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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke
Csöbör Katalin (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP)
Varga László (KDNP)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Berényi László (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz) 
Farkas Flórián (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Kővári János (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Kulcsár Gergelynek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és igazságügyi
Minisztérium)
Dr. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Serafin József főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Pethő Márta főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Koleszár Katalin osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Somogyi Andrea szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Hetei Tibor szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
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Megjelentek

Dr. Maretta Zóra vezető tanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Béres László számvevő (Állami Számvevőszék)
Dr. Ványai László Levente ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Katona Tímea parlamenti titkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Füzesi Flóra parlamenti titkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
Egyházi Kapcsolattartási Főosztály)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10  óra 10  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok minden képviselő hölgynek és úrnak. 12 órára át kell mennünk a Parlament
épületébe a cseh delegáció fogadására. Ha addig be tudjuk fejezni a napirendeket, akkor
megköszönöm a fegyelmezett munkát, ha nem tudjuk befejezni, akkor utána folytatjuk.

Javaslom, hogy a kiküldött napirendi ajánlással ellentétében az ott megjelölt 6.
napirendi pontot tárgyaljuk első napirendi pontként. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

Bejelentem, hogy Berényi Lászlót Csöbör Katalin, Farkas Flóriánt Gulyás Gergely,
Kővári Jánost Gajda Róbert, Gaudi-Nagy Tamást Kulcsár Gergely, Révész Máriuszt Wittner
Mária, Demeter Zoltánt Ékes Ilona helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság
határozatképes.

Egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1674. szám)
(Kapcsolódó módosító javasatok megvitatása)

Az elfogadott napirend szerint az 1. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a
naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel
köszöntöm Csonka Ernő helyettes államtitkár urat a KIM részéről.

Kérdezem a minisztérium álláspontját a benyújtott módosító javaslatokról.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztett módosító javaslatokat
támogatjuk.

ELNÖK: Tehát az alkotmányügyi bizottság valamennyi módosító indítványát
támogatja a kormány.

Ki támogatja az alkotmányügyi bizottság 1. pontban szereplő módosító javaslatát?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Ki támogatja az alkotmányügyi bizottság 2. pontban szereplő módosító javaslatát,
amely összefügg a 3. ajánlási ponttal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Ki támogatja az alkotmányügyi bizottság 4. pontban szereplő módosító javaslatát?
(Szavazás.)  Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Ki támogatja az alkotmányügyi bizottság 5. pontban szereplő módosító javaslatát?
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönöm szépen államtitkár úr segítségét.

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

Következő napirendi pontunk a Bethlen Gábor Alapról szóló T/1811. számú
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapítása. Szeretettel köszöntöm
dr. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
részéről, és megadom neki a szót.
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Dr. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
szóbeli kiegészítése

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy érzem a napirendek tömkelegének
súlyát és tudva azt, hogy 12-re végezniük kell, megpróbálom röviden összefoglalni az
előterjesztés lényegét.

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvényt azért javasolja a kormány a parlament
számára elfogadásra, mert nyár óta áttekintve a határon túli magyaroknak szánt költségvetési
támogatások helyzetét, illetve az elmúlt húsz év gyakorlatát, arra a szakmai következtetésre
jutottunk, hogy meg kellene alkotni egy egységes rendszerben kezelhető támogatáspolitikát a
határon túli magyarság számára. Az elmúlt nyolc évben több minisztérium több
célelőirányzata kezelte a határon túli magyarok támogatását, ráadásul 2006-ban megszűnt a
Határon Túli Magyarok Hivatala, amely koordinálta és átlátta a teljes határon túli rendszert, és
ennek a feladatrendszere egyrészt átkerült a Miniszterelnöki Hivatalba, másrészt a Szülőföld
Alapba. Sok korlátozás lépett életbe a határon túli magyarok támogatását illetően, például a
Szülőföld Alapból csak a szomszédos országokat lehetett támogatni, így a nyugati diaszpóra
teljesen kimaradt ebből a támogatásból.

A Bethlen Gábor Alap ismét kinyitja az ollót, és a szomszédos országokban élő

magyarokon túl a Nyugat-Európában, Amerikában vagy a világ bármely pontján élő
magyarokat – elsősorban persze az ernyőszervezeteiket – is lehet ebből az alapból támogatni.
Azt a gyakorlatot is meg kívánja szüntetni ez az előterjesztés, hogy egy személyben döntsön
valaki. A Miniszterelnöki Hivatalban Gémesi Ferenc volt a szakállamtitkára ennek a
területnek, ő egy személyben hozott döntéseket körülbelül 8 milliárd forint értékben minden
évben, és ezek a döntések nem voltak nyilvánosak. Ez az alap lehetővé teszi, hogy annak a
12,4 milliárd forintnak a sorsa, ami a minisztérium keretében a jövő évi költségvetésbe be van
tervezve, átlátható rendszerben, több lépcsőben dőljön el, és a törvényjavaslat szerint a végén
egy három tagú bizottság – amelynek a vezetője Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
valamint részt vesz a döntésben a minisztérium közigazgatási államtitkára és a
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár – fog dönteni. Ők mind a szakmai
tapasztalatukkal, mind a nevükkel tudják vállalni ezeket a döntéseket.

Plusz még ebben a törvényben a Szülőföld Alap-törvényhez képest, hogy gazdasági
támogatásokat is lehetővé tesz. Korábbi tapasztalat, hogy az európai uniós forrásokat nem
tudta kihasználni a határon túli magyarság. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani és
támogatnánk azokat a nyertes pályázatokat, amelyeknek egy minimális önrészre még
szükségük lenne, vagy ha hitelt vennének fel, akkor ahhoz kamattámogatást tudnánk nyújtani.
Ezenkívül a többi tárcával egyeztetve segíteni tudjuk a határon túli egyházak támogatását is.

Ennyit kívántam röviden elmondani és a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga László képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Az utolsó mondatához kapcsolódnék. Azt mondta, hogy
tudják támogatni az egyházakat, csak éppen kimaradt a kedvezményezettek közül az egyház.
Van egy tiszteletteljes javaslatom bizottsági kapcsolódóban vagy valamilyen formában: az
1. § 2. pontjában kerüljön felsorolásra az egyházi jogi személy vagy egyház – ennek a
megfogalmazása már legyen a jogászok dolga –, annál is inkább, mert a 3. §-ban, amikor már
a célokról beszél, a b) pontban megemlíti az egyházat is. Gondolom, hogy itt valami tévedés
lehet.
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ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon!

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Köszönöm szépen a kiegészítést. Azért nem került bele explicit módon az
egyház, mert van egy egyházügyi államtitkárság – amelynek Fedor Tibor személyében itt ül a
képviselője –, és a költségvetési törvényben hozzájuk van rendelve ez a célelőirányzat. Tehát
nevesítetten határon túli egyházi támogatás eddig nem volt és most sincs a költségvetésben,
viszont az államtitkárság szeretne majd a saját forrásaiból elkülöníteni erre. Ez belső
szabályozással történik és az alap az államtitkárság egyfajta háttérintézményeként
megbízásból fogja teljesíteni a határon túli egyházak támogatását. De teljes mértékig
akceptálható képviselő úr indítványa. Meg fogom kérni a jogászainkat, hogy fogalmazzák
bele kifejezett módon az egyházakat és egyházi intézményeket. Nyilván a történelmi
egyházakra és azok intézményeinek a támogatására gondol képviselő úr. (Varga László:
Igen.) Természetesen elfogadhatónak tartom és köszönöm a kiegészítést.

ELNÖK: Köszönjük szépen a korrekt választ. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Szeretném megkérdezni, hogy ez ügyben kivel egyeztettek.
Úgy tudom, hogy három hete még a MÁÉRT elé sem került ez a szöveg.

DR. ULICSÁK SZILÁRD miniszteri biztos (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ez a külügyi bizottság tegnapi ülésén is felmerült és akkor hosszasabban
beszéltünk róla. A MÁÉRT-nek – amely hat év után került újra összehívásra – olyan komoly
napirendjei voltak, amelyekbe egyszerűen nem fért bele a támogatáspolitika végigtárgyalása.
Tegnap a külügyi bizottságban – amelyben nem ülnek határon túliak – másfél órát
beszélgettünk a határon túli támogatáspolitikáról. Ha ezt ráengedtük volna a MÁÉRT-ra,
akkor valószínűleg másnap estig sem végeztünk volna. Összesen ennyi indoka van, hogy nem
került a MÁÉRT elé. De a határon túli szervezetekkel már lefolytattuk az egyeztetést, s
elvileg mindannyian egyetértenek abban, hogy egységesen, átlátható módon és lehetőleg
kiszámíthatóan kell kezelni a határon túli magyarság támogatását. A Bethlen Gábor Alapról
szóló törvény ezt jelenti. Nem reformot vagy újítást jelent, hanem a határon túli magyarok
támogatásának az egységes formáját. Egységes, nyilvános fórumon ezt nem tárgyaltuk a
határon túli szervezetekkel, viszont kétoldalú beszélgetésekben az kristályosodott ki, hogy
részükről rendben van az, ha ezt egységesen kezeljük.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Bethlen Gábor Alapról szóló
törvényjavaslatot? (17) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (0)
Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, 1 nem ellenében általános vitára
alkalmasnak tartja a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényjavaslatot.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Csöbör Katalin jelzi, hogy vállalja.)
Csöbör Katalin képviselő asszony. Köszönöm szépen.
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Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1813. szám)
(Általános vita)

Következő napirendi pontunk az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számon
előterjesztett törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm Pethő Márta főosztályvezető asszonyt és
Serafin József főosztályvezető-helyettes urat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről.
Önöké a szó.

Serafin József főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

SERAFIN JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Néhány szót mondanék a vegyes törvénymódosítás elé. Ez a
törvényjavaslat kilenc törvényt módosít két előterjesztő által. Amit a kolléganőmmel együtt
mondani fogunk, az a szociális törvényi részcsomagra vonatkozik.

A szociális jellegű törvények igen gyakran változnak, egy évben egyszer, néha kétszer
is. Ezt a háttérszabályozás bonyolultsága teszi szükségessé. Ebben az évben ez a
törvénymódosító csomag szabályozza a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. A széles körű

egyeztetések során nagyon sok gyakorlati észrevételt vettünk figyelembe mind külső ellátó,
fenntartó szervezetektől, mind a tárcaközi egyeztetések során. Az előkészítés során nagyon
sok véleményt vettünk figyelembe, amelyek írásban érkeztek be a tárcához. Ez a körülmény
megadja a törvénymódosítás jellegét is, mert a módosítás elsősorban technikai pontosításokat,
egyszerűsítéseket tartalmaz. A törvénymódosításban a szolgáltatásokat érintően igazából
nincs strukturális, lényeges változtatás. A módosítások célja az adminisztráció csökkentése, az
egyszerűsítés, a párhuzamosságok kizárása és a jogszabályi össze nem illések rendezése. Ez a
törvény jellege.

A konkrét tartalmat illetően a szociális törvény szolgáltatásokra vonatkozó részéről
adnék tájékoztatást. A tervezett változtatások konkrét tartalma négy nagyobb csoportba
rendezhető. Ez a négy csoport a következő: az adminisztráció és az eljárási rend
egyszerűsítése és ésszerűsítése; a szolgáltatások szakmai tartalmának változtatása; a
munkavállalók védelmében hozott szabályozásváltozások; a térítési díj újraszabályozása. A
négy csomagból néhányat részletesebben is megvilágítanék.

Az adminisztratív kötelezettségek csökkentése nagyon sok esetben űrlapok
egyszerűsítését, a nyilvántartások egymásra épülését szolgálja. A törvénymódosítás elég
jelentős részét teszik ki a szociális bírságra vonatkozó részek. Itt lényegében korábban
kormányrendeletben lévő joganyag került át törvényi szintre, mégpedig jogi megfontolás
alapján. A többcélú társulásokban működő szolgáltatások esetében egyszerűbb megoldást ír
elő a törvény a társulások rendeletalkotására vonatkozóan. Pontosítja a szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó megállapodásokat, és a rászorultságvizsgálattal kapcsolatban is
több egyszerűsítés történik.

A szolgáltatásváltozási szakmai, tartalmi csomagból a következőket emelném ki. A
tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó kritériumok lehetővé teszik egy rugalmasabb
szolgáltatás nyújtását, hogy ez a szolgáltatás ott is el tudja látni a feladatát, ahol eddig a
létszámkorlát miatt erre nem volt lehetősége. Megszűnik a bázisszállás mint szolgáltatás. Ez
strukturális változás, amely azonban lényegében nulla tartalmú, mert nem volt ilyen
szolgáltatás. A munkavállalók védelmét szolgálja az, hogy közfeladatot ellátó személynek
minősülnek az ápolást, gondozást végző személyek, valamint a falugondnok.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény is pontosításra kerül. Nem normatív,
hanem állami támogatással finanszírozott szolgáltatások esetében is alkalmazni kell azokat a
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szabályokat a munkavállaló érdekében – a díjazásban, a bérezésben és egyéb juttatásokban –,
amiket a Kjt. előír.

A negyedik csomag a térítési díj újraszabályozása. A többihez hasonlóan ez a változás
is a fenntartó stabil működését próbálja megalapozni azzal, hogy a térítési díjak a 2008
januárja előtti állapot irányába változnak vissza.

Ennyit kívántam a szolgáltatási részhez kiegészítésként elmondani. A másik
csomaghoz főosztályvezető asszony tud kiegészítést fűzni.

ELNÖK: Arra kérem főosztályvezető asszonyt, hogy a bizottság illetékességébe
tartozó kérdésekre koncentráljon. Parancsoljon!

Pethő Márta f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli kiegészítése

PETHŐ MÁRTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt
Bizottság! Csak nagy általánosságban ismertetném a pénzbeli támogatásokat, illetve
segélyeket érintő változtatási javaslatokat, amelyek a szociális törvény, a gyermekvédelmi
törvény és a családok támogatásáról szóló törvény módosítási javaslatában szerepelnek.

A javaslat egyrészt a lakásfenntartási támogatás szeptember 1-jétől történő
átalakításáról szól, másrészt az ápolási díj jelképes mértékű, az ország gazdasági helyzetéhez
igazodó emelését tartalmazza. Módosítja a gyes szabályait, két évről visszaemeli három évre a
lehetséges időtartamot, és korlátozza a gyes melletti munkavégzés időtartamát. Tartalmazza a
családi pótlék megosztásának lehetőségét. A családi pótlékot eddig csak az egyik szülő

vehette igénybe, ezután azokban az esetekben, ahol a bíróság a gyermek láthatási jogát azonos
időtartamban osztotta meg az apa és az anya között, 50-50 százalékban vehetik igénybe. A
gyermekmunka elleni fellépés érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok közé
bekerült a Munkaügyi Hatóság. Ezzel is a gyermekmunka elleni fellépést kívánja a jogalkotó
erősíteni, illetve ezzel a javaslattal lehetővé válik, hogy a családok átmeneti otthonába a
várandós anya férje vagy élettársa is beköltözhessen. Kiterjeszti az ingyenes
gyermekétkeztetést az általános iskola nyolcadik évfolyamán tanuló rászoruló gyermekekre
is, és ugyanez a törvényjavaslat-csomag tartalmazza a közfoglalkoztatás átalakítására
vonatkozó szabályokat. is.

Konkrét kérdésekre szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslatot? (17) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartja.

Előadót kell állítanunk. Ki vállalja? (Kővári János jelzi, hogy vállalja.) Kővári János
képviselő úr.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
T/1498. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása. A T/1498/XXX. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.
Szeretettel köszöntöm Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt, dr. Somogyi Andrea szakmai
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főtanácsadó asszonyt és dr. Ványai László Levente urat a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről.

A kiegészítő ajánlás 9/2. pontjában – amely összefügg a 469/2. ajánlási ponttal –
Bertha Szilvia a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a
kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 12/1. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 30. §-ának a
kiegészítését javasolja új (11) bekezdés felvételével. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 12/4. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 42. §-át
megelőző cím módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 12/5. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 42. § (1)
bekezdés h) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 12/6. pontjában Kapus Krisztián és Pálffy István a törvényjavaslat
42. § (11) bekezdésének módosítását javasolják. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 12/7. pontjában dr. Lukács Tamás a törvényjavaslat 42. §-ának a
kiegészítését javasolja új (12) bekezdés felvételével. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 44/1. pontjában – amely összefügg a 192/1. ajánlási ponttal –
Vágó Gábor a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezetének kiegészítését javasolja új 2.
cím és új 1. alcím felvételével. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 190/1. pontjában – amely összefügg a 27/1. és 813/8. ajánlási
pontokkal – Rogán Antal a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 15. cím 7. alcím
kiegészítését javasolja új 7. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (4) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 417/1. pontjában – amely összefügg a 822/7. ajánlási ponttal –
Bánki Erik és Rogán Antal a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 7. címének
módosítását javasolják. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 422/1. pontjában – amely összefügg a 813/7. ajánlási ponttal –
Lázár János a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 20. cím 2. alcím 1.
jogcímcsoport 1. jogcímének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 447/1. pontjában – amely összefügg a 833/1. ajánlási ponttal –
Simon Gábor a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 14. alcím 1.
jogcímcsoport 1. jogcímének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 448/1. pontjában – amely összefügg a 833/2. ajánlási ponttal –
Simon Gábor a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 14. alcím 1.
jogcímcsoport 2. jogcímének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.
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DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 466/1. pontjában – amely összefügg a 718/1. ajánlási ponttal –
Harrach Péter a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 43. alcímének
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 634/1. pontjában – amely összefügg a 467/1., 519/3., 632/1.,
636/1., 637/1., 839/1., 840/1., 841/1. és 842/1. ajánlási pontokkal – Vágó Gábor a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. alcím 2. jogcímcsoportjának
elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 688/1. pontjában – amely összefügg a 91/2. és 925/1. ajánlási
pontokkal – Osztolykán Ágnes a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 2.
alcím 11. jogcímcsoportjának módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 692/1. pontjában – amely összefügg a 822/2. ajánlási ponttal –
Font Sándor a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 3. alcímének
kiegészítését javasolja új 47. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

A kiegészítő ajánlás 709/1. pontjában – amely összefügg a 822/3. ajánlási ponttal – dr.
Semjén Zsolt és Magyar Anna a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 11.
alcímének kiegészítését javasolják új 3. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem a kormány
véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 718/2. pontjában – amely összefügg a 822/5. ajánlási ponttal – dr.
Tapolczai Gergely a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 20. alcím 6.
jogcímcsoportjának módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (15) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 781/1. pontjában – amely összefügg a 813/6. ajánlási ponttal –
Lázár János a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 25.
jogcímcsoport 15. jogcímének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány támogatja.

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

A kiegészítő ajánlás 793/1. pontjában Hegedűs Lorántné és Szilágyi György a
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 22. cím 3. alcím 3. jogcímcsoportjának
módosítását javasolják. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 864/1. pontjában – amely összefügg a 9/1., 462/2. és 862/1.
ajánlási pontokkal – dr. Garai István Levente a törvényjavaslat 1. számú melléklet LXIII.
fejezet 36. címnek módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 915/1. pontjában – amely összefügg a 91/3., 851/1. és 916/1.
ajánlási pontokkal – Osztolykán Ágnes a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont d)
alpont igénybevétel feltételeinek módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.
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A kiegészítő ajánlás 915/2. pontjában – amely összefügg a 91/4., 851/2. és 916/2.
ajánlási pontokkal – Osztolykán Ágnes a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont d)
alpont igénybevétel feltételeinek módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 926/2. pontjában – amely összefügg a 91/9., 93/2., 918/2. és
918/3. ajánlási pontokkal – Tasó László és dr. Tiba István a törvényjavaslat 6. számú
mellékletének módosítását javasolják. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A Kulturális és sajtóbizottság T/1498/407. számon nyújtott be módosító javaslatot.
Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A Kulturális és sajtóbizottság T/1498/408. számon is nyújtott be módosító javaslatot.
Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): A Nemzeti Civil Alapra vonatkozóan volt egy bizottsági
módosító javaslatunk. Azt miért nem tárgyaljuk?

ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Ez a bizottsági módosító javaslat a törvény
30. § (10) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Erről a javaslatról még nincs kormányzati álláspont, de a kormány várhatóan nem fogja
támogatni.

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! A kormányzati álláspont kialakítását
szeretném segíteni azzal az észrevétellel, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram fejezeti
támogatása csökkent, mégpedig abból a megfontolásból, hogy az alap elosztási elveit és a
civil szektor szabályozását a kormány illetékes minisztériuma elvégzi. A szóban forgó
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módosító indítvány benyújtásának az az oka, hogy az eredeti normaszöveg szerint az erre a
fejezetre vonatkozó címnél azt találjuk, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport
2011. június 30-ig időarányosan, ezt követően a kormány döntése szerint használható fel.
Miután a Nemzeti Civil Alapprogram felülvizsgálata az első félévben történik meg, vélhetően
a támogatási elemek meghirdetése is később következik be, ez pedig azt jelenthetné, hogy
június 30-ig még csak időarányosan sem lehet felhasználni a támogatásokat, arról nem is
beszélve, hogy a mondat második felében azt olvashatjuk, hogy ezt követően a kormány
döntése szerint használható fel. Tehát az is elképzelhető lenne, hogy a kormány a második
félévre – arra hivatkozva, hogy kevés került felhasználásra – tovább csökkentené ennek az
alapnak a felhasználhatóságát. Ez a bizottság a civil szervezetekkel kapcsolatos ügyekkel is
foglalkozik. Úgy gondolom, helyénvaló, ha az egyébként is csökkentett összeget a teljes év
során használhatja fel a Nemzeti Civil Alapprogram. Ha ez nem történhet meg, akkor
szervezetek sokasága válhat működésképtelenné, olyanok, akiknél ez a támogatás a korábbi
években jelentős mértékű volt. Ezenkívül az alap kezelése is meglehetősen eklektikussá válna.
Úgy gondoljuk, ez kellő indok ahhoz, hogy a kormány figyelembe vegye ezt a kérést.
Köszönöm.

ELNÖK: Mivel nem volt egyeztetés a minisztériumban a bizottsági módosító
javaslatról, a kormány tisztviselői erre most nem tudnak válaszolni, ezért a képviselők az itt
elhangzott érvek figyelembevételével lelkiismeretük szerint foglalnak állást a bizottsági
módosító indítványról.

Ki támogatja a bizottsági módosító indítványt? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági módosító indítvány
benyújtását.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság
feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm
Hetei Tibor szakmai tanácsadó urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A 2010.
november 29-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Gúr Nándor a törvényjavaslat 3. § (13) bekezdésében
az Flt. 40. § (1) és (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslatot új 5. §-sal javasolja
kiegészíteni. Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.
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A kiegészítő ajánlás 4. pontjában – amely összefügg az 5. ajánlási ponttal – Rogán
Antal a törvényjavaslat 5. §-át új (67) bekezdéssel javasolja kiegészíteni az Áht. 124. § (2)
bekezdés t) pontjára vonatkozóan. Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában dr. Hoppál Péter a törvényjavaslat 11. §-ának a
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Kapus Krisztián és Pálffy István a törvényjavaslat
11. §-át új (4) bekezdéssel javasolják kiegészíteni a Kt. 81. § (8) bekezdésére vonatkozóan.
Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában dr. Mátrai Márta és dr. Balsai István a
törvényjavaslatot új címmel és 22. §-sal javasolják kiegészíteni. Kérdezem a kormány
véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki
tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslatot új címmel és
48. §-sal javasolja kiegészíteni a Ktjv. 25. §-ára vonatkozóan. Kérdezem a kormány
véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (14) Ki nem támogatja? (1) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság T/1665/72. számon módosító
javaslatot nyújtott be az Állami Számvevőszékről szóló törvény módosítására vonatkozóan.
Kérdezem a kormány véleményét.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Most pedig a bizottságunk által benyújtandó módosító javaslatokat tárgyaljuk meg.
A törvényjavaslat 10. §-ához beadandó, a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó

módosító indítványról kérdezem a kormány álláspontját.

HETEI TIBOR szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erről a módosító
indítványról most nem tudok nyilatkozni a kormány nevében. Előzetes szakmai álláspont sem
alakult ki, de várhatóan nem fogjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A következő módosító indítvány a közoktatási törvény óvoda- és hitoktatás-
szervezéssel kapcsolatos részét érinti. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezekről
a módosító indítványokról még nem tudunk kormányzati álláspontot mondani, a szakmai
álláspontunkat tegnap megküldtük.

ELNÖK: Megkapták-e azt a jegyzéket, amire a vatikáni magyar vegyes bizottságban
megállapodás született?

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az
emlékeztetőre gondol, elnök úr?

ELNÖK: Igen.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt
ismerjük és ezeket az indítványokat annak megfelelően kezeljük.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a költségvetési törvényhez benyújtandó
bizottsági módosító javaslatot? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A következő bizottsági indítvány a közoktatási törvény 81. §-ára vonatkozik. A
kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító
javaslatot.

A következő módosító indítvány az 1993. évi közoktatási törvényt 106. § (A)
bekezdéssel egészíti ki és az egyházi közoktatási intézményekre vonatkozik. A kormánynak
még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A következő bizottsági módosító indítvány a törvény 122. §-ára vonatkozik. A
kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A következő módosító indítvány az 1997. évi CXXIV. törvény egyházi és hitéleti
közcélú tevékenységének az anyagi feltételeire vonatkozik és a 4. § módosítására irányul. A
kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító
javaslatot.
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A következő bizottsági indítvány az 1996. évi CXXVI. törvény 2. §-át javasolja
módosítani. A kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (17)
Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a
módosító javaslatot.

A következő javaslat a 2003. évi CXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról szóló
törvény 6. §-ának módosítására irányul. A kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság
tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja
a módosító javaslatot.

A következő bizottsági módosító indítvány a közbeszerzésekről szóló törvény
módosítására irányul. A módosítás célja a szektorsemlegesség megteremtése a
közbeszerzéseknél. A kormánynak még nincs álláspontja. A bizottság tagjai közül ki
támogatja? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság
támogatja a módosító javaslatot.

A következő bizottsági módosító indítvány a 2009. évi L. törvény 48. §-ának a fizetési
meghagyásos eljárásról szóló módosítására irányul. A kormánynak még nincs álláspontja. A
bizottság tagjai közül ki támogatja? (17) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1)
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Ha a bizottsági módosító indítványokról a kormány kialakítja az álláspontját, akkor
további egyeztetések történnek, és a bizottság aszerint visszavonja vagy fenntartja a javaslatát.

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1673. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló
T/1673. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A
november 30-ai keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Gáva
Krisztián helyettes államtitkár urat.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szabó Timea a törvényjavaslat
25. §-ában a Be. 103. § (1) bekezdés b) pontjának módosítását, valamint új (2) bekezdéssel
történő kiegészítését javasolják. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Miért nem támogatja?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A múlt héten elhangzottakhoz képest nem változott a kormány álláspontja.
Arra ismét felhívnám a figyelmet, nem tudom, hogy miért a hatályos szöveget kell
megismételni a 25. § (1) bekezdésében. Ennek az elhagyását kellett volna javasolni, a szöveg
úgy lenne igazából pontos. Tartalmilag nem kívánok semmit hozzátenni ahhoz, amit a múlt
héten elmondtam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea!

SZABÓ TIMEA (LMP): Ez ahhoz kapcsolódó módosító javaslat, amit a bizottság a
múltkor egyhangúlag elfogadott. Azért nyújtottunk be kapcsolódó módosító javaslatot, mert
attól tartottunk, hogy az előterjesztő a szigorúbb változatot továbbra sem fogja támogatni.
Arról van szó, hogy egy nyomozásban ugyanannál a szervnél dolgozó rendőr ne járhasson el
egyszerre nyomozóként és független szakértőként, hiszen tudjuk, hogy ez a hierarchikus
viszony megakadályozza a függetlenséget; ezt 2006 őszén is elég sokszor láttuk. Ez a
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kapcsolódó módosító javaslat egy picit enyhébb, mint az eredeti, ebben azt javasoljuk, hogy
legalább területi korlátja legyen a módosításnak, ez tehát egy picit megengedőbb a részünkről.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Amit leírtak, az gyakorlatilag a 72/2009-es büntető kollégiumi vélemény
normaszinten való megjelenítése, ami a jelenleg működő gyakorlaton nem változtat, csak a
büntetőeljárási törvényben is megjelenítené. Ez azt a szervezeti átalakítást, amit a Bűnügyi
Szakértői és Kutató Intézet kapcsán a múlt héten említettem, nem oldja meg, és a kormánynak
ezzel ellenkező irányú döntése nincs. Ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító indítványt? (3) Ki nem
támogatja? (12) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást
sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Bárándy Gergely a törvényjavaslat 68. §-át új (9)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem a kormány véleményét.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Egyebek

Mivel ez volt az első decemberi ülésünk, a képviselő hölgyeket és urakat szeretettel
várom a szobámba egy teára vagy egy kávéra.

Szeretettel köszöntjük Csöbör Katalint, akinek november 25-én volt a névnapja,
valamint Pócsik Erzsébetet, akinek november 19-én volt a névnapja.

Harrach Péternek volt novemberben a születésnapja, őt is szeretettel köszöntjük.

HARRACH PÉTER (KDNP): Ebben a korban már nem tartjuk a születésnapokat.

ELNÖK: Mi mégis köszöntjük. S mint mondtam, mindenkit várok a szobámba egy
teára vagy egy kávéra.

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


