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Napirendi javaslat  
 

1. Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám)  

(Rogán Antal, Menczer Erzsébet és dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Zárószavazás előkészítése)   

 

2. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Egyebek   
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Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
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Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Tóth Ágnes szakmai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott további 
résztvevőket.  

Bizottságunk ülését megnyitom. Napirendi javaslatomat írásban képviselőtársaim 
megkapták. Ezt egy kiegészítéssel tartom fenn, amelyet a gyakorlat szerint elnöki hatáskörben 
teszek meg. A zárószavazás napirendi pont keretében nem csak a T/8635. számú, az 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos törvényjavaslat zárószavazásának előkészítését kell 
elvégeznünk, hanem el kell végeznünk a schengeni információs rendszer második generációja 
keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, 
valamint a Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. 
számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítését is. Tehát ezzel kiegészítve 
terjesztem a napirendi javaslatot a bizottság elé.  

Módosító javaslat nem érkezett a napirendi javaslathoz, tehát egy döntéssel határozunk 
a napirendről. Előtte még rögzítjük, hogy Gruber Attilát Horváth Zsolt, Puskás Imrét Varga 
István, Szakács Imrét Vitányi István, Molnár Attilát Kozma Péter, Gaudi-Nagy Tamást Staudt 
Gábor, Pősze Lajost Vas Imre, Gulyás Gergelyt Mátrai Márta, Varga Lászlót Bárándy 
Gergely, Lamperth Mónikát Ipkovich György helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendi javaslatot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez egyhangú, de a határozatképesség okából számoljuk 
össze! Ez 20 igen szavazat volt, a bizottság tehát egyhangúlag megszavazta a napirendi 
javaslatot. 

Zárószavazások előkészítése 

a) Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám) 

Az első napirendi pontunk tehát: zárószavazások előkészítése. Először az elektronikus 
hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/8635. 
számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítésére kerül sor. Az előterjesztők 
képviseletében köszöntöm Menczer Erzsébet képviselő asszonyt, a kormány képviseletében 
pedig Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat.  

A törvényjavaslathoz zárószavazás előkészítése érdekében 12 módosító javaslat 
érkezett, az ajánlástervezetünk ezt 12 pontban tartalmazza. Ebből 11-et az előterjesztő 
terjesztett elő, tehát arról nem is nyilatkoztatom majd az előterjesztőt, csak majd a kormányt. 
Egy javaslat pedig, mégpedig szám szerint a 4. számú javaslat származott Baja Ferenc és 
Tóbiás József képviselő uraktól, a Magyar Szocialista Párt részéről. Haladunk az ajánlás 
sorrendjében. 

Az 1. ponttal kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját, amelyhez a 2-es is 
hozzákapcsolódik, tehát az 1. és 2. pontról együtt tárgyalunk és együtt döntünk. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek: támogatom mindkettőt. 
 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Nem jelentkezik senki 

hozzászólásra. Határozathozatal következik. Ki támogatja az 1., 2. pontot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 



- 7 - 

A 3. pont következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatom. 
 
ELNÖK: Mindegyikben tárcaálláspont van tehát? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Igen, így van. 
 
ELNÖK: Értem. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 4. pont Baja Ferenc, Tóbiás József javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérdezem. 
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 5. pont következik, és ettől kezdve mindegyik az előterjesztő javaslata. 
Tárcaálláspont? 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 6. pont következik. Tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 7. pont következik. Tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 8. pont, tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja a tárca. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 9. pont, tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 10. pont következik, tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 11. pont következik, tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
S végül a 12. pont következik. Tárcaálláspont? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Ezzel ennek a törvényjavaslatnak a záróvitára előkészítését befejeztük. 

b) A schengeni információs rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a 
Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8572. szám) 

Következik a schengeni információs rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról szóló T/8572. számú törvényjavaslat 
záróvitára történő előkészítése.  

Az előterjesztő képviseletében Simonné Berta Krisztina helyettes államtitkár asszonyt 
köszöntöm. Az előterjesztő egyetlen módosító javaslatot terjesztett elő, amely egy utaló 
pontosítást tartalmaz.  

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Nincs jelentkező.) Ha nem jelentkezik senki 
hozzászólásra, akkor döntünk. Ki támogatja ezt a javaslatot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

A 2. napirendi pont következik: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. 

Három kapcsolódó módosító javaslat érkezett, amelyet a kiegészítő ajánlásunk 
tartalmaz. Az előterjesztő kormány képviseletében Répássy Róbert államtitkár urat 
köszöntjük. 

Az első Bödecs Barna kapcsolódó módosító javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan 

kapcsolódó módosító indítvány, amelyet egy múltkori bizottsági ülésen a tárca képviselőivel 
egyeztettünk, illetve tulajdonképpen megnyilatkoztattuk őket, és azt mondták, hogy 
amennyiben egy pontosított szövegezés kerül előterjesztésre, akkor támogatni fogja a tárca. 
Én azt az információt kaptam, hogy Bödecs Barna képviselőtársunk ezt az egyeztetést 
lefolytatta, és igyekezett egy olyan szövegezést találni, ami megfelel a kívánt célnak. Tehát 
kérem, hogy a tárca támogassa, illetve képviselőtársaimat is arra kérem, hogy a kisajátítási 
törvény ezen passzusát támogassa. 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnézést kérek, túlságosan röviden nyilatkoztam. Mert valóban nem támogatjuk, de ebben a 
formában nem támogatjuk, ellenben a bizottsági módosító javaslat, amelyet az alkotmányügyi 
bizottság benyújtana, kezeli ezt a kérdést, és a kollégáim arról tájékoztattak, hogy elvileg 
Bödecs képviselő úr is ismeri ezt a bizottsági módosító javaslatot, és úgy tudjuk, elégedett 
vele.  

 
ELNÖK: Értem. Van-e még további hozzászólás? Egyelőre jelzem, hogy bizottsági 

módosító javaslat kezdeményezéséről nem tudok. Ha valakinek van ilyen javaslata… Látom, 
Vas Imre jelentkezik (Derültség.), akkor meg is adom a szót képviselő úrnak. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tervezetként szerepel, vastag betűvel, a 

törvény 2. § j) pontját kívánja módosítani majd. Ezt javaslom majd a bizottságnak, hogy 
nyújtsa be; de ezt később gondoltam előterjeszteni, amikor már a módosító javaslatokon 
túlmentünk. Ez a ja) pontból kiveszi a Natura 2000 területet, mind a két helyen, viszont a jc) 
pontban benne hagyja.  

Javaslom, hogy a bizottság ezt terjessze elő. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Azért kérdeztem ezt meg, mert az államtitkár úr hivatkozása logikailag 

tárgyalás tárgyává tette ezt a tervezett javaslatot is. Tehát továbbra is azt mondom, hogy 
tárgyaljuk együtt, és a szavazást is ejtsük meg. Tehát ha egyik kiváltja a másikat, akkor 
kezeljük így. 
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Van-e még további hozzászólás? (Nincs.) Ez a javaslat akkor az, államtitkár úr, az 
alkotmányügyi bizottság által benyújtani tervezett javaslat, amellyel egyetért a kormány? 

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

Igen, jelezni akartam, hogy az előterjesztő egyetért a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, először Bödecs Barna 

javaslatáról döntünk. Ki ért egyet azzal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 
igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezek után kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e a Vas Imre által javasolt bizottsági 
módosító javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a 
bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Az ajánlás 2. pontja következik, Schmidt Csaba módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

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

Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Ez összefügg a 3-assal – akkor arra is kiterjed? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr, mind a kettővel. 
 
ELNÖK: Igen. A 2., 3. pontokról együtt tárgyalunk és együtt döntünk. Ki kíván 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság az 
ajánlás 2. és 3. pontjában írt javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 
igen szavazattal a bizottság támogatta ezeket a javaslatokat. 

Van még egy olyan bizottsági módosító javaslatunk, amelyről nem foglaltunk még 
állást. Ez a mezőgazdasági bizottság 32. perszámú módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Elnök úr, nem értünk egyet a módosító javaslattal, de hadd mondjam tovább az indoklást. 
Azért nem, mert az előbb a bizottság által benyújtott bizottsági módosító javaslat kezeli ezt a 
kérdést. Tehát valójában a bizottság által benyújtott módosító javaslat Bödecs képviselő úr 
felvetését és a mezőgazdasági bizottság felvetését együttesen kezeli, az előterjesztő által 
támogatott módon. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta. Az egyharmadnak nincs jelentősége, 
mert bizottsági módosító javaslat, amely támogatottságától függetlenül kerül szavazásra, ha 
nem vonja vissza a mezőgazdasági bizottság.  

Ennek a napirendi pontnak is a végére jutottunk. 

Egyebek 

„Egyebek” címszó alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a cseh képviselőház 
alkotmányügyi és jogi bizottságának delegációja 2012. november 12-15. között hivatalos 
látogatásra érkezik Magyarországra. 2012. november 14-én, szerdai napon, 11 órától 
kezdődően a bizottságunk találkozik a cseh alkotmányügyi és jogi bizottság delegációjával, 
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majd 12 órától – egyelőre ennyit tudunk, többet nem – egy ebéd keretében fogadjuk a cseh 
partnerbizottságot. Tehát kérem, jegyezzük elő a programot, és minél nagyobb számban 
vegyünk részt a találkozón. 

Képviselőtársaim részéről van-e más „egyebek” címszó alatt? (Nincs ilyen jelzés.) Ha 
nincs, akkor azzal zárom be a bizottság ülését, hogy csütörtökön találkozunk a választási 
eljárási törvény újból megnyitandó részletes vitája során esetlegesen jelentkező kapcsolódó 
módosító javaslatok megtárgyalása érdekében; illetve van még egy napirendi pontunk, hogy 
esetleg a jövő heti ülésünket ezzel is tehermentesítsük. 

Köszönöm szépen a részvételt. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


