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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:

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

törvényjavaslat (T/1620. szám)

(Korondi Miklós (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

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

törvényjavaslat (T/1688. szám)

(Dr. Gyenes Géza és Vágó Sebestyén (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

c) A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények

megelőzésére és megakadályozására szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok

megalkotásáról és módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1789. szám)

(Bana Tibor és Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

d) A közbeszerzési, valamint az állammal kötött egyéb magánjogi szerződések

végrehajtására kötött alvállalkozói és közreműködői szerződések nyilvánosságát

elősegítő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2138. szám)

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

e) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2224. szám)

(Ágh Péter és Szijjártó Péter (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

f) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2224. szám)

(Dr. Molnár Csaba (MSZP) képviselő önálló indítványa)

2. Zárószavazások előkészítése:

a) Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat

(H/2057. szám)

(Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság önálló indítványa)

b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi

LXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/2239. szám)
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c) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2099. 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. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Gulyás Gergely (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (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. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak
(KDNP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Halasi Tibor helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Korondi Miklós országgyűlési képviselő (Jobbik)
Bana Tibor országgyűlési képviselő (Jobbik)
Vágó Sebestyén országgyűlési képviselő (Jobbik)

Megjelent
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkát, a meghívó szerinti napirendi javaslatban
elég sok megtárgyalnivaló van, ezért igyekeznünk kell.

Ismertetem az eddig beérkezett helyettesítéseket: Kozma Péter helyettesíti Kovács
Ferencet, Vas Imre Papcsák Ferencet, Varga István pedig Budai Gyulát.

Szeretettel üdvözöljük Gruber Attilát, aki új tagként most vesz részt először a
bizottság ülésén. Minden hétfőn szeretettel várunk (Derültség.), azon kívül megmondjuk
majd, hogy mikor vannak ülések.

Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk, köszönöm; azzal a kiegészítéssel, amit elfelejtettem mondani, hogy
Molnár Csaba képviselő úr az f) pont alatti, a képviselők javadalmazásával összefüggő
javaslatát kéri levenni, mert nem tud jelen lenni. Úgyhogy ezt nem tárgyaljuk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

a) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1620. szám)

Rátérünk az 1. napirendi pont a) alpontjában megjelölt Btk.-módosításról szóló
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének megvitatására; Korondi Miklós jobbikos képviselő
javaslata, aki jelen van. Parancsoljon, képviselő úr! Átadom a szót.

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy
nagyon fontos törvénymódosítási javaslat van önök előtt. Igaz, hogy tavaly ősszel nyújtottam
be a bizottság elé, de folyamatosan aktualitása van ennek a törvénymódosítási javaslatnak.

Miről is van szó? A korábbi tényállás, amely védelemben részesítette a Magyar
Köztársaság zászlaját, himnuszát és címerét, véleményünk szerint hiányos a címer elemeinek
védelme nélkül. Ezért nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy vétségnek számítson az is, ha
a címerünk bármely elemét sérti meg valaki. Mire gondolok? Akár gondolok itt a címer
elemeire önállóan, a vörössel és ezüsttel hétszer vágott mezőre, az aranykoronás hármas
halomra, a kettős keresztre és a Szent Koronára.

Úgy gondolom, nagyon nagy fontossága van most a nemzeti együttműködés során
ennek a törvényjavaslatnak, hiszen a nemzeti jelképeink közkincsnek minősülnek, a nemzeti
jelkép emellett a nemzet egységét és szellemiségét is kifejezi, tehát nem választható el a
nemzettől. Ezért nagyon nagy fontossága lenne, hogy elfogadja a bizottság és tárgysorozatba
vegye, hogy ezáltal is védelmet tudjunk nyújtani a címer elemeinek védelme érdekében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány akkor kíván véleményt nyilvánítani, ha a bizottság tárgysorozatba
vette az indítványt.

ELNÖK: Schiffer képviselő úrral kezdjük a vitát.
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Én nagyon sajnálom, hogy
nincs itt Gaudi képviselőtársam. Annak idején, májusban együtt érveltünk amellett, hogy
nemcsak a kommunizmus bűneinek a tagadása, de a holokauszt tagadása is miért
összeférhetetlen a szólásszabadság alkotmányos alapjaival. Ugyanígy egyetértettünk a
jobbikos képviselőkkel akkor is, amikor a „két pofon” törvénynél az volt terítéken, hogy
bizonyos ruházatok viselése jogszabálysértő.

Ehhez képest eléggé elképesztő számomra, hogy a Jobbik ennyire szelektíven kezeli a
szólásszabadságot. Ha a Jobbik következetes abban, hogy például a holokauszt tagadásának, a
kommunizmus bűnei tagadásának büntetőjogi tilalma túlmegy a véleményszabadság
elfogadható határain, vagy a szimbolikus kifejezések, például bizonyos ruháknak a viselése
nem tilalmazható – (A folyamatosan közbeszóló dr. Steiner Pál felé:) kérem Steiner
képviselőtársamat, tegye lehetővé a bizottsági vitát; köszönöm –, akkor nem igazán értem,
hogy ebben a tekintetben a Jobbik miért foglal el egy ennyire korlátozó álláspontot.

Az LMP következetes kíván abban lenni, hogy semmilyen olyan javaslatnak még a
tárgysorozatba-vételét sem támogatjuk, amely egyébként a véleménynyilvánítás szabadságát
korlátozza. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs, akkor
visszaadom az előterjesztőnek a szót. Parancsoljon!

KORONDI MIKLÓS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, egyértelmű volt ez
az előterjesztés, hiszen a magyar címer elemeiről szól, és nem szeretnék elkalandozni
egyetlen más területre sem. Kimondottan a magyar címer elemeinek a védelmét szolgálja ez a
törvénymódosítási javaslat, és ehhez végig szeretnék ragaszkodni.

Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Szavazni fogunk. Ki támogatja a képviselő úr indítványának
tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Nem látok igent; a Jobbik részéről nincsenek jelen. Ki
tartózkodik? (Szavazás.) 17-en tartózkodtak. Kik ellenzik? (Szavazás.) 6-an ellenzik.
Köszönöm szépen, nem vettük tárgysorozatba.

c) A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és
megakadályozására szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok megalkotásáról és
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1789. szám)

Áttérünk a c) alpontra, amelynek itt van az előterjesztője. Szintén jobbikos képviselők,
Bana Tibor és Mirkóczki Ádám képviselők indítványa a gyermekkorúak sérelmére elkövetett
szexuális bűncselekmények megelőzésére és megakadályozására szolgáló egyes büntetőjogi
szabályok megalkotásáról és módosításáról, T/1789. számon. Bana Tibor úrnak adom át a
szót. Parancsoljon!

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottsági Tagok!
Mirkóczki Ádám képviselőtársammal együtt nyújtottuk be a gyermekkorúak sérelmére
elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és megakadályozására szolgáló egyes
büntetőjogi szabályok megalkotásáról és módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az általunk benyújtott törvényjavaslattal nem a
büntetés a célunk, hanem egy megelőzés; megelőző intézkedés a lényege az általunk
benyújtott javaslatnak, amely érinti a büntető törvénykönyvet, tehát ezt módosítja, a
büntetőeljárási törvényt, valamint a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
törvényerejű rendeletet.
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A büntető törvénykönyvben mi a szexuális bűnelkövető gyógykezelését jelenítenénk
meg új intézkedési nemként. A javaslatunk 2. §-ában kifejtjük azt is, hogy itt a cél a szexuális
vágy csökkentése, de természetesen ez csak annak szükségességéig történne meg. A
büntetőeljárásról szóló törvényben nyilvánvalóan az eljárási szabályokat részletezzük a
gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban. Szintén aláhúzom azt, hogy természetesen megjelenik a
módosításunkban, hogy itt mindenképpen szakértő alkalmazását tennénk szükségessé,
illetőleg kitérünk arra is, hogy hogyan történne a zárt intézetben történő gyógykezelésre való
változtatás. A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló törvényerejű rendeletben
pedig a végrehajtási szabályok azok, amelyeket kifejtettünk képviselőtársammal együtt.

Ebben a javaslatunkban mi a gyógyszeres kezelés elsődlegességét helyezzük előtérbe a
zárt intézetben történő pszichiátriai kezeléssel szemben. Az általunk benyújtott javaslatnak
leginkább a hatékony védelem a célja, ezért gondoljuk azt, hogy itt mindenképpen szigorítani
kellene. Úgy gondoljuk, ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vétele, illetőleg majd az
elfogadása esetén mindenképpen vissza lehetne szorítani a bűnismétlést, fel lehetne lépni az
eddigieknél jóval hatékonyabban azok ellen a visszaeső bűnelkövetők ellen, akik meglátásunk
szerint rendkívüli jelentőségű veszélyt jelentenek a társadalomra. Egyébként alapvetően a
lengyel példát vettük alapul a javaslat megalkotásakor, de természetesen ezt a magyar
jogrendhez igazítottuk.

Köszönöm szépen a figyelmet, és bízom a támogatásban.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárgysorozatba-vételt követően kívánunk véleményt nyilvánítani.

ELNÖK: Megnyitom a vitát. Hozzászólás? Gaudi Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztés
jelentősége sokkal nagyobb annál, mintsem egy egyszerű Btk.-módosítás. Azt hiszem, az
előterjesztésben elég részletesen előadta képviselőtársam az indokokat, azonban amit én
kiemelnék, az az, hogy mielőtt még arra hivatkozva kerülne az előterjesztés meggátolásra
abban, hogy a Ház elé kerüljön, hogy mondjuk, nem kellően kicsiszolt a szakmai tartalma,
nem egy bejáratott olyan intézménynek a felállítását rendeli el, amelynek nagyon széles körű,
nagyon ismert és nagyon erőteljesen feltárt gyakorlata van – igazából egy Lengyelországban
működő modellt vesz át –, azt gondolom, ez nem érv. Itt mindenképpen fel kell ismerni, hogy
azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, egy nagy rés tátongott eddig a magyar büntetőjogi
rendszer falán, az ilyen típusú, szexuális bűncselekmények újratermelődését tulajdonképpen
nem próbálta az intézkedési, büntetési rendszer semmilyen formában kezelni, ez erre szolgál,
erre ad egy eszközt, és nyilván nem a tévedhetetlenség tudatában. Tehát ha és amennyiben
partnerül kérhetjük a képviselőtársainkat abban, hogy akár egy olyan pedofil bűncselekmény
sem kívánatos, amely akár bármelyikünk vagy hozzátartozóink gyermekét érintheti, azt
gondolom, ezt elfogadhatjuk alapelvként. Éppen ezért én arra kérek mindenkit, hogy ne
menjen el abba az irányba, hogy azt keresse, hogyan ne kerülhessen a Ház elé ez a javaslat,
hanem inkább azon gondolkozzunk, hogy ez az egyébként minden tekintetben mégiscsak a
célra alkalmas, jól kidolgozott javaslat hogyan kerülhet minél hamarabb a büntetési
rendszerbe, amely azt a célt szolgálhatja, amelyet az előterjesztő képviselőtársam részletesen
elmondott. Azt gondolom, ez egyben egy olyan felelősségi kérdés is, amely mindenfajta
politikai hovatartozástól függetlenül közös platformot kell hogy jelentsen mindannyiunk
számára.
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ELNÖK: Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Megfogadva, amit Gaudi
képviselőtársam kért, én tényleg nem akarok a kidolgozatlanságba belekötni, meg abba sem,
hogy itt ilyesmi szerepel, hogy „normálistól eltérő szexuális szokás” – ez talán nem való egy
törvénybe.

Igazából nekem kérdésem lenne, ha erre az elnök úr lehetőséget biztosít. Én azt nem
látom, illetve arra nem látok magyarázatot, hogy a kényszergyógykezelés intézménye, amely
jelenleg is megvan a büntetőjogi rendszerben, miért nem elégséges. Ez mennyiben más?
Illetve mit gondol arról az előterjesztő, hogy önmagában a kényszergyógykezelésnek az
intézménye miért nem elégséges az ilyen típusú bűncselekmények következményeinek a
kezelésére?

ELNÖK: Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A magam
részéről azzal az elvvel egyetértek, hogy a bűncselekményt büntetni, a betegséget pedig
gyógyítani kell, és gondolom, ennek a bűncselekményi tényállásnak a megállapításához majd
jókora szakértői vélemények beszerzése válik szükségessé, hiszen a betegség tulajdonképpen
szakkérdés, annak léte vagy nem léte. Ha ezen az úton megyünk tovább, a magam részéről
nem ellenzem ennek a megtárgyalását. Osztom Schiffer képviselőtársamnak azt a felvetését,
hogy meg kell vizsgálni, hogy az egyébként meglevő kényszergyógykezelés kereteibe
beilleszthető-e ez a dolog, vagy külön intézkedési nemet kell rá alkotni.

A tárgysorozatba-vételt a magam részéről támogatnám; nézzük végig ezt a kérdést!
Nyilvánvalóan szakkérdésekben is tisztán kell látnunk, hogy ebben megfelelő ítéletet
mondjunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok. Az előterjesztőket illeti a szó.

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, igyekszem röviden reagálni a felmerült
felvetésekre, kérdésekre.

Nekünk az az álláspontunk, hogy azért kell a szexuális bűnelkövető gyógykezelését
megjeleníteni mint új intézkedési nemet a Btk.-ban, tehát elkülönítve megjeleníteni, mert nem
teljesen ugyanarról van szó. Ugyanúgy, mint a vagyonelkobzás esetében is, az intézkedési
nemek között itt látható egy különbség, és az általunk beterjesztett esetben ezt a büntetés
mellett szeretnénk mi bevezetni, ellentétben a kényszergyógykezelés esetével.

Viszont amit Ipkovich képviselőtársam is elmondott, azt szeretném kérni, érzem azt,
hogy vannak itt bizonyos pontokkal szemben kritikai észrevételek, de azt kérem, a
tárgysorozatba-vételt támogassa a bizottság, és azt követően természetesen kialakulhat erről
egy vita, meg lehet majd tenni a javaslatokat. De én úgy gondolom, ez egy olyan súlyú ügy,
és ez a kérdés sajnos megoldatlan volt itt az elmúlt években, évtizedekben, hogy a
gyermekkorúak védelme érdekében mindenképpen szükség lenne egy ilyen irányú
szigorításra. Ezért kérem a tisztelt bizottsági tagok támogatását.

Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a képviselő urak önálló
indítványának tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 4 igen. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 18-
an. Kik szavaztak nemmel? (Szavazás.) 4-en szavaztak nemmel. Köszönjük szépen, ezek
szerint nem vettük az indítványt tárgysorozatba.
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Közben újabb helyettesítések érkeztek: Gaudi-Nagy Tamás Gyüre Csabát, Lamperth
Mónika Harangozó Tamást, Mátrai Márta Vitányi Istvánt, Salamon László pedig Rubovszky
Györgyöt helyettesíti.

b) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1688. szám)

Visszatérünk a b) pontra: az előterjesztő Gyenes Géza és Vágó Sebestyén jobbikos
képviselők közül itt van Vágó Sebestyén képviselő úr. Szintén a Btk. módosítását
indítványozzák. Átadom a szót Vágó képviselő úrnak. Parancsoljon!

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszöntöm a
bizottság tagjait, illetve a megjelent vendégeket.

A büntető törvénykönyv módosításáról szóló 2010. évi LVI. törvény bővítette azoknak
a közfeladatot ellátó személyeknek a körét, akik különösebb, illetve erősebb védelmet
élveznek a Btk. által, ide bevette akkor a pedagógusokat. Gyenes Géza frakciótársammal, ő

mint egészségügyi szakpolitikus, én pedig mint szociális szakpolitikus, úgy gondoltuk, hogy
ugyanez a védelem az egészségügyi, illetve a szociális szféra dolgozóit is megilleti. Napestig
sorolhatnám, hogy a különböző területeken milyen veszélyeknek, illetve milyen lehetséges
bűncselekményeknek vannak kitéve ennek az ágazatnak a dolgozói, de szerintem erről
fölösleges beszélni, mert ezt mindannyian tapasztaljuk a gyermekjóléti szolgálatnál, a
családsegítő szolgálatnál, a gyámügynél vagy esetleg a közösségi szociális ellátásban dolgozó
szociális dolgozóknál, akik nagyon sok esetben sérült, beteg, illetve szenvedélybeteg
kliensekkel és páciensekkel dolgoznak. Így csak azt említem meg, hogy ha a védettebb
foglalkozások körét bővítettük a tavalyi év során, akkor kérem, hogy az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében, illetve a diszkrimináció feloldása érdekében e területek dolgozóit is
vegyük bele a Btk. által szigorúbban védett dolgozók körébe.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezzük a jegyzőkönyv kedvéért államtitkár úr
szokásos nyilatkozatát.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárgysorozatba-vételt követően kívánunk nyilatkozni.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr hozzászól.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Önmagában már azt problematikusnak tartottam a
2010. évi LVI. törvénynél is, hogy aktuális események, adott esetben aktuális kriminális
események kapcsán nyúlkál bele ilyen intézményekbe a törvényhozó. Ráadásul a jelenlegi
szabályozás – ebben igaza van az előterjesztőnek, ha ezt akarta mondani – fölvet
alkotmányossági aggályokat, hiszen homogén csoporton belül különböztet. Tehát a
közfeladatot ellátók egyik része élvez kifejezett büntetőjogi védelmet, a másik része meg
nem.

Én azzal támogatnám a tárgysorozatba-vételt, hogy abban az irányban, ahogy az
előterjesztés szól, a parlament azt gondolja végig, hogy ha valóban szükség van a közfeladatot
ellátó személyek körébe bevonni a különböző közszolgáltatásokat nyújtó személyeket,
tanárokat, orvosokat, akkor legyen itt viszont egy nem aktuálpolitikai, hanem egy általános
átgondolás, és ebben az esetben nyilván módosító javaslatokkal lehet bővíteni ezt a
törvényjavaslatot. De hangsúlyoznám még egyszer, az nagyon szerencsétlen, ha prompt
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politikai vagy kriminális eseményekre reagálva toldozzuk-foldozzuk a büntető
törvénykönyvet.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én azért vitatkoznék
Schiffer Andrással abban a tekintetben, hogy itt nem egy politikai motivációról vagy gyors,
hirtelen, váratlan eseményekre való reagálásról van szó. A büntető jogalkotásnak egy fontos
feladata, hogy a büntetőjogi védelem körét olyan tágra húzza és olyan erősre határozza meg a
szankciókat, amelyek reagálnak olyan tömeges bűnözési tendenciákra, amelyek már évek óta
jelen vannak a társadalomban. Csak mostanra adott esetben a Jobbik jelenléte, azt gondolom,
ide a Házba erőteljesen behozta ezeket a problémákat. Lehet, hogy ez így a Házban eddig nem
volt világos és egyértelmű, de gyakorlatilag mára bizonyos szakmák működése, pontosan,
amelyek kimaradtak egyébként a mostani, legutóbbi módosításból, a 2010. évi LVI. törvény
módosításának kiemelt védetti köréből, e szakmai területeken tömegesen ismerünk olyan
eseteket, ahol egyszerűen a szakma tisztességes és biztonságos, felelős gyakorlásának a
feltételeit fenyegetik azok a típusú erőszakos cselekmények, amelyek sajnálatos módon egyre
elszaporodottabbak. Tehát ez a fajta kihagyása ennek a tisztességes és nagyon fontos feladatot
végző személyi körnek a fokozott büntetőjogi védelemből egyrészt őket kiszolgáltatottá teszi
a sajnos egyre erőteljesebb ilyen típusú erőszakos bűncselekményeknek, másrészt pedig
nagyon rossz üzenete van, hiszen egyben azt üzeni, hogy az ő munkájuk kevésbé értékes a
társadalom összessége tekintetében. Ez pedig szintén megengedhetetlen.

Úgyhogy szerintem a büntetőjog eszköztárát pontosan erre kell felelősen használni,
hogy reagáljunk olyan régóta meglevő és abszolút kriminológiai tanulmányok által már régen
elemzett jelenségekkel szemben, mint ez. Tehát ez egy jól kidolgozott javaslat, és szerintem
ezt kötelessége megtenni az Országgyűlésnek, hogy a pedagógusi kör mellé felsorakoztassa
azokat az értékes munkát végző egészségügyi, szociális dolgozókat is, akikkel szembeni
bűncselekményeket sokkal szigorúbban kell büntetni.

ELNÖK: Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, egyetlen megjegyzésem lenne. Gaudi
képviselőtársam félreértett: én nem a jelenlegi indítványozóra és az előterjesztésre mondtam
azt, hogy aktuális eseményre reagál, hanem éppen fordítva, hogy az elmúlt években ez a
szakasz aszerint lett toldozgatva-foldozgatva, hogy éppen mi történt. S ez az előterjesztés
legalábbis arra lehetőséget biztosít, hogy koncepcionálisan gondoljuk azt át, hogyan lehet azt
biztosítani, hogy egy homogén csoporton belül, tehát a közszolgáltatást nyújtó személyeken
belül ne legyen eltérő szabályozás a büntetőjogi védelem tekintetében.

ELNÖK: Visszaadom a szót az előterjesztőnek.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr
hozzászólására reagálnék; ő azt említette, hogy aktuálpolitikai háttere van ennek a
beadványnak is. (Közbeszólások. – Dr. Schiffer András: Éppen hogy nem.) Akkor nem
értettük meg, de azért elmondom, hogy amióta a szociális szféra, a szociális ágazat és a
szociálpolitika létezik és abban közfeladatot ellátó személyek vannak, azóta a fenyegetés
folyamatosan jelen van. Ez ’89 előtt is megtörtént, természetesen a 90-es évek közepe óta
nagyon erős a fenyegetettség. Ha megengedik, egy személyes példát hozok. Tizenhat évet
dolgoztam a szociális szféra különböző területein, és minden egyes területen az ott végzett
munkám során legalább egyszer fenyegetést kaptam. Úgyhogy ha megengedhető, ez a
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személyes példa is alátámasztja, hogy szükség van e dolgozók fokozottabb védelmére, és ez a
szakma elvárása is. Ugyanis amikor ezt az előterjesztést a kollégámmal beadtuk, nagyon sok
szakmai szervezettől, nagyon sok a szférában dolgozó személytől megkerestek engem, és a
támogatásukról biztosítottak bennünket.

Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a képviselő úr javaslatának tárgysorozatba-vételét?
(Szavazás.) 4 igen. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 17-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 6
ellenszavazat mellett nem vettük tárgysorozatba. Köszönöm szépen.

d) A közbeszerzési, valamint az állammal kötött egyéb magánjogi szerződések
végrehajtására kötött alvállalkozói és közreműködői szerződések nyilvánosságát
elősegítő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/2138. szám)

Következik az 1/d pont alatt Schiffer képviselő úr javaslata. Átadom a szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Ez az előterjesztés az
adatvédelmi biztosnak egy néhány héttel vagy talán egy-két hónappal ezelőtti jelentése
kapcsán született. Az adatvédelmi biztos akkor kifejezetten a közbeszerzések tekintetében
észrevételezte azt, hogy az alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban az egyébként meglévő

nyilvánossági garanciális szabályok nem érvényesülnek. Tehát magyarul, nagyon könnyen
megkerülhetők a közbeszerzési törvénynek az átláthatósági rendelkezései azzal, hogy
különböző alvállalkozók mögé bújtatva lehet végrehajtani a feladatokat, az alvállalkozók
tekintetében ezek a garanciális szabályok nem érvényesülnek.

Ugyanakkor mi azt észrevételeztük – és ez a törvényjavaslat erre is vonatkozna –,
hogy itt nem pusztán a közbeszerzésekre kellene figyelni, hanem általában véve kellene
kezelni azt a helyzetet, hogy amikor különböző közpénzekre, akár uniós, akár hazai
forrásokkal kapcsolatban valaki szerződést köt, akkor az alvállalkozói tekintetében is
érvényesüljenek az átláthatósági követelmények. Ezért tartalmazza az 1. § a Ptk. kiegészítését,
tehát hogy akkor, amikor valaki az államháztartás valamely alrendszerével közvetve létesít,
illetve ezzel összefüggésben kapcsolatot létesítő személlyel létesít alvállalkozói kapcsolatot,
akkor a közérdekből nyilvános adatokra, a közérdekű adatokra vonatkozó nyilvánossági
szabályok érvényesüljenek.

Az a meggyőződésünk, hogy nem egyszerűen a korrupciót, hanem a korrupciógyanús
ügyleteket, illetve a közpénzköltéssel kapcsolatos bizalmatlanságot nagymértékben
csökkentené az, ha ezekben az esetekben érvényesülne az átláthatóság, és nincs igazán erős
indok arra, hogy ha maga a nyertes akár egy uniós pályázatnál, akár egy önkormányzati
vagyongazdálkodási pályázatnál, de egy közbeszerzési pályázatnál köteles kimenni a
napfényre, akkor ezt az alvállalkozókkal kapcsolatban miért ne tegyük meg.

Természetesen itt egy tárgysorozatba-vételről van szó. Tehát ha abban van vita
közöttünk – én nyilván képviselem a magam álláspontját –, hogy szükséges-e külön értékhatár
nélkül erre minden alvállalkozót kötelezni vagy sem, én azt gondolom, ez egy olyan kérdés,
amelyet a plenáris vitában vagy adott esetben majd a bizottsági vitában kell úgymond
lejátszani egymás között. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy az adatvédelmi biztos az
Országgyűlésnek egy ellenőrző szerve, van egy megállapítása; mi ezt a megállapítást
próbáljuk kicsit generalizálni. S hogy itt nem pusztán csak a közbeszerzési ügyletekről van
szó, szerintem nagyon fontos és az emberek bizalmának a visszaszerzése érdekében nagyon
fontos, hogy erről beszéljünk.

Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezzük.

DR. HALASI TIBOR helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó
napot kívánok! Dr. Halasi Tibor vagyok.

A kormány nem támogatja a tárgysorozatba-vételt. Álláspontunk szerint a kellő
megismerhetőséget a jelen szabályok biztosítják.

Köszönöm.

ELNÖK: Megnyitom a vitát. Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A magam részéről ennek a kérdésnek a napirendrevételét és megtárgyalását
javaslom, sőt azon túlmenően, amit Schiffer képviselőtársunk mondott a nyilvánosság felé tett
lépés kapcsán a fővállalkozói-alvállalkozói viszony tekintetében, ami önmagában egy fontos
kérdés, de tudnánk lépést tenni a felé az egyébként kézzelfogható probléma felé is, hogy az
alvállalkozók rendszeresen kínos helyzetbe kerülnek annak kapcsán, hogy ők a fővállalkozó
által nincsenek kifizetve. Tehát pusztán az a tény, hogy regisztrálva lenne, nyilvántartásba
kerülne a fővállalkozóhoz kapcsolódó alvállalkozói kör, nehezebbé válik a fővállalkozó
részéről a tényleges követelések eltitkolása, a fizetési kötelezettség alóli kibúvás és egyéb
olyan dolgok, amelyek viszont napi problémát jelentenek ebben a körben.

Ilyen módon tehát én támogatom ennek a kérdésnek a megtárgyalását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólást nem látok. Visszaadom a szót az
előterjesztőnek.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Most túl azon, hogy ha jól emlékszem,
a kormányprogramnak része az, hogy a korrupciós világnak véget akar vetni ez a kormány,
nekem azért itt a kormányzati reakcióval kapcsolatban eléggé kemény álláspontom van.

Lehet azt tenni, és az egy teljesen korrekt álláspont, amit az igazságügyi tárca
képvisel, hogy tárgysorozatba még nem vett előterjesztésekkel kapcsolatban nem formál
véleményt. Ez egy korrekt hozzáállás. Az is egy korrekt hozzáállás, szintén volt ilyen,
egyébként főleg szintén az igazságügyi tárca részéről, hogy elmondja a szakmai aggályait. Ez
viszont, amit most itt hallhattunk a kormányzat részéről, egész egyszerűen a parlament
semmibevétele. Ahhoz nincs joga egy minisztériumnak, hogy itt a bizottság előtt egy
tárgysorozatba-vételi kérelemnél elmondja azt, hogy nem támogatja, és gyakorlatilag azt
mondja, hogy csak. Tudniillik ez az indokolás, amelyet itt a helyettes államtitkár úr részéről
hallottunk, egyszerűen a parlament megszégyenítése, a bizottság megszégyenítése; nem
vállalkozott arra, hogy érdemi indokolást adjon. Megteheti azt, hogy a szakmai kifogásait
elmondja; megteheti azt, amit rendszeresen az igazságügyi tárca megtesz rendkívül korrekt
módon, hogy tartózkodik a véleménynyilvánítástól – ezt viszont nem lehet tenni. Ezt
parlamenti képviselőként egyszerűen visszautasítom. (Dr. Steiner Pál: Helyes!)

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr kért szót, utána Gaudi-Nagy Tamás.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Mélységesen egyetértek Schiffer képviselőtársammal, és nem először vagyunk
tanúi ennek a magatartásnak, nemcsak itt, hanem a plenáris ülésen is. Úgyhogy én kifejezetten
kérem államtitkár urat, hogy akkor részletesen szakmai véleményt mondjon róla, és
indokolást, hogy miért nem támogatja.
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Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én is csatlakozom az előttem szóló két
képviselőtársamhoz. Már túl vagyunk két olyan jobbikos javaslatnak az elutasításán, amely
nem kapott tárgysorozatba-vételi lehetőséget, bár mind a kettő rendkívül értékes
kezdeményezés volt. Azt gondolom, tényleg komolyan kellene venni a bizottsági munkát is
egyébként a bizottsági tagtársaimnak is, és nagyon fáj, hogy nem kapunk érdemi hozzászólást,
érdemi érveket, legalább akkor a tartózkodás okát tudnánk meg, és másik oldalon pedig a
kormány képviselője részéről sem fogadható el az, hogy ilyen fej homokba dugási érveket
hallunk igazából, nem érdemi ellenérveket.

Egyébként magával a javaslattal kapcsolatos érdemi álláspontunk egyértelműen
pozitív, mi helyes és szükséges javaslatnak tekintjük. Bár nem elégségesnek, hiszen – ahogy
már Ipkovich képviselő úr is utalt rá – az alvállalkozói hálózat teljesen védtelen és
kiszolgáltatott. Tehát a közbeszerzés szabályainak olyatén való alakítása elkerülhetetlen, ami
nemcsak a nyilvánossági felületet biztosítja az alvállalkozók számára, de valójában jogi
garanciákat is ad arra, hogy olyan építőipari beruházások láncolatszerűen ne eredményezzék
több száz kis- és középvállalkozás tönkremenését, aminek az utóbbi években tanúi voltunk.
Tehát teljes körű revízió kell ezen a téren, de legalább ez az előterjesztés egy lépés lehet ebbe
az irányba, hogy védettebbé tegyük az alvállalkozói kört és átláthatóbbá a közbeszerzéseket.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt szavaznánk, ismertetem a 24/1998-2002.
ügyrendi bizottsági állásfoglalás egy mondatát: „A tárgysorozatba-vételről történő bizottsági
döntéshez sem a kormánytól, sem mástól nem szükséges előzetes nyilatkozat vagy vélemény,
de a Házszabály 71. §-a értelmében, ha a képviselői önálló indítvány a kormány feladatkörét
érinti, a kormány tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejűleg meghívást
kap az ülésre, és azon tanácskozási joggal részt vehet.” Köszönöm szépen.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a képviselő úr javaslatának tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 9 igen. Ki
ellenzi? (Szavazás.) 17 nem. Köszönöm szépen, nem vettük tárgysorozatba. Köszönöm
szépen a megjelenést.

e) Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2224. szám)

Tisztelt Bizottság! Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI.
törvény módosításával kapcsolatban egy napirendi javaslatot már levettünk, viszont itt van
előttünk Ágh Péter és Szijjártó Péter képviselők indítványa. Az előterjesztők közösen engem
bíztak meg a javaslat menedzselésével. Ezt meg is teszem, úgyhogy átadom az elnöklést
alelnök úrnak.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e az indítvánnyal kapcsolatban kérdés,
észrevétel.

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz): Nekem van egy kiegészítésem. Tisztelt Bizottság!
Nyelvtanilag zavaró lehet a szöveg – vagy nyelvhelyességileg, inkább így mondanám –: a
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miniszterelnökről van szó. Tehát a miniszterelnök ha képviselő, így kell érteni, a
miniszterelnöki tisztséget betöltő, miniszter, államtitkár, tehát a felsorolás a miniszterelnökkel
kezdődik, és ezeknek a személyeknek a javadalmazásával függ össze. Tehát mielőtt
véleményt nyilvánítanánk, ezt szükségesnek tartottam elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a kormánynak van-e álláspontja.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A tárgysorozatba-vételt követően kívánjuk elmondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok
ilyet.

Kérdezem, egyetért-e a bizottság az indítvány tárgysorozatba-vételével… (Jelzésre:)
Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen; máskor elnök úr külön
szokta föltenni, ezért várakoztam egy kicsit, elnézést. Ez nem kritika volt az ülésvezetéssel
kapcsolatban, félreértés ne essék.

Csak üdvözölni tudom, hogy Szijjártó képviselő úr észrevette, hogy 2 millió forintnál
többet keres – kicsit sokáig tartott, míg erre rájött, de hát végül is sikerült ezt észrevenni. Én
tehát azt gondolom, helyes az, ha egy ilyen tartalmú törvényjavaslat a Ház elé kerül. Mi meg
fogjuk szavazni a tárgysorozatba-vételt. De mivel van más ilyen tartalmú kezdeményezés is,
ezért azt szeretnénk kérni, hogy a parlamenti vitában a módosító indítványokra legyenek
nyitottak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel, javaslat, indítvány,
hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Kérdezem, ki az, aki egyetért az indítvány tárgysorozatba-vételével. (Szavazás.) A
bizottság egyhangúlag elfogadta.

Köszönöm szépen, visszaadom elnök úrnak az ülés vezetését.

(Az ülés vezetését dr. Balsai István, a bizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Zárószavazások előkészítése

a) Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslat
(H/2057. szám)

A 2. napirendi pontnál tartunk: zárószavazások előkészítése. Az imént ülésezett
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság indítványának megtárgyalásával kezdjük. Akik itt
voltak, emlékezhetnek rá, hogy az előkészítő bizottság ülésén elfogadtunk egy indítványt;
nem ismertetem, mert azt hiszem, lényegében mindenki ismerheti.

Ezzel kapcsolatban a kormánynak van-e álláspontja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Egyetért a kormány a módosító javaslattal.
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ELNÖK: A bizottság elnöke jelen van. (Dr. Salamon László jelzésére:) Nem kíván
hozzászólni.

Kérdezem, ki az, aki egyetért a javaslattal. (Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem; és 4-en nem vettek
részt a szavazásban, ha jól láttam.

A bizottság fenntartja korábbi álláspontját, miszerint a házszabályi részek kivételével a
határozat elfogadásához nagy kétharmad szükséges.

b) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2239. szám)

A b) pont alatt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló,
valamint az állampolgárságról szóló, illetve az anyakönyvi eljárásról szóló törvény
módosításával összefüggő T/2239. számú törvényjavaslat zárószavazás előtti módosításáról
van szó. Két indítvány van, az egyiknek Szabó Vilmos és Lamperth Mónika az előterjesztője,
a másikat a Nemzeti összetartozás bizottsága nyújtotta be.

A 12-es a Nemzeti összetartozás bizottságának indítványa. Ezzel kapcsolatban
kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A Nemzeti összetartozás bizottsága által benyújtott módosító javaslatot a
kormány támogatja.

ELNÖK: A 13-as módosítással kapcsolatban?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nincs előttünk a módosítás, a másikat nem láttam.

ELNÖK: Bocsánat, összekavartam. Tehát a 12-es a képviselői, ez az, amit a kormány
nem támogatott, ha jól tudom.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Még nem láttuk.

ELNÖK: Átadom a szót az előterjesztők közül Lamperth Mónikának.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a módosító
indítványban gyakorlatilag hasonló tartalmú módosító indítványt terjesztünk elő Szabó
Vilmos képviselőtársammal – nem teljesen ugyanaz, csak hasonló tartalmú –, mint a vita
korábbi szakaszában.

Különös hangsúlyt ad ennek a módosító indítványnak, hogy az elmúlt bizottsági
ülésen országgyűlési képviselőtársaim megismerhették az adatvédelmi biztos javaslatát,
amelyet ehhez a törvényjavaslathoz írásbeli véleményként benyújtott, és felhívta a figyelmet,
hogy a törvényjavaslat korrekcióját tartja indokoltnak. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a
törvény szerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból és meghatározott jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Tehát ez a hatályos törvény által előírt
kötelezettség. Ezért az a megoldás, amelyet rendkívül praktikus és technikai megoldásnak
szánva javasol a kormány, hogy még az állampolgárság tényleges megszerzése előtt a
honosított és visszahonosított állampolgárok adatait nyilvántartásba vegyék, ez semmiképpen
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sem indokolható, és aggályos. Ugyanis semmilyen jog érvényesítését és kötelezettség
teljesítését nem teszi szükségessé, hogy a nyilvántartás már attól az időponttól kezelje őket,
hogy a jogi eljárás lefolyik, és mielőtt még ténylegesen megszerezték volna az
állampolgárságot.

Summa summarum, azt szeretném, ha az adatvédelmi biztos érveit is figyelembe véve,
ezt a módosító indítványt elfogadná az Országgyűlés. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány már nyilatkozott, de megkérdezem, azóta
változott-e a véleménye.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 17-en. Ki ellenzi? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság nem támogatja,
köszönöm szépen.

A 13. sorszám alatt van benyújtva a bizottsági módosító indítvány; nincs itt senki a
bizottságból. A kormány, ha jól értettem, erről nyilatkozott és támogatta.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Így van.

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja, hogy a bizottsági módosító indítvánnyal egyezően
ezt a javaslatot benyújtsuk. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6-an. Köszönöm szépen, akkor benyújtjuk.

c) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2099. szám)

Még egy alpont van hátra: az egészségügyi kamarákkal kapcsolatos törvényjavaslat
módosítása zárószavazásának előkészítése. Átadom a szót a kormány képviselőjének.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a módosító javaslat néhány zavaró momentumot szeretne
orvosolni. Az 1. pontban foglaltak értelmében kikerülne az a passzus, amely lehetővé tenné a
taj-szám kezelését. Az előterjesztő nem támogatta egyébként ezt a javaslatot, és a támogatotti
soron nem is volt rajta. Itt arról van szó, hogy ha ez a szabály bent maradna, akkor a kamarák
előtt folyó etikai eljárások során a személy azonosítása céljából kezelni lehetne a taj-számot,
ami szerintünk teljesen felesleges, adatvédelmi szempontból indokolatlan, a személy
azonosítása taj-szám nélkül is megtörténhet. Szeretnénk tehát, ha ez kikerülne a javaslatból.

A módosító javaslat további pontjai arra vonatkozóan tartalmaznak pontosító
szabályokat, hogy hogyan lehet kérvényezni a kamarai tagságot. A javaslat értelmében
kötelező lesz a kamarai tagság, erre vonatkozóan tartalmaz pontosító előírásokat. Így például,
hogy a kamarai tagság a kérelem benyújtásának napjával jön létre, és addig, amíg ez nem
történik meg, teljesen jogszerűen lehet az orvosi-egészségügyi tevékenységet végezni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezen akkor végig kell mennünk a szavazás
szempontjából.
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Az 1. pontban szereplő, zárószavazás előtti módosító indítványt ki támogatja?
(Szavazás.) 23 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an. Köszönöm, elfogadtuk.

A 2. pontban szereplő, zárószavazás előtti módosító indítványt ki támogatja?
(Szavazás.) 23 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an. Köszönöm, elfogadtuk.

A 3. pontban szereplő, zárószavazás előtti módosító indítványt ki támogatja?
(Szavazás.) 23 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3-an. Köszönöm, elfogadtuk.

A 4. pont a hatályba léptetéssel kapcsolatos. Ki támogatja? (Szavazás.) 20-an. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) 5-en. Köszönöm szépen, elfogadtuk.

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a megjelenést, végeztünk a napirenddel.

Egyebek

Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra, hogy holnap három raportőr és két
tisztviselő érkezik a velencei bizottságtól, többek között az alkotmányügyi bizottság tagjaival
is konzultálni kívánnak, mégpedig egy ebéd keretében, amire holnap 12 és fél 2 között kerül
sor itt a Parlamentben, gondolom, a Vadász-teremben. A küldöttség tagjai közül a
legismertebb Hanna Suchocka, aki lengyel miniszterelnök is volt egy időben, valamint
Christoph Grabenwarter úr, aki az osztrák alkotmánybíróság tagja. Nincs korlátozva a
résztvevők száma, úgyhogy aki részt kíván holnap venni 12 és fél 2 között ezen a
megbeszélésnek is minősülő munkaebéden, kérem, jelezze szándékát a bizottságunk
titkárságán.

Köszönöm szépen a megjelenést. Igen, Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, egy megjegyzést, ha szabad.
Egyetlen kérdésem volna, hogy a program összeállítása kapcsán milyen szempontok
játszottak szerepet.

ELNÖK: A külügyminiszter úr illetékes benne, nem mi hívtuk ide őket. Értem a
kérdést, értem, hogy melyik ellenzéki párttal miért van… – megértettem.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, mert ezt itt megjegyezzük, hogy mi nem
kaptunk meghívást arra…

ELNÖK: Én magam is megkérdezném, de…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Jobbik szeretett volna szintén találkozni a
velencei bizottság küldöttségével…

ELNÖK: Én ezt megértem…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …hogy kapjunk esélyt…

ELNÖK: …kérem, hogy a parlamentben intézzen kérdést; nincs most jelen a
Külügyminisztérium részéről senki. Köszönöm.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mindenesetre szeretnénk, ha a jegyzőkönyvbe
kerülne, hogy mi ezt sérelmezzük, hogy a Jobbik frakcióvezetése nem találkozhatott a
velencei bizottság küldöttségével.
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ELNÖK: Én ezt nem tudom továbbítani. Javaslom, hogy a Külügyi Hivatalnál jelezze
képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt van most rá lehetőségem…

ELNÖK: Én értem, de ez nem tartozik a bizottság tárgykörébe. Az ebédmeghívás
tartozik; a meghívás körülményeivel kapcsolatban kérem, hogy sérelmeit Sárdi Péter úrral
ossza meg.

A bizottság ülését bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


