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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazás előkészítése:  

a) Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11114. szám)  

b) Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11107. szám)  

c) Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10858. szám)  

d) Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10593. szám)  

e) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  

f) A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 10-i 

ülésnapján elfogadott, Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvény (A köztársasági elnök átirata 

T/11210/12. számon került iktatásra)  

g) Egyes közteher-viselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11563. szám)  

h) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11564. szám)  

i) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 

törvényjavaslat (T/11206. szám)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Pősze Lajos (független) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Horváth Zsolt miniszteri biztos (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Brassói Sándor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Banai Péter Benő helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Megjelentek  
Dr. Schlammadinger József főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a bizottsági 
tagokat, illetve mindenkit, aki az egyes napirendi pontokhoz érkezett a bizottsági ülésre. 

A helyettesítési rend a következő: Turi-Kovács Béla képviselő úr helyettesíti Kozma 
Péter képviselő urat, Varga István képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Vas Imre 
képviselő úr Gruber Attila képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás Gergely 
képviselő urat, Rubovszky György képviselő urat Vejkey Imre képviselő urat, Zsiga Marcell 
képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, jómagam pedig Mátrai Márta képviselő asszonyt 
helyettesítem. 

Egy napirend-kiegészítésre érkezett indítvány, Lamperth Mónika képviselő asszonytól 
egy ügyrendi állásfoglalás tekintetében. A bizottság tagjai részére kiküldésre került. 

Vita nélkül határozunk. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a napirend-kiegészítésre 
tett javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatja, támogató szavazatot nem kapott. 

Napirend-kiegészítésre teszek javaslatot: T/11665., valamint T/11666. számon az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló törvénnyel kapcsolatban érkezett két képviselői 
önálló indítvány Vas Imre képviselő úr által. Mind a kettőnek a napirendre vételét kérték, a 
plenáris ülésre is. Itt a bizottsági ülésen csak az általános vitára alkalmasságról, illetve az arról 
szóló javaslatról kell majd döntenünk. Azt javaslom, ezzel a két javaslattal kezdje a bizottság 
a bizottsági ülést. 

Kérdezem, ki az, aki a T/11665. számú törvényjavaslat napirendre vételével egyetért. 
(Szavazás.) 14 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás mellett a bizottság napirendre vette. 

Kérdezem, a bizottság egyetért-e a T/11666. számú javaslat napirendre vételével 2. 
napirendi pontként. (Szavazás.) 14 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság napirendre vette. 

Most az így kiegészített napirendi javaslatról kérdezem a bizottságot. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) 15-en támogatják. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet a 
kiegészítésekkel együtt. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11665. szám); általános vita 

Soron következik tehát T/11665. számon az országgyűlési képviselők választásáról 
szóló törvény módosítására Vas Imre képviselő úr által tett indítvány. Előterjesztőként Vas 
Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Tulajdonképpen egyetlen számmódosítás van 
benne, hogy meddig lehet képviselői körzethatárokat módosítani: a június 30-ai szövegrész 
helyett július 15-ére javaslom módosítani. 

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

lehet-e már álláspontja a T/11665. számú javaslattal kapcsolatban. Parancsoljon! 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcavéleményt mondok: támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a kérdéssel egyébként foglalkozott már az 
Országgyűlés, csak nem ennek a napirendnek a keretében, a múlt héten. És majd lesz egy 
döntés, amelyet ezzel összefüggésben meg kell majd hoznunk.  

Hozzászólási szándékot Staudt Gábor képviselő úr jelez. Képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én nem értem, hogy erre mi 
szükség van, lévén, hogy amikor meghatároztuk az előző dátumot, arról volt szó, hogy addig 
aztán már végképp és isten bizony sikerülhet a módosításokat eszközölni. Akkor jeleztük, 
hogy ez olyannyira jogbizonytalan, hogy utólag újra ki lehet tolni ezt a határidőt, és ha július 
15-ig nem sikerül, akkor majd ki lehet tolni szeptemberre vagy októberre, vagy akár jövő 
évre, vagy akármeddig. Tehát nincs más egyéb jogszabály; ez is kétharmados törvény. Tehát 
ezt bármeddig lehet tologatni.  

Ez újra csak elég durva beavatkozás a választási törvénybe, és nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Arra szeretnék csak reagálni, hogy 

gyakorlatilag most derült ki az, hogy olyan technikai problémák vannak, ami a következő 
napirendi pontban lesz tulajdonképpen előttünk világos. Érdekes módon a tegnapi négypárti 
tárgyaláson ez a kérdés nem vetődött föl. A jegyzők jelezték az utolsó pillanatban a választási 
hivatal elnökénél ezt a dolgot. Gyakorlatilag ilyenek vannak, hogy a II. kerületben a Torockó 
utcánál a páros és a páratlan oldalt tévesztették el; tehát teljesen értelmetlen szövegrész, 
technikai módosításról van szó.  

S tekintettel erre, a július 15-ének az a magyarázata, hogy azt hiszem, az már 
mindenki előtt világos, hogy a jövő héten ez a technikai módosítássorozat le lesz bonyolítva, 
tehát július 5-éig befejeződik ez a korrekció. Ezért kell módosítani, mert nem lehet június 30-i 
törvényi rendelkezéssel július 5-én dönteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mátrai Márta képviselő asszony Szakács Imre képviselő urat helyettesíti. 
Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár akkor elég lenne talán a 

július 5-e, bár hogy július 15-éig hatályba is kell lépnie, ez nem teljesen egyértelmű a 
számomra. Tehát hogy miért július 15-e, amikor elméletileg már csak a jövő héten ülésezik az 
Országgyűlés? De ez a kisebbik probléma.  

Azt hiszem, az, hogy most derült ki, hogy egy-két technikai probléma van, nehezen 
elfogadható, lévén, hogy ez amiatt történhetett így, hogy az utolsó pillanatban fogadtuk el 
ezeket a törvényeket, és az utolsó pillanatilag is az Országgyűlés, illetve a Fidesz–KDNP-
frakciók ezt módosítgatták. Tehát ha normális módon, jó előre elkészül egy ilyen törvény, 
akkor van idő arra, hogy a megfelelő technikai vagy akár érdemi módosítások, korrekciók 
belekerüljenek. Ez annak a bizonyítéka, hogy valóban rohamléptekben, néhol átgondolatlanul 
készült, nem megfelelő módon, és túl gyorsan kerül majd alkalmazásra. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit technikai információként azért szeretnék, ha 

másért nem, a jegyzőkönyv kedvéért elmondani, hogy ennek az időbeli sorrendje úgy volt, 
hogy az ezzel foglalkozó bizottsági módosító javaslatról egyszer döntött a bizottság a múlt 
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héten, amikor is az ellenzék nem volt jelen. Aztán pont ezért, mert az ellenzék nem volt jelen, 
a bizottság elnöke kezdeményezett egy egyeztetést a plenáris ülés idején, a 
határozathozatalokat követően – akkor sem volt jelen az ellenzék. (Dr. Staudt Gábor, nevetve: 
Más dolgunk volt.) Majd volt egy négypárti egyeztetés, ahol, ha jól értem, ezek a kifogások 
nem merültek föl. Most pedig itt van a negyedik alkalom, hogy ezzel az egyébként teljes 
mértékben technikai kérdéssel a bizottság foglalkozzon. Szerintem ennél többet bizottsági 
ülés keretei között egy ilyen kérdéssel foglalkozni nehezen lenne elképzelhető.  

Államtitkár úrnak adom meg a szót a tartalmi kérdések megválaszolására. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném jelezni, hogy a körzetesítés 
folyik az ütemezés szerint, a szavazókörök területének kialakítása. Tehát automatikus, hogy 
itt vetődnek föl olyan technikai kérdések, amelyek pontosítást igényelnek. Ezt korábban nem 
lehetett volna elvégezni. Éppen ezért került bele a Ve.-be az a határidő, hogy ha ilyen 
kérdések fölvetődnek, akkor azok kezelhetők legyenek. Tehát ez tartalmilag még a Ve. 
tekintetében is egy jelentős módosítás.  

Az adatok pedig, amelyek alapján a pontosítást el lehet végezni, azok éppen a jelenlegi 
szakaszban vetődtek föl, azért most áll elő ez a helyzet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kozma Péter képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat 

helyettesíti. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést. (Szavazás.) 
17 igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság általános 
vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 

A tárgysorozatba-vételről nem kellett dönteni, hiszen rendkívüli ülésszakban vagyunk, 
és a szükséges számú aláírás rendelkezésre áll. 

Turi-Kovács Béla képviselő úr lesz a bizottság előadója. Kérdezem, kisebbségi 
véleményt kíván-e Staudt Gábor képviselő úr mondani. (Dr. Staudt Gábor: Mikor lesz a 
vitája?) Várhatóan a mai nap folyamán, valamikor a határozathozatalokat követően, illetve 
most fordított a napirend, tehát a kérdéseket követően. (Jelzésre:) Akkor Staudt Gábor 
képviselő úr lesz az, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/11666. szám); általános vita 

Most pedig a T/11666. számú törvényjavaslat tekintetében kérdezem az előterjesztőt, 
hogy van-e szóbeli kiegészítése.  

Dr. Vas Imre szóbeli kiegészítése 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ilyen leírás az 
ország területéről még nem volt. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy korábban egy ’89-es 
minisztertanácsi rendelet úgy határozta meg az országgyűlési körzeteket, hogy az akkori 
önkormányzati szavazókörök szerint határozta meg, és aztán ez alapján került hat választás 
lebonyolításra. Közben éppen kerületek alakultak, szavazóköröket módosítottak, és végig, 
még a 2012-es választáson is azt kellett figyelni, hogy 1989-ben milyen volt a szavazóköri 
beosztás, mondjuk, egy-egy fővárosi kerületben vagy egy-egy nagyobb városban, ahol egy 
településen belül több országgyűlési képviselői körzet volt. 

Tehát ilyen szabatos leírás még nem volt, ezért jönnek ki egyébként ilyen hibák, amit 
helyettes államtitkár úr is mondott. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat a tárca vagy a kormány álláspontjáról. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok: a tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? Staudt Gábor 

képviselő úré a szó. 

Hozzászólás 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Tulajdonképpen nagyon röviden 
majdhogynem ugyanazt tudom elmondani, mint az előzőekben. Persze örülünk neki, hogy a 
körzetesítés most folyik, illetve hogy túl tudunk lépni a ’89-es minisztertanácsi rendeleten, 
ennek meg különösen örülünk, de hát erre nem kellett volna egyébként eddig várni. Persze 
erre lehet azt mondani, hogy jobb későn, mint soha, én ezt megértem. De ha már megvan a 
kétharmados felhatalmazás, akkor illett volna, mondjuk, a választások után rendezni ezt a 
helyzetet, és akkor nem kerültünk volna abba a helyzetbe, hogy a körzetesítés tulajdonképpen 
a 2013-as év közben zajlik le, és így azért a választások elég közel vannak.  

Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Határozathozatal következik, tekintettel arra, hogy további hozzászólási 
szándékot nem látok. Molnár Attila képviselő úr Pősze Lajos képviselő urat helyettesíti. 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 17 igen. Ki az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 1 
ellenszavazat mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. 

Együttes vita lesz a két törvényjavaslatról, tehát értelemszerűen mind a többségi, mind 
a kisebbségi vélemény előadója ugyanaz lesz, mint az előző előterjesztésnél. 

Így ezt a napirendi pontot lezártuk. Államtitkár úr, köszönöm szépen. 

Zárószavazás előkészítése 

a) Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11114. szám) 

Zárószavazások előkészítésével folytatjuk a munkánkat. Először az oktatás 
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számú 
törvényjavaslat következik. 36 pontos az ajánlás, sok összefüggéssel az ajánlási pontok 
között. Javaslom, haladjunk sorban. 

Az 1. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot. Gondolom, támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta. 

A 2. pontban szintén az előterjesztő nyújtott be javaslatot. Hozzászólási szándékot 
nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 3. pontban az oktatási bizottság nyújtott be javaslatot. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatjuk a javaslatot.  
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ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 4. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Az 5. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 6. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 7. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 8. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 9. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 10. pontban az előterjesztő nyújtott be javaslatot; értelemszerűen támogatja is. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 11. pont az előterjesztő javaslata, összefüggésben a 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 34., 35. és 36. módosító javaslatokkal. 
Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? 
(Szavazás.) 17-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság ezeket a 
javaslatokat elfogadta.  

A 14. pont az oktatási bizottság javaslata, összefüggésben a 15., 31., 32. pontokkal. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kormányálláspontot 

mondok: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Előterjesztői javaslatokkal való alternatívák 

miatt nem támogatják? 
 
BRASSÓI SÁNDOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azért nem, mert a 

korábbiakban már elfogadott, a pedagógia szakmai szolgálatokra vonatkozó életpálya-
kiterjesztést a kormány megvitatta, ennek a költségvetési vonzata miatt nem tudja támogatni, 
tehát azok kizárják ezeket a javaslatokat. Tehát ha azokat elfogadja a bizottság, és a kormány 
is támogatta, ezeket nem lehet támogatni. 

 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat? 

(Szavazás.) 6 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott a javaslat. 

Ezzel mindegyik módosító indítványról döntöttünk. Köszönöm szépen az 
előterjesztőknek a megjelenést a napirendi pont tárgyalásánál. 
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b) Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11107. szám) 

Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/11107. számú törvényjavaslat. 15 pontos az ajánlás, és valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be. 

Vas Imre képviselő úrnak adom meg ügyrendi kérdésben a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Miután mindegyiket az előterjesztő nyújtotta 

be, javaslom, hogy egyben tárgyaljuk és egyben szavazzunk a 15 pontról. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatról nyitom meg először a vitát. Hozzászólási szándékot 

nem látok. Ki támogatja az ügyrendi javaslatot? (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2-en nem támogatják. A bizottság elfogadta az ügyrendi javaslatot, 
tehát egyben nyitom meg a vitát valamennyi, az előterjesztő által megfogalmazott javaslatról. 

Úgy tudom, talán a 9. ajánlási ponttal kapcsolatban van észrevétel. Képviselő úré a 
szó. 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT miniszteri biztos (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. 
A 9. pontnál jelezték, hogy benne maradt egy hiba a javaslatban. A 13. pont önmagára 

vonatkozó rendelkezése szükségtelen. Én azt kérem, hogy a bizottság ezt a pontot ne 
támogassa, és ezzel együtt értelemszerűen a paragrafus bevezetésében ezt a részt ki kellene 
javítani, tehát át kellene vezetni. Ezzel a kéréssel kérem, hogy támogassák.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha megengedi, képviselő úr, én azt mondanám, hogy az elmondottak szerinti 

pontosítással támogassa a bizottság, ha ez lehetséges. 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT miniszteri biztos (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetértek önnel, elnök úr. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, úgy lesz, hogy a (13) bekezdés nincs, és így támogatja majd 

ezt az ajánlási pontot is. 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT miniszteri biztos (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

így, köszönöm, elnök úr. (Dr. Schlammadinger József egyetértően bólogat.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki az, aki 

ezzel a pontosítással, illetve kiegészítéssel együtt ezeket a módosító indítványokat támogatja. 
(Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság ezeket a módosító indítványokat ezzel a 
korrekcióval együtt elfogadta.  

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. 

c) Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10858. szám) 

Soron következik az egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő 
módosításáról szóló T/10858. számú törvényjavaslat. 8 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be. 

Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót ügyrendben. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Ugyanaz a javaslatom, mint az előző pontnál. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslat tekintetében nyitom meg a vitát. Kérdezem, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ki fogadja el az ügyrendi javaslatot? (Szavazás.) 17-
en. Ki nem fogadja el? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta az ügyrendi javaslatot. 

Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László képviselő urat helyettesíti. 
A 8 pont mindegyikét az előterjesztő nyújtotta be; értelemszerű, hogy támogatja. 

Hozzászólási szándékot képviselőtársaim nem jeleznek. Kérdezem, ki az, aki az előterjesztő 
által benyújtott módosító javaslatokat támogatja. (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta a módosító javaslatokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártam. Köszönöm szépen. 

d) Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10593. szám) 

Soron következik az egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról szóló T/10593. számú javaslat. Az előterjesztő nyújtotta be az 
egypontos ajánlásban rögzített módosító indítványt. Államtitkár úr, gondolom, ezt támogatja 
is. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot jelez Lamperth Mónika képviselő asszony. 

Megadom a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnézést, elnök úr, ha jól értettem, most az 

alaptörvény negyedik módosításával összefüggő záró módosító beadásánál tartunk. 
(Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Elnézést, képviselő asszony, még egyszer… 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én ugyanezért nem hallottam az előbb, amit 

mondott. Tehát ha jól értettem, most az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításról szóló záróhoz beadott indítvány… 

 
ELNÖK: Igen, az az egy pont. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Csak hogy világos legyen. 
Tisztelt Képviselőtársaim! A módosítás és ez a javaslat az én megítélésem szerint az 

alaptörvénybe ütközik. Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt semmiképpen ne 
fogadják el. Itt ugyanis arról van szó, hogy az elnök kinevezéséig az elnöki rendelet 
kiadásában helyettesítő elnök kinevezésére adjon felhatalmazást ez a jogszabály. Ugyanakkor 
az alaptörvény 23. cikke pedig azt mondja, hogy „az önálló szabályozó szerv vezetője 
törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben meghatározott 
feladatkörében” adja ki a rendeletet, tehát erre ad felhatalmazást, és az utolsó mondata ennek 
a cikknek azt mondja, hogy „az önálló szabályozó szerv vezetőjét rendelet kiadásában az 
általa rendeletben kijelölt helyettese helyettesítheti”. 
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Tehát ha az alaptörvény azt mondja, hogy rendeletben kell kijelölni a helyettest, akkor 
nem lehet egy törvénymódosítással felülírni az alaptörvényt. Én értem, hogy itt most 
probléma van a szerv vezetésében, de egy törvény, egy ilyen törvénymódosítás nem mehet 
szembe az alaptörvénnyel. Most vagy van rendelet, ahol van kijelölt helyettes, vagy nincs 
rendelet. Ha nincs ilyen rendelet, azt nem lehet törvénnyel pótolni, mert az alaptörvény erről 
mást mond. 

Tehát én azt gondolom, hogy ez a módosítás alaptörvény-ellenes, és arra kérem a 
képviselőtársaimat, hogy ezt ne szavazzák meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslat arra irányul, hogy feloldja azt a helyzetet, amelyre 
Lamperth Mónika képviselő asszony helyesen emlékeztetett, hogy mi van akkor, ha nem 
rendelkezik az elnök a helyettesítésről. Ezért szerintünk helyes az a megközelítés, hogy 
törvényben kellene ilyen esetre szabályozást adni. Mert a rendelet kiadása csak joga az önálló 
szabályozó szerv vezetőjének, de nem kötelessége, és nem is adott ki egyébként ilyen 
rendeletet, valójában nem rendelkezett a helyettesítésről. Viszont ez egy olyan 
jogbizonytalanságot eredményez, amit nem tudunk másként orvosolni, csak a törvényben, ha 
törvény tisztázza azt a helyzetet, hogy ha nincs ilyen rendelet, akkor mi az eljárási rend. 

Azt azért szögezzük le, hogy az is alkotmányos kötelessége az Országgyűlésnek, vagy 
a jogrendben biztosítania kell azt az esetet, hogy ha egy közjogi tisztség nincs betöltve, akkor 
milyen szabályokat kell alkalmazni. Az ő esetében, főleg egy ilyen haláleset esetén, nem arról 
van szó, hogy lehetett volna előre látni azt, hogy bekövetkezik egy ilyen esemény. És ezért 
nem látunk más megoldást, mint hogy ezt a törvény rendezze. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr, utána Lamperth Mónika 

képviselő asszony következik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Véleményem szerint, államtitkár 

úr, teljesen egyértelmű a helyzet, hiszen az alaptörvény írja le, hogy neki kell ezt a rendeletet 
megalkotnia. És az alaptörvényt nem tudjuk ez törvénnyel felülírni, ebben a helyzetben sem. 
Tehát ha nincs ilyen rendelet, nem került kiadásra, akkor őt nem lehet helyettesíteni 
véleményem szerint, a helyettesítés nem tud megtörténni a rendeletalkotás tekintetében. Tehát 
sajnálatos módon ehhez alaptörvényt kellene módosítani, hogy áthidalják ezt a helyzetet, mert 
ez jogdogmatikailag szerintem sem jó, lévén, hogy az alaptörvény egyértelműen fogalmaz 
ebben a tárgykörben, és egy alsóbb szintű jogszabállyal toldozgatni-foldozgatni ezt lehet, csak 
attól még nem lesz jogilag helyes és alkalmazható. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr által 

kifejtett kvázi kényszerhelyzet valóságos, ezt tudjuk mindannyian. Na de attól még, hogy 
kényszerhelyzet van, ez a törvénymódosítás nem lesz alkotmányos.  

Én azt gondolom, hogy ezt a kényszerhelyzetet vagy ezt a senki által nem kívánt 
helyzetet, ami az elnök asszony halála miatt bekövetkezett, alkotmányosan kétféleképpen 
lehet feloldani. Az egyik, hogy az alaptörvénynek ezt a passzusát módosítja az Országgyűlés. 
Ez az egyik alaptörvényszerű megoldás. A másik pedig az, hogy az elnököt helyettesítő 
elnökhelyettes a rendeletkiadásban önmérsékletet tanúsít; magyarul: nem ad ki rendeletet. 
Attól ő még vezetheti ezt a szervet, hiszen más jogosítványaiban nincs korlátozva. És akinek 
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ez a dolga, az meg igyekezzen minél előbb elnököt kinevezni az önálló szabályozó szerv 
élére, és akkor föloldódik ez a kényszerhelyzet. 

Mind a két általam mondott megoldás alaptörvényszerű, ha úgy tetszik, alkotmányos. 
Amit idetettek az asztalra, az nem az. Függetlenül attól, hogy a kényszerhelyzetet 
mindannyian értjük. De kéretik alkotmányos megoldást találni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem tudok más érveket mondani, mint hogy az Országgyűlésnek kötelessége, hogy biztosítsa 
azt, hogy egy hatósági tevékenység, egy médiahatóság működjön, működőképes legyen. 
Valóban, igaza van képviselő asszonynak, ezt úgy is biztosíthatja, hogy megválasztja az 
utódját. De amennyiben erre jelölés még nem érkezett, és az Országgyűlés nem fog ülésezni 
két hónapig, ezért szerintem más módon kell biztosítani. (Dr. Lamperth Mónika 
közbeszólására:) Képviselő asszony, én elfogadom azt, hogy erre az esetre nem készült fel az 
alaptörvény, tehát nem készült fel arra, hogy nincs kijelölve helyettes. De ez nem azt jelenti 
egyébként, hogy nem kellett volna helyettest jelölni. Tehát az a probléma, hogy most már egy 
elhunyt elnökkel szemben nem tudjuk azt számon kérni, hogy miért nem jelölt helyettest. 
Nyilvánvalóan helyettest kellett volna jelölnie. De ez a rendelet nem következett be, ezért az 
Országgyűlésnek szerintem ezt a helyzetet valahogy fel kell oldania. 

Nem vitatom azt, hogy az lenne a legjobb megoldás, amit ön mond, hogy az 
alaptörvényben másként lenne ez szabályozva. De ha így van szabályozva az alaptörvényben, 
akkor is fennmarad az a kötelessége az Országgyűlésnek, hogy biztosítsa a működőképességét 
a médiahatóságnak. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki a módosító indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3-an nem 
támogatják. A bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

Még egy kérdésben kell ennél a napirendi pontnál döntenünk, a /23. számú, az 
alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító indítvány visszavonásáról, tekintettel a mai 
bizottsági ülés elején napirend-kiegészítéssel felvett és általános vitára javasolt 
előterjesztésekre. Én azt javaslom, hogy a /23. számú módosító indítvány, amelyet az 
alkotmányügyi bizottság nyújtott be, kerüljön visszavonásra. 

Ezzel kapcsolatban kérdést, észrevételt nem látok.  
Kérdezem, ki támogatja ennek a módosító indítványnak a visszavonását. (Szavazás.) 

19-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en tartózkodtak. A bizottság tehát a /23. 
módosító javaslatot visszavonta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

e) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám) 

Soron következik a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
T/10750. számú törvényjavaslat.  

Zárószavazás előtti módosító indítvány benyújtására tett indítványt a minisztérium. Ez 
az a módosító javaslat, amelyet a Turi-Kovács Béla képviselő úr által felvetettek alapján 
készítettek el és került benyújtásra. Értelemszerű, hogy az előterjesztő támogatja. 
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Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 
18-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás mellett a bizottság ezt a módosító indítványt támogatta. 

Még egy javaslatot teszek a bizottság számára: a /35. számú, zárószavazás előtti 
módosító javaslat 14. pontjának visszavonására teszek indítványt.  

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ennek a pontnak a visszavonását? 
(Szavazás.) 19-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság tehát úgy 
döntött, hogy ezt a pontot visszavonja. 

Így ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen. 

f) A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 10-i ülésnapján 
elfogadott, Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvény (T/11210/12. szám) 

Soron következik a köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 
június 10-i ülésnapján elfogadott, Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvény. A köztársasági elnök úr átirata T/11210/12. 
számon került iktatásra.  

Az 1. pontban lévő módosító indítványt Tóth József képviselő úr nyújtotta be, 
összefüggésben a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., valamint 12. pontokkal. Államtitkár asszonyt 
kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontjáról. 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok: a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot jelez Lamperth Mónika 

képviselő asszony. Képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Igazából az összefüggések, 

amelyeket az elnök úr itt fölsorolt, azok alapján én a 8-asról szeretnék leginkább beszélni. 
Amikor először tárgyaltunk erről a törvénymódosításról, akkor én elmondtam itt a 

bizottságban is, és a plenáris ülésen más képviselőtársainkkal, Tóth József képviselő úrral is 
elmondtuk azt az álláspontunkat, hogy a mi megítélésünk szerint nem lehet egy konkrét 
politikai szándék miatt a közigazgatás egész rendjét felborítani és kiemelni ebből a 
Margitszigetre vonatkozó szabályozást. Nem akarom ezeket az érveket elismételni, szerintem 
ott elég világosan felsoroltuk.  

Ugyanakkor jól látszik, hogy a köztársasági elnök is azt az észrevételt egyértelműen 
megfogalmazta, amire mi is utaltunk, hogy az európai önkormányzati charta az 
önkormányzatiságot védő jogot garantálja, amit egyébként Magyarország is elfogadott és a 
belső jog részévé tett, hogy ha bármilyen területszervezési intézkedésről döntésre kerül sor, 
akkor az érintett önkormányzattal köteles egyeztetni a döntéshozó. És a köztársasági elnök is 
– nagyon helyesen – rámutatott arra, hogy ez súlyos fogyatékossága ennek a döntésnek. Ezért 
én azt gondolom, hogy meg kellene fontolnia a többségnek, hogy elfogad-e egy ilyen nagyon 
világos jelzés alapján egy ilyen szabályt. Miközben az előbbi szavazás engem meglehetősen 
kételkedővé tett ebben az ügyben is, hiszen az előbb napnál világosabb volt, hogy 
alaptörvény-ellenes törvénymódosítást szavaz meg a tisztelt többség, mégis szívbaj nélkül 
megtették, sőt annyit sem tettek, hogy legalább államtitkár úr érvei mellett bármelyik 
kormánypárti képviselő annyit mondott volna, hogy hukk; nem hangzott el semmi. 
Gondolom, most is erre a sorsra fog jutni az érvelésünk. De azért a nyugodt lelkiismeretem 
miatt elmondtam. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A köztársasági elnök úr levelére szorítkoznék a 
válaszomban. 

Valóban, az előzetes konzultáció hiánya volt az, ami miatt megfontolásra az 
Országgyűlésnek visszaküldte ezt a törvényjavaslatot. A köztársasági elnök úr levelét 
követően ez a bizonyos konzultáció megtörtént, mind a XIII. kerületi önkormányzattal, a 
képviseletében eljáró polgármesterrel, illetve a Fővárosi Önkormányzatot képviselő 
főpolgármesterrel is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Steiner Pál képviselő úr 

helyettesíti Ipkovich György képviselő urat. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja ezeket a módosító indítványokat, Tóth József 

képviselő úr módosító indítványait, összefüggéseivel együtt. (Szavazás.) 4 támogató 
szavazatot kaptak a módosító javaslatok. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 11. pontról kell még döntenünk, ezt az előterjesztő nyújtotta be; gondolom, 
támogatja is. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 18-an. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság ezt a módosító indítványt elfogadta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártam. Államtitkár asszonynak köszönöm szépen a 
megjelenést. 

Azt a javaslatot teszem a bizottság számára, hogy az eredetileg a h) pontban rögzített 
T/11564. számú, a költségvetésre vonatkozó előterjesztéssel folytassuk, tekintettel arra, hogy 
az államtitkár úrnak máshol is még ezt az előterjesztést képviselnie kell. Kérdezem, a 
bizottság egyetért-e ezzel a helycserével. (Szavazás.) 19-en igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. 
– Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a 
javaslatot. 

h) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11564. szám) 

Így soron következik tehát T/11564. számon a 2013. évi központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslat.  

Ez egy 4 pontos bizottsági módosító javaslat. Kérdezem a tárca vagy a kormány 
álláspontját; benyújtóként, gondolom, támogatja. 

 
BANAI PÉTER BENŐ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

így van. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a zárószavazás előtti 

bizottsági módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás. 
– Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
javaslatot elfogadta. 

Szeretném államtitkár urat tájékoztatni arról, hogy a benyújtási határidő 10 óra, tehát 
amennyiben addig érkezik módosító javaslat, 10 óra után ezt tárgyalnunk kell. (Banai Péter 
Benő: Köszönöm.)  
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g) Egyes közteher-viselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11563. szám) 

Soron következik az egyes közteher-viselési kötelezettséget előíró törvények 
módosításáról szóló T/11563. számú törvényjavaslat.  

/12. szám alatt Lamperth Mónika képviselő asszony nyújtott be módosító javaslatot. 
Államtitkár úrnak adom meg a szót; kérem, hogy a tárca vagy a kormány álláspontját legyen 
szíves ismertetni. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket. Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár vagyok, az NGM-ből. 
Tárcaálláspontot tudok képviselni: nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a módosító javaslatot. Lamperth Mónika képviselő 

asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Bár biztos vagyok 

abban, hogy önök közül mindenki alaposan áttanulmányozta a módosító indítványomat, de 
mégis hadd mondjam el nagyon röviden, hogy mi szerepel ebben a módosítóban. 

Most úgy döntött a kormánypárti többség, hogy miután haladnak ebben a 
rezsicsökkentő kampányban, és minden médiából ez folyik, közben itt sunnyogva behoznak 
egy olyan tranzakciósilleték-emelést, ami egyébként effektíve több pénzt vesz el az 
emberektől, mint amennyit a rezsicsökkentés ad. Hadd mondjak néhány példát.  

A tranzakciós illeték a készpénzfelvételnél, mondjuk, a bruttó átlagbérrel rendelkező 
embereknél, ami 226 700 forint, ha a fizetését felhasználja és készpénzben veszi föl, akkor az 
1360 forint többlet kifizetési kötelezettséget jelent havonta az átlagbérrel rendelkező 
embernek. Ha ugyanezt utalás formájában veszi föl és nincs készpénzforgalom, akkor 680 
forint. És el tudom mondani ezt például a minimálnyugdíjnál is, minimálbérnél, e módosító 
indítvány kapcsán a vitában szeretném is majd megtenni. Ezért úgy gondolom, legalább 
annyit a tisztesség kedvéért önöknek meg kellene tenni, ha valóban azt mondják, hogy a 
kispénzű emberek és a nyugdíjasok pártján állnak, hogy a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban álló magánszemélyeknek az ebből a jogviszonyból származó juttatásuk, 
valamint a nyugdíjasoknak a nyugdíjuk erejéig egyszeri felvétel esetén a tranzakciós illeték 
alól mentességet kellene a törvénynek biztosítani. Ez azt jelenti, hogy azokat a kispénzű 
embereket, akiknek ez igenis sokat számít, nem sarcolnák meg.  

Azt gondolom, hogy ha egy másodpercig is bárki önök közül komolyan gondolta azt, 
hogy ez a rezsicsökkentés segít az embereknek… Értem én, hogy Vas Imrét ez untatja, értem, 
értem… 

 
ELNÖK: Kérem, hogy figyeljük a képviselő asszonyt! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): …de azért mégiscsak legalább végighallgatni 

érdemes lenne, ha önnek egy icipicit is számít az, hogy azokat az embereket, akiket ön 
állítólag képvisel, hogyan érinti a legújabb szándékuk. 

Tehát én azt gondolom, hogy ha van méltányossági szándék, akkor az egyszeri 
felvételt ezekben az esetekben, amelyeket felsoroltam, igenis illetékmentessé kellene tenni. 
Mert a kispénzű embereknek ez sokat számít.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Igen, de az emberek nem bruttó fizetést 
kapnak meg, hanem nettót, a kétszázhuszon-egynéhány ezer forintnak a nettója, ha jól 
számolom, olyan 160 ezer forint körül van, és az nem 1300 forint, hanem 1000 forint alatt 
van, ha én jól számolom. 

Egyébként erről beszélgettünk az előbb itt Mátrai Márta és Rubovszky György 
képviselőtársaimmal. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, nagyon röviden két gondolatot érdemes megemlíteni 
a javaslattal kapcsolatban. 

Az egyik az, hogy a pénzügyi tranzakciós illeték alanya nem az, aki a számlát vezeti a 
banknál, hanem maga a bank. Az, hogy a bank ezt továbbhárítja adott esetben a 
foglalkoztatottra vagy a bankszámla-tulajdonosra, az a banknak a döntése. E tekintetben 
célszerű fölhívni a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
folyamatosan vizsgálja az áthárításnak a tényét, és amennyiben úgy gondolja, hogy 
valamilyen szabályellenes áthárításra kerül sor, akkor ez ellen bírságokkal fel is lép. A 
közelmúltban tanúi is voltunk ilyen típusú lépéseknek. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy 
ha egy ilyen mentességet a Pti. törvénybe beiktatunk, akkor egyébként az el fogja érni azt a 
célzott hatást, amelyet képviselő asszony kíván ezzel elérni.  

A másik dolog, csak nagyon röviden, hogy nyilvánvalóan, ha arra ösztönözzük a 
számlatulajdonosokat, hogy ne a számlájukon tartsák a pénzüket, hanem készpénzben vegyék 
föl, mert alapvetően ez mindenképpen ebbe az irányba tereli a jogalkalmazókat, 
számlatulajdonosokat, akkor megint csak egy olyan irányba terelődne a gazdaság, ami ellen a 
kormány föl kíván lépni, ez pedig a készpénzben való fizetések, készpénzben folytatott 
tranzakciók emelkedését eredményezné. Ezt nem tudjuk és nem kívánjuk támogatni ebben a 
formában sem.  

Hozzátesszük, hogy természetesen méltányolandó az a szándék, amit képviselő 
asszony ebben a javaslatban megfogalmazott, ugyanakkor azt gondoljuk, a kormányzati 
szándékokkal kapcsolatban így, ebben a formájában nem támogatható. 

 
ELNÖK: Pősze Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
PŐSZE LAJOS (független): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Elnök úr, csak 

azért kértem szót, mert ehhez kapcsolódik, de nem pont a módosításhoz, viszont egy bővített 
mondatot szeretnék elmondani, ha már itt vannak a minisztérium képviselői. 

Nagyon sok pénzváltó keresett meg engem, olyan pénzváltók, akik milliárdos adókat 
fizetnek, tehát legálisan, rendesen adóznak. Az egész problémakör, tranzakciós illeték, 
készpénzfelvételi illeték, s a többi, hazavágja őket, és felhozza az arab illegális pénzváltókat, 
akik idáig is csak pár száz millió forint adót fizettek be vagy még egymillió forintot sem, 
azokkal szemben, akik 600-700 milliót fizettek be, és gyakorlatilag kiszorulnak emiatt a 
piacról. 

Én most nem akarok ebbe belemenni, csak figyelemfelhívásként szerettem volna ezt 
elmondani, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel, mert nagyon komoly adókiesés, 
milliárdos adókiesés érheti az államot, ha nem sikerül jól megfogni ezt a problémát.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki az, aki 
a módosító indítványt támogatja. (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Ipkovich György képviselő úr Bárándy Gergely képviselő urat helyettesítette már 
ennél a határozathozatalnál is.  

A /13. számú javaslatot, amely egy 7 pontos javaslat, az előterjesztő nyújtotta be; 
értelemszerű tehát, hogy támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a módosító 
javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen. Itt is ugyanazt tudom 
elmondani, mint az előző napirendi pontnál, hogy kérem a 10 órai időpont megvárását, 
tekintettel arra, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje akkor jár le. 
Köszönöm. 

i) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat (T/11206. szám) 

Soron következik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 
szóló T/11206. számú törvényjavaslat tárgyalása. A kormány képviselőit köszöntöm a 
napirendi pont tárgyalásánál. 

16 pontból áll a /21. számú, az előterjesztő kormány által benyújtott módosító javaslat; 
gondolom, ezt a kormány, illetve a tárca támogatja is. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja ezt a zárószavazás előtti módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki 
nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

Így ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. Itt is kérem a 10 óra megvárását. 
 
DR. SZABÓ BALÁZS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönjük szépen. Jó munkát 

kívánunk a bizottságnak! 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretnék, de nem tudok teljesen pontos 
tájékoztatást adni a parlamenti munka keretében a bizottsági munka következő napi 
lehetőségeiről.  

A mai tudásunk szerint a 10 órát javasolom mindenképpen megvárni, hiszen a 
módosító javaslatok benyújtási határideje lejár, így ma állást tudunk foglalni ezekről a 
kérdésekről. És lehet, hogy ez azt eredményezi, hogy a holnapi napon nem kell bizottsági 
ülést tartanunk, bár ez éppen Vas Imre képviselő úr indítványai okán még változhat is, tehát a 
tájékoztató sajnos csak pontatlan tud lenni, illetve nem biztos, hogy minden kérdésben 
teljesen körültekintő. 

A bizottsági ülés tekintetében szünetet rendelek el 10 óra 1 percig. 
 

(Szünet: 9.50 – 10.01) 
 
ELNÖK: Tisztelt képviselőtársaimat szeretném tájékoztatni arról, hogy 10 óráig 

további módosító indítvány, amelyről a bizottságnak döntenie kellene, nem érkezett.  
Így a bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek szép napot kívánok! 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 2 perc)  

  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


