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(Az ülés kezdetének időpontja: 14  óra)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és megjelent vendégeinket.
Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Berényi László, Ékes
Ilonát Csöbör Katalin, Gajda Róbertet Demeter Zoltán, Révész Máriuszt Kővári János,
Wittner Máriát Kubatov Gábor, Harrach Pétert pedig Varga László helyettesíti. Megállapítom,
hogy a bizottság határozatképes.

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

1. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról
kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm Szőke Irma főosztályvezető asszonyt a
Belügyminisztériumtól, dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumtól, Selmeczi Zsolt ellenőrzési vezető urat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól,
dr. Somogyi Andrea szakmai főtanácsadó asszonyt a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, dr.
Ványai László Levente tanácsos urat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól és Béres László
számvevőt az Állami Számvevőszéktől.

Arra kérem önöket, hogy csak a bizottságot érintő kérdésekre reagáljanak - a törvény
átfogó dolgait nem ebben a bizottságban kell megtárgyalni -, ilyen az illetékről szóló törvény,
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvény, a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló törvény, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény és az
alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő
adatszolgáltatásról szóló törvény. Ezekről kérem a minisztérium képviselőinek a véleményét.

Selmeczi Zsolt ellenőrzési vezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli tájékoztatója

SELMECZI ZSOLT ellenőrzési vezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait. Az Alkotmánybíróság 4/2006. számú határozata alapján az
egyes költségvetési törvényjavaslatokat úgynevezett tiszta törvényjavaslatként kell benyújtani
az Országgyűlés részére. Ezzel párhuzamosan az Áht. 36. §-a alapján a kormány az
Országgyűlés elé terjeszti a költségvetési törvény benyújtása mellett azokat a
törvényjavaslatokat is, amelyek a költségvetési törvény megalkotását szolgálják. Jelen
előterjesztésünk az Áht. ezen rendelkezésének tesz eleget.

A törvényjavaslat 49 törvény módosítását tartalmazza, amelyek kimutatható
kapcsolatban állnak a 2011. évi költségvetés előirányzataival, illetve a 2011. évi költségvetési
törvény végrehajtását szolgálják.

Elöljáróban két törvény módosítását terveztem kiemelni - természetesen további
kérdések esetén is szívesen állok a bizottság rendelkezésére -, az egyik a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló törvény módosítása, amely egyetlenegy rendelkezést tartalmaz, mely
szerint a Nemzeti Civil Alapprogram testületeinek tagjai a továbbiakban nem díjazásra,
hanem költségtérítésre lesznek jogosultak.

A másik törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló úgynevezett 1 százalék felajánlásáról szóló
törvény, amelyben a legfőbb változások az alábbiak: a vörösiszap-katasztrófa által okozott
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károk elhárítása érdekében a kormány létrehozta a Magyar Kármentő Alapot. A törvény
módosításával a civil 1 százalékos kerettel nyílik lehetőség a Magyar Kármentő Alap
támogatására.

A másik a vatikáni szerződésben foglaltaknak megfelelő módosítási javaslat, amely
szerint az úgynevezett egyházi 1 százalékos támogatás alternatívájaként maximum egy állami
kiemelt előirányzat megjelölésére lesz lehetőség.

Fontos technikai módosítási javaslat az, hogy míg eddig a személyi jövedelemadó-
bevalláshoz külön lapon, úgynevezett borítékos módszerrel kellett az 1 százalékos
felajánlásokat megtenni, a jelen módosítás után lényegesen egyszerűbbé és könnyebben
kezelhetővé válik az 1 százalékról történő rendelkezés, hiszen az adóbevallás
formanyomtatványa fogja tartalmazni az 1 százalékról való rendelkezés lehetőségét.

Elöljáróban ennyit kívántam elmondani a bizottság tagjainak. Bármilyen további
kérdés esetén kollégáimmal, dr. Somogyi Andreával és Ványai Lászlóval szívesen állunk a
bizottság rendelkezésére.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő urat illeti a szó.

Kérdések, észrevételek, válaszok

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): A költségvetési törvény megalkotásakor még nyilván
nem kerülhet rá sor, de szeretném felhívni a minisztérium figyelmét arra, hogy a 16
százalékos egykulcsos adó bevezetése miatt az egyházaknak felajánlható 1 százalékos adót
újra kell gondolni. Az egész 1 százalékos felajánlásokat azért kell újragondolni és valamilyen
más megoldást találni, mert az egyházhoz alapvetően az idősebbek tartoznak, akik már nem
adóznak. Emiatt a következő évben ezt újra kell gondolni. Erre szerettem volna felhívni a
figyelmet, és ezt csütörtökön el fogom mondani a plenáris ülésen is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium!

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Köszönjük szépen a jelzést. Úgy tudjuk, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz tartozó egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárság folyamatosan egyeztet
az egyházakkal és a vatikáni vegyes bizottsággal, s ezeken az egyeztetéseken ezeket a
kérdéseket mindig részletesen kitárgyalják. Az ilyen javaslatokat az egyeztetések során
természetesen át fogjuk tekinteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Fedor Tibor főosztályvezető úr!

DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Dr. Fedor Tibor vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium egyházi kapcsolattartásért felelős főosztályvezetője. Teljes mértékben
egyetértek a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről elhangzott felszólalásokkal. Szeretném
megerősíteni, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékának egyházi felajánlására vonatkozó
rendszer újragondolása folyamatban van, ennek több menete zajlik jelenleg. Egyrészt
folyamatban van a kormány és a Szentszék közötti vegyes bizottsági tárgyalások folytatása.
Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, szeretném elmondani, hogy ez a probléma ott is
felmerült. Elkezdődött az ezzel kapcsolatos egyeztetés és a többi érintett egyházzal is
megkezdtük a szakértői egyeztetéseket. Nagyjából a tekintetben látszik konszenzus kialakulni,
hogy 2012. január 1-jétől egy újfajta személyi jövedelemadó-felajánlási rendszert kell majd
bevezetni. Ennek viszont az érdemi és konkrét szakmai vetületében akkor lehet megállapodni
az érintett egyházakkal, amikor a következő évi személyi jövedelemadó befolyt összege már
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látszani fog, és utána ehhez képest kell megvizsgálni azt, hogy 2012-től melyik lenne az a
rendszer, amelyik olyan értelemben figyelembe veszi az egyházi érdekeket, hogy az egyházi
alapműködés támogatása - ami alapvetően a személyi jövedelemadó-felajánláson és az állami
kiegészítésen alapszik - semmiképpen ne szenvedjen csorbát, ugyanakkor a költségvetés
számára is kezelhető legyen ez a folyamat.

Köszönöm Varga László képviselő úr felszólalását, de a problémát ismerjük,
foglalkozunk vele, és a következő évben megfelelő, mindenki részére kielégítő megállapodás
fog ebben a kérdésben születni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Hadd kérjek még egy dolgot. Feltétlenül szükséges lenne
ezzel megvárni az egyházakról szóló új törvényt, mert nem mindegy, hogy hányan, kik és
milyen jogon igényelhetik ezt. Tehát készül egy új egyházi, illetve mi úgy mondjuk, hogy
vallási törvény, mert nem mind egyház az, amelyik annak vallja magát. Egyébként a
történelmi egyházak között is van olyan, amelyik nem egyház, hanem hitközség, tehát maga a
szó se jó, például az izraeli hitközség tiltakozik is, hogy ők nem ebbe a körbe tartoznak, holott
mi a történelmi egyházakhoz tartozónak valljuk őket. Ennek megalkotása után kerülhet majd
sor az 1 százalék átgondolására. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László képviselő úr!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A következő
miatt szólok. Úgy látom, hogy a kisebbségi önkormányzatok finanszírozása és az
önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény nincs szinkronban. Miért mondom ezt?
A kisebbségi önkormányzatok működése a települési önkormányzatokkal szemben nagyon
labilis. Ez már hosszú évek óta, azóta, amióta kisebbségi önkormányzatok működnek,
megoldatlan. Jó lenne, ha a törvény fixen állást foglalna abban, hogy a kisebbségi
önkormányzati jogállás a finanszírozás kapcsán betartható legyen, és az ezzel kapcsolatban
felmerülő dilemmák megszűnjenek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium!

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kisebbségi törvény tekintetében a jelenlegi költségvetést megalapozó törvényben annyi
változás történik, hogy az előirányzatok megtervezése átkerül a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetébe. Ha jól tudom, ennek a bizottságnak volt a kifejezett kérése, hogy a
nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása is kerüljön át. A megalapozó
törvénycsomagban kifejezetten ez a rendelkezés van, amely a fejezetek közötti váltásról szól.
Ha ezzel kapcsolatban további javaslatok merülnek fel, azokat meg fogjuk vizsgálni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló törvény módosításához szeretnék hozzászólni. Miután elég nagy vihart kavart az összeg
csökkenése a korábbi évekhez képest, ami a költségvetésben nevesítésre került, fontos, hogy
ez a bizottság is állást foglaljon a tekintetben, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram alapvetően
jó céllal jött létre, de a működésével kapcsolatban vannak negatív tapasztalatok is. Én húsz
éve dolgozom ebben a szektorban vezetőként, és ennyi idő talán elég ahhoz, hogy jelentős
rálátással bírjak a civil szektor működésére. Úgy gondolom, helyes, ha felülvizsgáljuk a
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Nemzeti Civil Alapprogram működését, és helyes az is, hogy ezután csak költségtérítésre
tarthatnak számot a kollégium tagjai, hiszen az a célja ennek a programnak, hogy a civil
szervezeteket segítsük és nem az, hogy bürokratikus működést támogassunk.

A minisztériumnál tájékozódtam, hogy az összeg miért annyi, amennyi és azt a választ
kaptam, hogy ez körülbelül egy féléves támogatásnak felel meg, és azért, mert a minisztérium
jelentős erőket kíván mozgósítani a tekintetben, hogy felülvizsgálja az NCA működését és a
civil szektor szabályozását. Sok-sok tapasztalat alapján mondom, hogy ezt is helyesen teszi.

Helyes lenne, ha a minisztériumban elvégzendő munkát a bizottság is segítené. Miután
az emberi jogi bizottság civil feladatokat is ellát, célszerű lenne létrehozni egy albizottságot
arra az időre, amíg ez a munka folyik, hogy a munkát segíteni tudjuk. Szeretném
hangsúlyozni, ez a javaslat nem arról szól, hogy a régi civil albizottságot élesszük újra,
amelynek keserű tapasztalatai is voltak - tehát nem egy pénzosztó, támogatást elosztó
albizottságra lenne szükség -, hanem kifejezetten a szektorális átalakítást, a szabályozási
átalakítást nyomon követő, segítő szereppel lenne hasznos ennek az albizottságnak a
felállítása. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdés második fele nincs közvetlen összefüggésben a
előterjesztett törvénnyel. Az emberi jogi bizottság ellenőrzési albizottsága éppen arra alakult,
hogy egyes törvények hatályosulását vizsgálja és a joggyakorlatból következtetéseket vonjon
le a törvényalkotás számára. Nagyon megköszönöm képviselő úrnak, ha ebben a munkában
részt vesz. A minisztérium is igényli, hogy ebben a folyamatban részt vegyen a bizottság, és
ezt a munkamódszert ki fogjuk alakítani.

A minisztérium részéről a felvetett kérdésre kíván-e valaki reagálni?

DR. VÁNYAI LÁSZLÓ LEVENTE tanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
törvényi szabályozás kialakítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fogja végezni,
ezért ezzel kapcsolatban nem tudok részletekbe menően nyilatkozni. A civil támogatásokra
vonatkozóan a költségvetés különböző fejezeti kezelésű előirányzataiban az egyes tárcák
rendelkezésére 8,3 milliárd forint áll. Ha ehhez hozzátesszük a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatását is, akkor majdnem 11 milliárd forint fog a civil szektor rendelkezésére állni a
következő évben. A társadalmi szervezeteket a továbbiakban várhatóan a szaktárcák fogják
támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Tegnap a parlamentben Szászfalvi László államtitkár úrral
már egyeztettünk arról - mint ahogy több képviselőtársammal is -, hogy itt egy jelentős
jogszabályváltozást előkészítő munkáról lenne szó. Államtitkár úr örömmel vette, hogy az
albizottság részt venne ebben a munkában. Nem arról lenne szó, hogy a jogszabályok
hatályosságát, hatékonyságát és használhatóságát ellenőrizzük, hanem a jogszabály-
előkészítésben egy társfeladatról. Ő jó néven is venné, ha ez az albizottság arra az időre, amíg
ez a munka folyik, létrejönne.

A források elosztására vonatkozóan pedig magam is olvastam a költségvetést és
örömmel láttam, hogy több mint 11 milliárd forint van a civil szervezetek támogatására. Az
azonban elgondolkodtató és megvizsgálandó, helyes-e az, hogy ennyire szétaprózott és inkább
hagyományokra épül az elosztás. Ezek az összegek a tárcáknál korábban is rendelkezésre
álltak ezeken a fejezeteken. Arról is egyeztettünk tegnap államtitkár úrral, hogy helyes lenne a
tárcákkal együttgondolkodni abban, hogy fenntartsuk-e ezt a szétaprózottságot, nem lenne-e
szükséges némelyik korábbi támogatási formát felülvizsgálni és átalakítani. Úgy gondoljuk,
ez komoly munka lesz és ebben az albizottságnak fontos szerepe lehet, ezért a javaslatomat
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fenntartom azzal, hogy - még egyszer mondom - államtitkár úrral egyeztettem ez ügyben és ő

is helyesnek tartaná ennek a létrehozását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Egész véletlenül beleolvastam a törvénybe és az 50.
oldalon a 118. § (10) bekezdését nem igazán értem. Mindjárt az indulásunk után egy hónappal
kivettük a törvényből azt a megkötést, hogy ha egy önkormányzat átadja az iskoláját az
egyháznak, akkor az önkormányzatnak még jó pár évig fizetnie kell a kiegészítő támogatást.
Ha jól értem, a 118. § (10) bekezdése visszarakja ezt a rendelkezést. Jól értem?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Minisztérium!

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez
nem az önkormányzatok egyházi szervezetnek történő iskolaátadásáról szól, hanem a nem
állami fenntartók egyházhoz történő átadásával kapcsolatban lép be ez a megtérítési
kötelezettség. Mivel a három ágazat együtt mozog, ezért a közoktatásba is beépülne ez a
rendelkezés. Ez tehát nem az önkormányzati iskolák egyház részére történő átadására
vonatkozik, hanem a nem állami fenntartók egyháznak történő átadására.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez is tisztázódott. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs
jelentkező.)

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/1665. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak
tartja a törvényjavaslatot.

Ki kívánna előadó lenni? (Varga László.) Nagyon szépen köszönjük Varga Lászlónak,
hogy elvállalta.

Köszönjük a minisztérium képviselőinek a segítségét. A Varga képviselő úr által
felvetettekkel kapcsolatos módosító indítvány tekintetében kérem, hogy egyeztessenek,
nevezetesen a 1 százalék 2012-re való megoldásáról. (Dr. Fedor Tibor: Természetesen.)
Köszönöm szépen, a napirendi pont tárgyalását lezárom.

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

2. napirendi pontunk az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel
köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
részéről. A törvényjavaslatban minket leginkább érdeklő kérdések a lakhelyelhagyási tilalom,
a védett tanú szabályai és a kábítószer. Ezek a bizottság illetékességébe leginkább
beilleszthető kérdések. Államtitkár úré a szó.

Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Elnök úr már orientált is engem abban, hogy miről beszéljek. Elöljáróban
azt kívántam elmondani, hogy ez egy nagyon szerteágazó törvényjavaslat, és az egyes
javaslatokat alapvetően az köti össze, hogy valamennyi esetben büntetőjogi tárgyú
módosításokról van szó.
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Talán túlzás lenne azt mondani, hogy ezek technikai jellegű módosítások, mert vannak
közöttük nagyon komoly érdemi módosítások is, mégis azt mondhatnám, hogy ezek részben
jogtechnikai, részben európai uniós jogharmonizációs célú módosítások, amelyek részben
korábban elkövetett jogalkotási hibák kijavítását is célozzák. Ezek nem időkorláthoz kötöttek,
az elmúlt években megszületett egyes törvénymódosítások kapcsán kerültek bele a
büntetőjogi rendelkezésekbe. Vannak ezek között nyelvtani hibák és következetlenségek,
amiket most szintén kijavítunk.

Azok, amikre elnök úr utalt, valóban érdemi módosítások. A házi őrizet és a
lakhelyelhagyási tilalom szabályainak megszegése a Belügyminisztérium kezdeményezésére a
jövőben bűncselekménynek minősül és önálló bűncselekmény lesz. Eddig ennek az volt a
következménye, hogy valaki visszakerülhetett előzetes letartóztatásba, de ez nem oldotta meg
a problémát, ugyanis ha valaki egy ügyben már kitöltötte az előzetes letartóztatás maximumát
- tehát leült kettő, három vagy négy évet, attól függően, hogy milyen súlyos bűncselekményt
követett el - és ezek után szegte meg a lakhelyelhagyási tilalom vagy a házi őrizet szabályait,
akkor már nem lehetett újból elrendelni az előzetes letartóztatást. Ezután ez önálló
bűncselekmény lesz. Ennek tehát az a jelentősége, hogy önállóan is bűncselekmény lesz ez a
mulasztás. Ráadásul ez szakmai szempontból úgynevezett célzatos bűncselekmény, ami azt
jelenti, hogy ennek a kényszerintézkedésnek a megszegése akkor minősül bűncselekménynek,
ha kifejezetten abból a célból követik el, hogy kivonják magukat a büntetőeljárás hatálya alól.
Tehát előfordulhat olyan eset, hogy valaki megszegi a lakhelyelhagyási tilalom szabályait, s
az mégsem minősül bűncselekménynek.

A javaslat 26-29. oldalai tartalmazzák az általános indoklásnak azt a részét, ahol
felsorolja a javaslat, hogy milyen nagyobb módosításokról van szó. Itt a kábítószerrel
kapcsolatos módosításnak az az indoka - nézzék el nekem, én sem értek mindent -, hogy egy
bizonyos hatóanyag-tartalom élettani hatása újraértékelésre kerül, és a szakmai tapasztalatok
alapján olyan új anyagokkal egészíti ki a Btk.-t a törvényjavaslat, amely tekintetében a
kábítószerrel visszaélés elkövethető. Ennek az a magyarázata, hogy a kábítószer-bűnözés
terén folyamatosan újabb és újabb anyagok, újabb és újabb kábítószernek vagy prekurzornak
minősülő anyagok kerülnek forgalomba.

Elnök úr, mi volt a harmadik téma, amivel kapcsolatban azt kérte, hogy arra
kifejezetten térjek ki?

ELNÖK: A védett tanú.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Van egy úgynevezett megbízhatósági vizsgálat, amelynél egy másik törvényjavaslat
kiterjeszti a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés körét és ezzel összhangban
módosítjuk a büntetőeljárási törvényt. Ezért a Terrorelhárító Központ szélesebb
jogosítványokat kap titkos információgyűjtésre. Ezt egy másik törvényjavaslat, a rendészeti
tárgyú törvényjavaslat tartalmazza. Ezzel együtt figyelemmel kell lenni a büntetőeljárási
szabályok harmonizációjára is.

A védett tanú esetében megfordítjuk a főszabályt. A főszabály eddig az volt, hogy a
tanúnak kérnie kellett, most pedig más lesz a főszabály.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): A 2006-os eseményeket vizsgáló bizottságban
találkoztunk azzal a problémával, hogy az őrizetesből előzetes letartóztatásba kerülő rabosított
elkövető, aki még csak gyanúsított, olyan körülmények közé került, amilyenek közé talán a
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fegyházbüntetést töltő se kerül. Amikor megkérdeztük a büntetés-végrehajtási parancsnokot,
hogy miért bántak úgy az előzetes letartóztatásba helyezettekkel, akkor azzal védekezett, az
az előírás, hogy a letartóztatott hetente csak egyszer fürödhet és még a vért sem moshatta le
saját magáról. Megdöbbentő volt az, ahogy ezekkel az emberekkel bántak, és a büntetés-
végrehajtás részéről úgy védekeztek, hogy az őrizetesekkel szemben ez az előírás, mert az
szigorúbb, egészen addig, amíg tart a fellebbezés és nem kerül sor a másodfokú eljárásra. Erre
nézve semmilyen változást nem látok a törvényjavaslatban. Erre a bizottságban sem tudtunk
mit mondani, mert ezzel védekezett a büntetés-végrehajtás parancsnoka.

ELNÖK: A törvényben ezek a dolgok nem szerepelnek.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Pontosabban nem szerepel módosítási javaslat ezeknek a megváltoztatására. A problémát az
okozza, hogy az előzetes letartóztatottak fogva tartására más szabályok vonatkoznak, mint az
őrizetbe vett személyek fogva tartására. Ez szakmailag valószínűleg helyes, az más kérdés,
hogy ezt hogy hajtják végre, emberségesen-e vagy sem. Tehát az előzetes letartóztatottak
esetén sokkal szigorúbb az eljárás.

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Pedig akkor még nincs is bizonyíték.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
jogerősen elítéltek fogva tartásának a körülményei az elítéltek szempontjából kedvezőbbek,
mint az előzetes letartóztatás szabályai. Ez utóbbiak szigorúbbak, például a hozzátartozókkal
vagy a külső személyekkel való érintkezés tekintetében. Felül lehet ezt vizsgálni, de ez ebben
a törvényjavaslatban nem szerepel.

ELNÖK: Az általános vitára való alkalmasság szempontjából ez nem releváns
tényező. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.

A jegyzőkönyv számára bejelentem, hogy Nyakó István helyettesíti Lendvai Ildikót.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki tartja általános vitára alkalmasnak a
T/1673. számú törvényjavaslatot. (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (2)
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Kíván-e valaki előadó lenni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván senki előadó lenni.
Kisebbségi álláspontot kívánnak-e képviselni? (Nyakó István: Nem.) Nem.

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét.

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
szóló törvényjavaslat (T/1672. szám)
(Általános vita)

3. napirendi pontunk a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló T/1672. számú javaslat. Az általános vitára való alkalmasságról
kell döntenünk. Szeretettel köszöntöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat és dr.
Pócza András tanácsos urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. A bizottság hatáskörébe
kizárólag az adatvédelem tartozik. Erről kérdezem az előterjesztő véleményét.
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Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli
tájékoztatója

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Az adatvédelemmel kapcsolatosan az előterjesztés viszonylag kevés információt tartalmaz.
Az adatvédelmi törvényben foglalt előírásoknak megfelelő jogszabálytervezetet készítettünk
elő. Szeretnék egy rövid összefoglalást adni arról, hogy mi célból készült ez a jogszabály.

A nemzeti adatvagyontörvény elsősorban az állam számára fokozott védelmet igénylő

adatbázisok védelméről és a kapcsolódó informatikai, üzemeltetési és fejlesztési feladatok
ellátásának keretszabályairól szól majd, és beemel egy olyan új büntetőjogi tényállást, amely
az állami adatfeldolgozás, adatkezelés akadályozása, gátlása kapcsán három-öt év
büntethetőséget ír elő, illetve tesz lehetővé olyan típusú polgári jogi szerződések kapcsán,
amelyek például októberben az MVH-HP polgári jogi viszonyrendszerben súlyos problémákat
okoztak az állami adatfeldolgozás folyamatában.

Az adatvagyontörvény célja az, hogy egységes szabályrendszert hozzon létre az
adatkezelési, adatfeldolgozási szempontok kapcsán, az adatfeldolgozással kapcsolatosan
definiálja azt a tevékenységi kört, amely e szerint a jogszabálytervezet szerint kell, hogy
megvalósuljon. A jogszabály tovább pontosítja, szabályozza a működési környezetet.
Rendkívül heterogén informatikai rendszerek léteznek a közigazgatásban, teljesen eltérő

szabályrendszerrel üzemeltet egyik, illetve másik közigazgatási szervezet. Nagyon sok
intézménynél állami vagy uniós pénzen kifejlesztett alkalmazások forráskódjai és szerzői
jogai külső cégekhez kerültek, ezeket szeretnénk visszahozni, illetve az ezzel kapcsolatos
állami kontrollt és jogosítványokat az itt felsorolt adatbázisok vonatkozásában határozottan és
teljes körűen érvényesíteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Nyakó István képviselő
úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Az elmúlt nyolc évben rendszeresen azt kérdezte az
ellenzék a kormányzattól - és jogosan -, ha az egy törvényjavaslatot vagy egy módosítást
benyújtott, hogy azt véleményezte-e az ombudsman. Ha ezt az elmúlt nyolc évben ennyire
forszírozták, akkor ez most valószínűleg megtörtént. Kérdezem, hogy az adatvédelmi biztos
úr mit mondott a javaslatokra.

A másik kérdésem úgy szól, hogy milyen költségvetési kihatásai lesznek ennek a
törvénynek. Köszönöm szépen.

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Ezt a tervezetet jelen formájában nem véleményeztettük az ombudsmannal, viszont az
ombudsman összes korábbi észrevételét figyelembe véve készítettük el a jogszabálytervezetet,
tehát az összes élő állásfoglalásának megfelelően készült el ez a tervezet.

A költségvetési kihatással kapcsolatosan pedig az elsődleges cél a jelenlegi
üzemeltetési-fenntartási költségek csökkentése. Ez az egyik alapcél, amit mindenképpen
szeretnénk elérni. Ennek megfelelően készültek el azok a háttérszámítások, amelyek alapján
úgy látjuk, hogy jelentős költségcsökkentés érhető el, aminek a nagyságrendje a számításaink
szerint mintegy 30 százalékot fog elérni e jogszabály hatálybalépését követő egy éven belül,
ugyanis a jövő év decemberéig kell az itt felsorolt adatbázisok vonatkozásában érvényesíteni
azokat a jogosítványokat, amelyek most az egyes államigazgatási szervezetek esetében eléggé
heterogén módon hol kint, hol bent vannak elosztva-felosztva, és normális polgári jogi
keretek között kívánjuk ezeket a jogokat megszerezni, illetve visszaszerezni. Köszönöm
szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs, szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/1672. számú törvényjavaslatot? (14) Ki nem
tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Kíván-e valaki előadó lenni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor írásban benyújtjuk.

Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1674. szám) 
(Általános vita)

4. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-
számítással összefüggésben történő módosításáról szóló törvényjavaslat. Az általános vitára
való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm dr. Csonka Ernő helyettes
államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről és megadom neki a
szót.

Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
szóbeli kiegészítése

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Néhány mondatban szeretném bemutatni az előterjesztés
lényegi pontjait. A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény, ismertebb nevén a Ket.,
illetve a csatlakozó különböző eljárási jogszabályok - törvények, kormányrendeletek,
miniszteri rendeletek - a jelenlegi hatályos szabályozás szerint 2009. október 1-je óta
munkanapban állapítják meg a különböző ügyintézési és hatósági eljárási határidőket. A
parlament a mai napon szavazta meg a T/1248. számú törvényjavaslatot, amely a megyei
kormányhivatalokról szól és a megyei szintű területi államigazgatás integrációját érinti. Ebben
a törvényjavaslatban volt egy pont, amely a Ket.-ben vezeti át azt a módosítást, hogy a
munkanapról történő számításról visszatérnénk a naptári napban történő számításra. Ez az
alapjogszabály a Ket.-ben már átvezeti azt, hogy újra naptári napokban történik a határidők
számítása a közigazgatási hatósági eljárásban, visszatérve a régi megszokott és jól működő
rendszerhez. Ez a törvényjavaslat ezt a jogszabályi változást vezeti végig a jogrendszeren és
az ágazati törvényeken. Ez összesen 148 törvény módosítását jelenti. A
kormányrendeletekben és a miniszteri rendeletekben ennek az átvezetése szintén folyamatban
van és január 1-jéig meg fog történni. Tehát egy technikai átvezetésről szól ez az előterjesztés.

Néhány mondatban szeretném ismertetni, miért indokolt az, hogy visszatérjünk a régi
naptári napos számítási rendszerre. Három indokot emelnék ki. Az első: az ügyfelek számára
kiszámíthatóbb, egyszerűbb és kevésbé bonyolult, ha újra naptári napokban számolják a
munkaidőket. Az előző számítási rendszer inkább a hatóságoknak kedvezett, mert egy három-
négy napos munkaszünet esetén az ügyintézési határidő ennyivel kitolódott. Ez a
megközelítés az ügyfélbarát közigazgatás egyik alapelvét próbálja beteljesíteni. A másik
indok technikai jellegű, mégpedig az, hogy a különböző közigazgatási hatóságoknak az
informatikai és iktatási rendszere nem állt át teljesen a munkanapokban történő számításra, s
úgy gondoljuk, talán még időben vagyunk, hogy költségek és különösebb károk nélkül vissza
tudjuk állítani a régi rendszert. A harmadik pedig egy egyszerű rendszertani indoklás,
mégpedig az, hogy a különböző releváns eljárásjogi jogszabályok, például a polgári
perrendtartásról szóló törvény is munkanapokban számolja a határidőt. Ezt a három indokot
emelném ki, ami a törvényjavaslatban is szerepel. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha nincs,
szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/1674. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak
tartja a törvényjavaslatot.

Kíván-e valaki előadó lenni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1481. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

5. napirendi pontunk a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény
módosításáról szóló T/1481. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megvitatása. Köszöntöm dr. Németh Zsolt elnökhelyettes urat és dr. Láng Dóra jogi
osztályvezető asszonyt a KSH-tól, valamint dr. Nagy Balázs Ágoston főosztályvezető-
helyettes urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól. A 2010. november 15-ei
keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Szabó Timea a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 1. § (5)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 2. §-
ában a törvény 1. § (5) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki
támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában - amely összefügg az 5. ajánlási ponttal - Bana Tibor és
Szávay István a törvényjavaslat 3. §-ában a törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjának
módosítását javasolják. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 3. §
felvezető szövegének, valamint a törvény 2. § (3) bekezdésének elhagyását javasolják.
Kérdezem, hogy támogatják-e.
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DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 6. pontjában dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 5. §-
ában a törvény 4. § (4) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Szabó Timea a törvényjavaslat 6. §-ának módosítását
javasolja. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Köszönjük szépen a segítséget.

Egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1426. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)

6. napirendi pontunk az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények
módosításáról szóló T/1426. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok
megvitatása. Tisztelettel köszöntöm dr. Eiselt György helyettes államtitkár urat a
Belügyminisztérium részéről. A 2010. november 9-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Volner János a törvényjavaslat 8. §-ában a Rtv. 1. § (1)-(2)
bekezdéseinek a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 44. és 51. ajánlási pontokkal - Iváncsik
Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 10. §-ában az Rtv. 4/A. §-ának módosítását
javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Volner János a törvényjavaslat 10. §-ában az Rtv. 4/A. §-át
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 4. pontjában - amely összefügg a 9. ajánlási ponttal - dr. Dorosz Dávid a
törvényjavaslat 11. §-ában az Rtv. 5. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem,
hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 5. pontjában - amely összefügg a 10. ajánlási ponttal - Iváncsik Imre és dr.
Harangozó Tamás a törvényjavaslat 11. §-ában az Rtv. 5. § (1) bekezdése e) pontjának
módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 11. §-ában az Rtv. 5. § (1)
bekezdés j) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 8. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 11. §-ában az Rtv. 5. §-át
új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 12. §-ában az Rtv. 6. § (3)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 12. pontjában - amely összefügg a 42. ajánlási ponttal - dr. Kocsis Máté a
törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv. II. fejezet 7. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy
az előterjesztő támogatja-e.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) A bizottság tagjai közül ki
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító
javaslatot.

Az ajánlás 13. pontjában Borbély Lénárd a törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv. II.
fejezet 7. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 14. pontjában - amely összefügg a 18. és 72. ajánlási pontokkal - dr. Dorosz
Dávid a törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv. II. fejezet 7/A. § (1) bekezdésének módosítását
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 15. pontjában - amely összefügg a 17. és 19. ajánlási pontokkal - Iváncsik
Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv. II. fejezet 7/A. § (4)
bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 16. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv. II.
fejezet 7/A. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat
13. §-ában az Rtv. II. fejezet 7/E. § (2)-(3) bekezdéseinek módosítását javasolják. Kérdezem,
hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 21. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 13. §-ában az Rtv.
II. fejezet 7/E. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 22. pontjában Volner János a törvényjavaslat 14. §-ában az Rtv. 45/A. § (1)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 24. pontjában Volner János a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésében az
Rtv. 46/D. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 25. pontjában Volner János a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében az
Rtv. 46/E. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 26. pontjában dr. Kocsis Máté a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében az
Rtv. 46/E. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 27. pontjában Volner János a törvényjavaslat 18. §-ában az Rtv. 62/A. §-
ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 28. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 19. §-ában az Rtv.
62/C. §-ának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 29. pontjában Volner János a törvényjavaslat 19. §-ában az Rtv. 62/C. § (3)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 20. §-ában az Rtv.
62/D. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 31. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 2. §-ában az Rtv.
62/F. §-ának elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 32. pontjában Volner János a törvényjavaslat 22. §-ában az Rtv. 62/F. §-
ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 33. pontjában - amely összefügg a 34. ajánlási ponttal - dr. Dorosz Dávid a
törvényjavaslat 24. §-ának elhagyását javasolja az Rtv. 64. § (1) bekezdés h) pontjára
vonatkozóan. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 35. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 25. §-ában az Rtv.
69. § (1) bekezdés e) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 36. pontjában Volner János a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdésében az
Rtv. 69. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-
e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 38. pontjában Volner János a törvényjavaslat 28. §-ában az Rtv. 91/K. § (2)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 39. pontjában Volner János a törvényjavaslat 29. §-ában az Rtv. 91/L. § (1)
bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 40. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 30. §-ának elhagyását
javasolja az Rtv. 91/S.-T. §-aira vonatkozóan. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 41. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 32. § (2)
bekezdésében az Rtv. 100. § (1) bekezdés h) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem,
hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 45. pontjában Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat
46. §-ának elhagyását javasolják a Hszt. 34/B. §-ára vonatkozóan. Kérdezem, hogy az
előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 46. pontjában Volner János a törvényjavaslat 46. §-ában a Hszt. 34/B. §-át
új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 49. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 48. §-ában a Hszt. 37/B. §
(2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 50. pontjában Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat
49. §-ában a Hszt. 37/C. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő
támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 52. pontjában Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslatot új
54. §-sal javasolják kiegészíteni a Hszt. 47. §-ára vonatkozóan. Kérdezem, hogy az
előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 62. pontjában Volner János a törvényjavaslat 76. §-ában a Kftv. 20. § (4)
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 63. pontjában Iváncsik Imre és dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat
84. § (2) bekezdésében a Kknyt. 32. § (6)-(8) bekezdéseinek módosítását javasolják.
Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 64. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 91., 92. és 93. §-
ainak elhagyását javasolja a Bszntv. 2. §, 8. § és 42/A-42/D. §-aira vonatkozóan. Kérdezem,
hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 66. pontjában Volner János a törvényjavaslat 93. §-ában a Bszntv. 42/A-
42/B. §-ainak módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 70. pontjában Volner János a törvényjavaslat 95. §-ában az Nbjtv. 76. §-
ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az előterjesztő
nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Kérdezem, hogy akar-e valaki olyan módosító javaslatról szavazni, amelyről nem
szavaztunk? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs.

Köszönöm szépen a minisztérium képviselőjének a segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Szolgálati közlemények következnek. Az
alkotmányügyi bizottság november 18-án csütörtökön 10 órától kihelyezett ülést tart, és
mindazokat várja, akiket ez érdekel. Az ülést Bárándy Gergely nyitja meg és Kökényesi
altábornagy úr is előadást tart. A meghívóban olvasható az előadók névsora. Aki az ülésen
részt kíván venni, az szóljon a munkatársaknak, mert a BV-ben le kell adni a részvevők
névsorát. Nyakó István képviselő úr!
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NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nem akarok senkinek rosszat, de mivel az elmúlt
időszakban két bizottsági tag képviselőtársunk sérelmezett különböző ügyekkel kapcsolatban
a bizottsági ülésen és a parlamentben az előzetes fogva tartással kapcsolatos tényeket, illetve
véleményeket, nem ártana, ha az iroda külön szólna nekik. Gaudi-Nagy Tamás és Szabó
Timea képviselőkről van szó. Mind a ketten ebben a témában szólaltak fel. Kérem szóljanak
nekik, hogy meg vagyunk hívva és ott el tudják rendezni a dolgaikat. Köszönöm.

ELNÖK: Ékes Ilonáról és Szabó Timeáról van szó, akik a bizottság által külön
felhatalmazást kaptak BV-látogatásra. Ők majd be fognak számolni a bizottságban.
Egyébként minden képviselő megkapta a meghívót. Én most csak a jelenlévőkhöz tudok
szólni, de Szabó Timea alelnök asszonynak külön is szólni fogunk. Gaudi-Nagy Tamásnak
nem kell külön szólnunk, mert ő tagja az alkotmányügyi bizottságnak is. Megígérem, ha bent
tartanák, akkor bemegyünk érte, mert mégiscsak emberi jogi bizottság volnánk.

Szintén november 18-án, csütörtökön a külügyi bizottságban „Kisebbségi nyelvek
Európában. Jog és lehetőség” címmel hangzik el előadás. Erre is várják a bizottság tagjait.

Kővári János képviselő úr!

Kővári János (Fidesz) képviselő javaslata a civil albizottság létrehozására

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, pár mondat erejéig szeretnék visszatérni a civil
albizottság kérdésére. Annál a napirendnél ezt nem kívántam forszírozni, mert ott a
törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról döntöttünk. Több bizottsági tagtársunkkal
beszélgettem és egyeztettem erről, például alelnök úrral is, aki most nincs itt, de azt ígérte,
hogy elnök úrral majd beszél ebben az ügyben. Szeretném, ha visszatérnénk az általam
felvetett albizottság kérdésére. Ez az albizottság nem ellenőrzési tevékenységet folytatna,
mint az ellenőrző albizottságunk, hanem a törvénymódosítások, jogszabályváltozások és
intézkedések előkészítésében társulna a minisztériumhoz. Mint ahogy mondtam, ezt
államtitkár úr is helyesli. Ha erről pár mondatot válthatnánk, azt megköszönném.

ELNÖK: Gulyás Gergely alelnök úr javaslatára kabinetülést tartunk és ezt ott tessék
javasolni. Én egyébként nyitott vagyok a problémára, csak nem biztos, hogy ez a megoldás. A
Házszabály szerint az ellenőrzési albizottságnak csak a neve „ellenőrzési”, mert részben ilyen
feladatot is ellát, emellett kifejezetten a jogalkotás során az egyes jogrendben lévő

jogszabályok hatályosulását vizsgálja. Az ellenőrzési albizottságnak például feladata lenne,
hogy a civilekre vonatkozó jogszabályi környezetről vizsgálatot folytasson és a jogalkotás
szempontjából releváns tényeket próbálja ebbe a körbe bevonni. Nem szemantikai vitát
folytatunk, amikor az ellenőrzési albizottságról van szó, mert az kifejezetten a jogalkotásra
van. Minden bizottságnak azért van ilyen albizottsága, hogy az ellenőrzési tevékenységen
túlmenően a jogszabályok hatályosulását is vizsgálja. Ha a civil világban akár az állami
számvevőszéki ellenőrzési megállapítások, akár más információk alapján megalapozott és a
jogalkotókra vonatkozó tényeket megállapíthatunk, akkor ez a civil albizottság feladata, és
neki kell javaslatot tennie. Ez a bizottsági dolog, De azért is szeretném ezt a problémát
megbeszélni, mert - mint tudjuk - ha valamit nem akarok elintézni, akkor létesítek egy
bizottságot. Nem biztos tehát, hogy ez a megoldás, de beszéljük meg.
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Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm a
munkájukat és az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 9  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


