselő úr menedzselte a kormánypártok
részéről az indítványt, és ő ezt helyénvalónak tartja, akkor ilyen értelemben a magyarázatot is
figyelembe véve kérdezem, hogy a tisztelt bizottság a 15. pontban írtakat elfogadja-e.
(Szavazás.) 14 igen. Kik nem fogadták el? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak?
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

A 16. pontban hasonló tartalmú indítvány van. Ki támogatja? (Szavazás.) Ezt
egyhangúlag támogatja a bizottság.

A 17. pontban szintén ezzel összefüggő javaslat van. Ki támogatja? (Szavazás.) 14
igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

További helyettesítéseket ismertetek: Gaudi-Nagy Tamás Gyüre Csabát, Rubovszky
György Salamon Lászlót helyettesíti.

A 18. pont következik. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, ehhez a ponthoz is indoklást szeretnék fűzni.

Tisztelt Bizottság! A 18. és 19. pontban szerepel az a javaslat, amelyik a külső
engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményének bizonyítékként való felhasználását
szabályozná, tehát a Be. 206/A. §-át. A javaslat lényege az, hogy a külső engedélyhez kötött
titkos információgyűjtés eredménye azokban az esetekben, amikor meghaladja az engedély
kereteit a beszerzett információ, abban az esetben 72 órán belül az ügyész indítványára a
nyomozási bíró úgy dönthet, hogy felhasználható, pontosabban bizonyítékként felhasználásra
alkalmas az információ. Ez még nem jelenti azt, hogy automatikusan felhasználják
bizonyítékként, hanem ismét majd a későbbiek során az ügyész indítványára még egyszer a
bíró dönt arról, hogy bizonyítékként felhasználható-e az információ. Tehát kétszer van döntés,
kétszeres bírói döntés van: először, hogy bizonyítékként felhasználásra alkalmas-e, tehát
valóban olyan súlyú bűncselekmények bizonyítására alkalmas-e, amikor a titkos adatszerzés
egyébként megengedett; másodszorra pedig akkor dönt a bíró, amikor már konkrétan az
ügyész indítványozza, hogy egy büntetőeljárásban bűncselekmény bizonyítékaként
felhasználható legyen.

Azt gondolom, ez a kétszeres bírói engedély elég garancia arra, hogy az egyébként az
eredetileg az engedélyben nem szereplő személlyel szemben és eredetileg az engedélyben
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nem szereplő bűncselekmény bizonyítására is felhasználható legyen a titkos
információgyűjtés eredménye.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úrnak van észrevétele, és Gaudi-
Nagy Tamásnak is.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A választott
megoldás gyakorlatilag kielégítő, sőt elfogadható is lenne garanciális szempontból. Tudjuk,
hogy a nyomozó hatóságoknak régi vágya az, hogy ezekben az esetekben ne kelljen
visszarohanni bírói engedélyért, hanem felhasználható legyen a begyűjtött adat. De azt azért
mindenkinek értenie kell, hogy ez a legeslegeslegszemélyesebb magánéleti beavatkozás az
állam részéről, amikor titkos információgyűjtéssel kapcsolatban bármilyen szabályokhoz
hozzányúlunk. Ezért a tartózkodásunk csak annak fog szólni, hogy ezt az ügyet nem így, nem
ilyen körülmények között és nem ilyen megoldásokkal kellene egy normális országban
kezelni. Egyébként ez a zárómódosító az általunk felvetett problémára megoldást ad.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gaudi Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Hasonlóképpen
szeretném kifejezni azt az álláspontomat, hogy ebben a garanciális szabályrendszerben,
amelyet a titkos adatgyűjtés, információszerzés jelent, nagyon rossz és tényleg jogállami
elveket sértő javaslat került előterjesztésre eredetileg, és azt azért nagyon díjazzuk, hogy
valóban egy átfogó, minden ellenzéki párt részéről felmerülő kritika alapján végül is nyitott
volt az előterjesztő arra, hogy belássa, hogy valóban, ilyen mértékben már nem szabad a
pragmatikus céloknak alárendelni a jogalkalmazást. Hiszen valóban tény és való, hogy a
nyomozó hatóságok az abszolút kényelmesség elve alapján, tudniillik ha az eredeti
szövegezés maradt volna, akkor lényegében abban lettek volna érdekeltek, hogy minél
szélesebb körben minél kisebb indokoltsági mutatók alapján rendeljék el a titkos adatszerzést,
illetve információgyűjtést. Ezek a garanciális szabályok viszont, amelyek most beillesztésre
kerültek, az aggályainkat feloldották, így mi ezt a módosított változatot támogatni tudjuk.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, szavazni fogunk. Ki támogatja a 18. pontban lévő javaslatot?
(Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 19. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

A 20. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Ki ellenzi? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 21. pont ügyészségi terület, és ezek összefüggenek továbbiakkal is. Parancsoljon,
államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, a 21. pontnak és az összefüggő javaslatoknak az az értelme, hogy az Országgyűlés
elfogadta Lázár János módosító indítványát, mely szerint a bírák jogállásában bevezetett új
fizetési fokozatokat az ügyészség esetén is, az ügyészek jogállásában is be kell vezetni. A
módosító javaslatok arra irányulnak, hogy ezt ne a bírák jogállásáról szóló törvényben
szabályozzuk, hanem ott szabályozzuk, ahova való: az ügyészségi szervezeti törvényben, az
ügyészek jogállásának szabályai között.

Köszönöm.



- 10 -

ELNÖK: Köszönöm. Újabb helyettesítés: Bohács Zsolt Budai Gyulát helyettesíti.
Kérdezem tehát, ki támogatja, figyelemmel arra, hogy a 21., 25., 28. és 29. pontok

összefüggenek egymással. (Szavazás.) Ez 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en. Ki
ellenzi? (Szavazás.) 5-en. A bizottság támogatta.

A 22. pont…

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Bocsánatot kérek, elnök úr, a 28. ponthoz térjünk vissza egy pillanatra, mert most
összefüggően szavazott a bizottság.

A 28. pontban egy elírási hiba szerepel, ezt én mint az előterjesztő képviselője
szeretném korrigálni; mi nyújtottuk be a módosító indítványt. A 28. pontban alulról a második
sor elején úgy szól a szöveg, hogy „a besorolás eredményeként a ’bíró’ alapilletményét az
Üsztv.-nek”, tehát itt nyilván az ’ügyész’ alapilletményéről van szó.

ELNÖK: Tudomásul vettük, és így fogjuk szerkeszteni.
A 22. pontnál tartottunk tehát. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott?

(Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.
A 23. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7

tartózkodás mellett a bizottság támogatta.
A 24. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Ezt egyhangúlag támogatja a bizottság.

Köszönöm.
A 26. pont következik, számozás változik. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag

támogatja a bizottság.
A 27. pont az utolsó, szintén számozásváltozás. Ki támogatja? (Szavazás.) Ezt is

egyhangúlag támogatja a bizottság. Köszönöm.
Ezzel befejeztük ezt a napirendi pontot.

b) Az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1810. szám)

A b) pont alatt következik az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat. Két pont van összesen előttünk.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az 1. pontban az előterjesztő által a
minisztériumok felsorolásáról szóló változtatást támogatja-e. Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő nyújtotta be.

ELNÖK: Igen, tehát nem kell külön indoklást tartani. Ki támogatja tehát az 1. pontot?
(Szavazás.) 16-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5-en. A bizottság
támogatta.

A 2. pont Rogán Antal javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő képviselője egyetért.

ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Ki támogatja? (Szavazás.) 16-an. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Még mindig a cégjoghoz a kormány is szeretne benyújtani bizottsági módosító
indítványt.
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Az 1. pontja a 10. §-ra vonatkozó kiegészítés. Kérdezem az előterjesztőt.

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

ELNÖK: Ki támogatja, hogy benyújtsuk? (Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5-en. Benyújtjuk a módosító indítványt.

A 2. pontban a 11. §-sal kapcsolatos kiegészítés van. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Lamperth Mónika, parancsoljon!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!
Elég nagy közfigyelem övezte a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
törvényt, amelyet egészen frissen szavaztunk meg a parlamentben. És még meg sem száradt a
tinta a törvényen, amikor már rájött a kormányoldal, hogy a törvényt módosítani kell. Ez
valami egészen különleges dolog, hogy cégjogi, társasági jogi törvényben a frissen elfogadott
médiatörvényt ismét meg akarja változtatni a kormány. Ez egy kicsit olyan, mint ahogyan az
egészségügyi törvényben a Költségvetési Tanács elnökéről voltak szívesek rendelkezni.

Úgyhogy szeretném, ha az előterjesztő arra adna választ, hogy ez az egyébként
logikusnak tűnő határidőtűzés hogyhogy eddig nem merült föl.

ELNÖK: Ki akar válaszolni? Államtitkár úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Lamperth képviselő asszony mondatának a végén van a lényeg, a hangsúly, hogy éppen a
médiaszolgáltató cégek érdekét veszi figyelembe ez a módosító indítvány, amikor egy rövid
határidőhöz, 30 napos határidőhöz köti a médiahatóság határozataival szembeni bírósági
felülvizsgálatot. Úgyhogy itt azért kérem azt mérlegelni, hogy ez kifejezetten a
médiaszolgáltatók érdekét védi.

Egyébként pedig valóban tág összefüggés található a cégeljárásról szóló törvény és e
között a rendelkezés között. Kérem, fontolják meg a javaslat támogatását. Az előterjesztő
támogatja, a javaslat helyes.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 19-en. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Kétharmados törvényről van szó. Ki az, aki ezt a megállapítást támogatja? (Szavazás.)
Megkapta a többséget. Köszönöm szépen.

c) Az egyes energetikai tárgyú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1935. szám)

A c) pont alatt az egyes energetikai tárgyú törvények, valamint az épített környezetről
szóló törvényhez benyújtott javaslatok következnek. Kósa Lajos és Schmidt Csaba képviselők
önálló indítványáról van szó. Három pontból áll a javaslat.

Az 1. pontban a gazdasági bizottság egy kiegészítést javasol. Rogán úr kérte a javaslat
támogatását, ezt tudom mondani, beszéltem vele. Kérdezem, az előterjesztő nevében ki és mit
nyilatkozik.
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SCHMIDT CSABA (Fidesz): Schmidt Csaba az előterjesztő nevében támogatja a
javaslatot.

ELNÖK: És a kormány álláspontja?

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A javaslatot
a tárcánk nem támogatja.

ELNÖK: Tehát az a helyzet állott elő, hogy az egyik előterjesztő, valamint a másik
előterjesztő is kéri a támogatást; a kormány erről még nem döntött; a tárca álláspontja nem
pozitív. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3
tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.

A 2. pont Fónagy János képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Támogatom.

ELNÖK: Kormány?

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
is támogatja.

ELNÖK: Mindketten támogatják. Ki támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 5 ellenszavazat mellett a bizottság támogatta.

A 3. pont ugyancsak Fónagy János államtitkár úr javaslata. Előterjesztő?

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Támogatom a módosítást.

ELNÖK: A kormány nevében?

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
is támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Mindketten támogatják. Ki támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem mellett a bizottság támogatta.
Köszönöm.

Ezzel a törvényjavaslattal is végeztünk.

d) A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat (T/1811. szám)

Következik a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslat. Két pontból áll az ajánlás,
mindkettőt az előterjesztő nyújtotta be.

Az 1. pont a 3. § módosítását javasolja. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

ULICSÁK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Gaudi Tamás szót kért.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak egy rövid
indokolást szeretnék kapni, mert ha jól látom, itt lényegében arról van szó, hogy
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mezőgazdasági célokra nem lehetne igénybe venni a Bethlen Gábor Alap támogatási forrásait,
és az elcsatolt területek magyarsága jelentős mértékben érdekelt az agrártevékenységekben.
Tehát nem látom most jelen pillanatban azt az indokoltságot, hogy miért kellene ezt kivenni,
illetve mi az oka igazából ennek a módosításnak. Ha erre kapnánk magyarázatot, ezt
megköszönnénk.

ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom a szót.

ULICSÁK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az indoklás a
következő. Mi mint előterjesztők, tehát KIM minisztériumként beletettük a mezőgazdasági
tevékenységet, viszont a Földművelésügyi Minisztérium képviselői elmondták, hogy ez
bonyolult, összetett kérdés. Tehát nem lehet úgy beletenni, hogy nem szabályozzuk le itthon
az európai uniós támogatások rendszerét. Ugyanis ha a határon túlra adunk ilyen,
gyakorlatilag de minimis támogatást mezőgazdasági keret terhére, akkor az a magyarországi
EU-s kvótát csökkenti. Tehát magyarán magyarországi mezőgazdászoktól vesszük el azt a
kvótát, amely számunkra biztosítva van, ha határon túlra ilyen forrásokat biztosítunk. Ez volt
a szakma véleménye, és arról egyeztettünk, hogy ezt a jövő évben pontosítjuk majd, hogyan
lehet ebben jogszabály-módosításokat elérni, hogy a határon túlra a magyarországi kvótától
eltérően tudjunk támogatásokat biztosítani. Ez tehát gyakorlatilag egy tárcaközi egyeztetésen
derült ki, és ezért abban maradtunk, hogy ezt kivesszük. Így is elég bonyolult az egyéb de
minimis támogatásoknak a rendszere, ami viszont bele van építve a törvénybe.

Egyelőre tehát, ha mezőgazdasági típusú támogatás, akkor csak közcélú
alapítványokon keresztül valósulhat meg, nem pedig direkt gazdasági támogatásban. Ennyit
tudok indoklásul elmondani. Én is a törvényjavaslat tárgyalása közben tudtam ezt meg.

ELNÖK: További észrevétel? (Nincs.) Kérdezem tehát, hogy az így megindokolt
javaslatot a bizottság tagjai közül kik támogatják. (Szavazás.) 23-an. Ki az, aki ellene van?
(Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatta.

A 2. pontban ugyancsak előterjesztői javaslatról van szó, kezelő szervről beszél.
Parancsoljon!

ULICSÁK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kik támogatják? (Szavazás. - Látható többség.) Kik ellenzik?
(Szavazás.) 5-en ellenzik, a többiek támogatják. Köszönöm.

Végeztünk ezzel a napirendi ponttal is.

e) Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám)

Az e) pontban írtak szerint az egyes szociális és egyéb törvényjavaslathoz benyújtott
módosító indítványokat tárgyaljuk.

Az 1. pontot Balog Zoltán képviselő úr nyújtotta be. Üdvözlöm államtitkár urat,
kérdezem, mi a kormány álláspontja ezzel kapcsolatban.

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A bizottságnak van ehhez egy módosító javaslata, éppen ezért ezt nem
támogatjuk, és majd a másikat igen, a bizottságét.
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ELNÖK: Visszatérünk rá, köszönöm szépen. Egyelőre azonban erről is szavaznunk
kell. A kormány tehát nem támogatja; be fogunk nyújtani egy hasonló tárgyú bizottsági
módosító indítványt.

Ki az, aki tehát ezt az 1. pontot támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki nem
támogatja, köszönöm.

A 2. pont Balog Zoltán képviselő úr javaslata. Államtitkár úr?

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 21 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. –
Nincs ilyen.) Ki az, aki ellene volt? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 3. pontban Font Sándor kiegészítést javasol, beleértve a 4. és 5. pontot is.
Államtitkár úr?

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja tehát ezt a három indítványt? (Szavazás.) 21 igen.
Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 ellenében a bizottság
támogatta.

A 6. és 7. pont ugyancsak Font Sándor javaslata. Államtitkár úr?

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-
an. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 ellenében a bizottság támogatta.

Most térünk vissza annak a módosító javaslatnak az elbírálására, amelyet mi fogunk
benyújtani. Kérdezem államtitkár urat, aki ismeri ezt, hogy támogatja-e.

SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja az indítvány bizottsági módosító javaslatként való
benyújtását? (Szavazás.) 20 igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) 5-en; egy tartózkodás mellett a
bizottság benyújtja.

Köszönöm, végeztünk a napirendi ponttal.

f) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1494. szám)

Következik a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
módosításáról szóló T/1494. számú törvényjavaslat; Kósa Lajos és Kovács Zoltán képviselők
önálló indítványa volt. Összesen két pontról lesz majd szó, mindkettőt az egyik előterjesztő,
Kósa Lajos terjesztette elő.

Az 1. pontban írt javaslattal kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját. Kérem,
mondja el, ki jelent meg a kormány nevében.

KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Kátai Ildikó vagyok, KIM, személyügyi helyettes államtitkár.

A kormány támogatja.
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e… (Jelzésre:) Gaudi Tamás
szeretné, ha egypár szóval kibővítené a magyarázatot a helyettes államtitkár asszony.
Indokolást kér tehát a képviselő úr a támogatáshoz.

KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyértelműen szükséges az egységes értelmezés érdekében, technikai módosítás, ezért
támogatjuk. (Dr. Staudt Gábor: Ez aztán kielégítő! – Derültség.)

ELNÖK: Ha nem, akkor a szavazatával ki tudja fejezni. Ki az, aki támogatja a
javaslatot? (Szavazás.) 18-an. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 2. pont ugyancsak az előterjesztő javaslata. Kérdezem a helyettes államtitkár
asszonyt.

KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Ki támogatja? (Szavazás.) 18-an. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Ezzel a napirendi ponttal is végeztünk, köszönöm.

g) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1497. szám)

Következik a közalkalmazottakkal kapcsolatban ugyancsak Kósa Lajos és Kovács
Zoltán képviselők önálló indítványa. Kormányképviselőt nem látunk, de ez nem akadálya a
tárgyalásnak, mivel nem ő nyújtotta be. Előterjesztői indítványokról van szó, nincs akadálya,
hogy megtárgyaljuk. A kormánypárti képviselők nyilván konzultáltak az előterjesztőkkel, ki
tudják alakítani álláspontjukat.

Az 1. pontban írt javaslatot ki támogatja? (Szavazás.) 21-en támogatják. Ki ellenzi?
(Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 2. pontban Kósa Lajos képviselő úr mint előterjesztő szintén egy változtatást
indítványoz. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 18-an. Ki ellenzi? (Szavazás.) 6 ellenzés
van. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

h) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1812. szám)

Áttérünk a társasházakról szóló törvényjavaslatra; államtitkár úrék itt vannak.
Összesen egy pont van, Schiffer képviselő úr javaslata. Szeretné megindokolni,

megadom a szót a képviselő úrnak.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném jelezni először is,
és erre vonatkozott egy egyébként már elvetett módosító indítványom, hogy maga a
törvénymódosító szakasz fölvet alkotmányossági problémákat, egyrészt abból a szempontból,
hogyha már folyó jogviszonyokat érint az önkormányzati rendeletalkotás.

A másik, amire ez a zárószavazás előtti módosító indítvány vonatkozik, hogy
miközben a jogpolitikai cél érthető és adott esetben tolerálható, hogy a különböző

kereskedelmi egységeknek a funkcióváltását, illetve egyáltalán, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek funkcióváltását városképvédelmi-kereskedelmi szempontból korlátozza, nagyon
sok esetben például ifjúsági klubok, különböző közösségi terek, illetve egyéb nonprofit
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használatok esetében egyrészt nem is indokolt és túlzott, aránytalan korlátozás egy ilyen
önkormányzati rendelet, de nem is igazán értelmezhető, hiszen például kereskedelmi
tevékenységről nincs szó. Úgyhogy én ezért szeretném kérni arra a kormányt is és a tisztelt
képviselőtársakat, hogy arra biztosítsunk lehetőséget, hogy ez az önkormányzati
rendeletalkotás, az ilyen korlátozás a nem kereskedelmi típusú helyiséghasználatokra ne
terjedjen ki.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormányt.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Dr. Staudt Gábor: Indokolást lehet kérni?)
Kérdezi a képviselő úr, hogy a kormány nemleges válaszának mik az indokai.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az indoklás az, hogy az
eredeti szövegben, tehát a módosító indítvány előtti állapotú szövegben a gondolatjeles rész a
kormány véleménye szerint már a megfelelő szűkítést tartalmazza a kérdésben.

ELNÖK: Képviselő úr?

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, ne haragudjon, de szerintem nem olvasta
el, amit írtam, és érdemben nem reagált rá. Én most nem egy szövegtani értelmezést kértem.
Egy nagyon konkrét, politikai különbség van az eredeti szöveg és e között. Jegyzem meg,
hogy a mi módosítónk teljes egészében klappol a kormányprogrammal, amely a helyi
közösségeket óhajtja védeni és kívánja megerősíteni.

Arról van szó, hogy az eredeti szöveg ad egy korlátlan biankó csekket az
önkormányzatok kezébe, hogy bármilyen funkcióváltásnál korlátozni lehessen a
használatváltozást. Ehhez képest mi azt mondjuk most, hogy rendben van, ha valaki pizzasütő

helyett cipőüzletet akar indítani vagy egy diszkóklubot indít egy korábbi könyvtár helyén,
hogy ezt korlátozzák adott esetben. De például ha valaki könyvtárat, galériát, tehát különböző
nonprofit használatra kívánja megváltoztatni a helyiséget, akkor egész egyszerűen nem is
értelmezhető, nem is indokolt és adott esetben alapjogok aránytalan korlátozásával jár ez az
önkormányzatoknak adott felhatalmazás.

Mi attól szeretnénk megóvni a helyi közösségeket, ifjúsági közösségeket, különböző
alkotóköröket, hogy adott esetben egy önkormányzati döntés kénye-kedvének legyenek
kiszolgáltatva. Főleg olyankor, amikor ezeknek a társadalmi önszerveződéseknek az anyagi
bázisa finoman szólva nem megoldott.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További indoklásként elhangzott az előterjesztő
képviselő álláspontja. Gaudi Tamás is szót kért. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, csak röviden. A magunk részéről
szintén nagyon fontos javaslatnak tartjuk ezt a módosító javaslatot. A helyi profitérdekek
önkormányzati és helyi ügyek fölé magasodásának egy nagyon jó eszköze ez a módosító
javaslat, és egyébként tényleg az eredeti módosító javaslat a törvénykoncepcióval teljesen
egybevág, hiszen valamifajta védelmet kíván adni a társasházi közösségek számára a
jogalkotó is, ez pedig pontosan meghatározza azt a kört, hogy hol lehet és kell az
önkormányzatnak ezt a kemény eszközt biztosítani, hogy ez valóban csak és kizárólag a
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profitérdekekkel átszőtt ügyekben legyen alkalmazható, és a civil élet más területeire
indokolatlanul ne terjedjen ki egy ilyen helyi önkény esetleges bármilyen formája.

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr kért szót.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én is nyomatékkal kérem újra az indokolást, mert
úgy érezzük, hogy ez nem kielégítő, sem jogilag, sem politikailag. Ráadásul sajnos a jövőben
arra lehet számítani, hogy nem üzleti célú felhasználásokat, akár itt a médiatörvény
elfogadása után már abba az irányba is mehetnek a dolgok, hogy politikai vagy társadalmi
önszerveződéseket tudnak az önkormányzatok meggátolni. Megjegyzem, ezt elég sok esetben
meg is tették. Tehát akkor legalább egy indoklást hadd kapjunk, mielőtt a vágóhídra küldik a
civil szférát.

Köszönöm.

ELNÖK: Igen, úgy érzem, hogy az indokolások nem voltak kielégítőek. A képviselő
urak a szavazatukkal tudják kifejezni ezt a nemtetszésüket.

Kérdezem, ki az, aki támogatja… Bocsánatot kérek, tehát Schiffer képviselő úr
javaslatáról szavazunk, amelyet a kormány nem támogatott – csak figyelemfelhívásként
mondom. (Derültség.)

Tehát még egyszer kérdezem, ki az, aki Schiffer képviselő úr kormány által nem
támogatott javaslatát támogatja. (Szavazás.) A teljes ellenzék példátlan egységben – ez 9 igen.
Ki az, aki tartózkodott a javaslat támogatásától? (Szavazás.) Mindenki más; egyharmadot
kapott a javaslat. Köszönöm szépen.

i) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1923.
szám)

Következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításával kapcsolatos javaslat.
Sem az előterjesztő, sem a kormány nincs itt, de ez nem akadálya a tárgyalásnak. Mivel a
módosító javaslatokat az előterjesztő nyújtotta be, mindenki tájékozódhatott az
indokoltságáról.

Igen, parancsoljon, képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Ha jól látom, ez a módosító indítvány arra
vonatkozik, hogy egy bizonyos meghatározott esetben a közigazgatási hatósági feladatokat a
MOB látja el. Szeretném, ha ezt értelmezné, aki Bánki Erik nevében itt most eljár, mert ez
meglehetősen furcsa, hogy csak így egy ilyen tollvonással közigazgatási hatósági feladatokat
adunk a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Ez azért jogilag indokolásra szorul.

ELNÖK: Kérdezem, tud-e valaki Bánki Erik képviselő úr nevében képviselő asszony
felvetésére válaszolni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. Nincs itt MOB-tag, ugye? Aktív
sportoló sincs, várományos, olimpiai sportág sportolója jelenleg nincs itt. (Derültség.)
Répássy államtitkár urat kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétele. (Derültség.) Ő
sem tartja magát kompetensnek.

Akkor nincs más hátra, mint szavazni eddigi információink alapján. Kérdezem, ki az,
aki támogatja Bánki Erik képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) 18-an. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 5-en. Tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en. A bizottság támogatta, köszönöm szépen.

j) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)

Most elérkeztünk a költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatokhoz. Közben Horváth Zsolt képviselő úr megérkezett, és Kerényi Jánost helyettesíti.
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A 729. sorszám alatt Szatmáry Kristóf javaslata van. Kérdezem a kormányt.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Adorján Richárd vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője; kollégám Csirik Tamás.

Támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem, kik támogatják Szatmáry Kristóf
javaslatát. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.

A 730. számú javaslatot a kormány nyújtotta be. Három pontból áll, de tudunk róla
együttesen szavazni. A kormány indokait nem kell külön megkérdezni. Kik támogatják?
(Szavazás.) 21-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 731. számú javaslatot, tisztelt bizottság, a Lehet Más a Politika nevében Ertsey
Katalin nyújtotta be. Kérdezem a kormány álláspontját.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr, parancsoljon!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Szeretném jelezni, hogy ez az a javaslat, amelyik
arról szól, hogy egy munkaügyi biztosi intézmény legyen felállítva, amely elsősorban a nők
munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelne. Ez egyébként egy nemzetközi ajánlásokban is
megfogalmazott alapvető jog, illetve a nemek közötti esélyegyenlőség javítását szolgálná,
illetve ebben az irányban tenné érzékenyebbé a kormányzati működést.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kik támogatják a javaslatot. (Szavazás.) Ez
csodálatos, a bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönöm szépen.

A 732. pont Latorcai úr javaslata, ha jól látom, egyházi területtel függ össze.
Kérdezem az előterjesztőt.

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 20-an. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Befejeztük az ez évi munkánkat.

Egyebek

Az „egyebek” között szeretnék még beszámolni arról, hogy az Európai Parlament
alkotmányügyi bizottsága 2010. december 9-én közös tárgyalást tartott a bizottságunkkal. Azt
kell mondanom, hogy az Európai Parlament alkotmányügyi bizottsága sokszorosan nagyobb
delegációval volt jelen, Brüsszelből, mint ahányan mi jelen voltunk a tárgyaláson; de ez
megszokott dolog, nem kifogásolták. A jelentést a képviselők olvashatják.

Gaudi Tamás kért még szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az erről a bizonyos
december 9-i tárgyalásról készült összefoglalót köszönettel én is megkaptam, én is jelen
voltam. Én itt kértem egy szövegpontosítást az ügyintéző kolléganőtől, és úgy látom, ez nem
vezetődött át, pedig határozottan cáfolnom kell, hogy így szó szerint ezt mondtam volna, hogy
„az integráció nem ad választ mindenre, csak gazdasági szempontból megoldás”. Én nem ezt
fejtegettem, hanem azt mondtam, hogy legfeljebb gazdasági keretek között lehet vizsgálni az
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értelmét, de kifejezetten nem ezt a megfogalmazást alkalmaztam. Meg is adtam a konkrét
szövegszerű javaslatot, hogy mit kérek.

ELNÖK: Meg fogjuk vizsgálni, képviselő úr. Nem volt szó szerinti
jegyzőkönyvvezetés, de meg fogjuk vizsgálni természetesen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, ezt kérem akkor.

ELNÖK: S akkor azzal szeretnék búcsúzni, hogy most már egész biztosan nem lesz az
idén bizottsági ülés. (Moraj és derültség.)

Mindenkinek boldog ünnepeket, kellemes karácsonyt és nyugodtabb új esztendőt –
legalábbis szilveszterre – kívánok.

Mint tudják, az Országgyűlés a munkáját február 14-én fogja elkezdeni, erre tekintettel
– szokásaink szerint bizottsági hét előzi meg –, ha nincs különösebb oka a bizottság előző
héten történő összehívásának, akkor a szokásos menetrend szerint 14-én, hétfőn tartanánk
bizottsági ülést.

Mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm szépen az eddigi megfeszített munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 57 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


