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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 21 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit. Lukács Tamás elnök úr késni fog és arra kért, hogy a 
megérkezéséig vezessem az ülést.  

Az eredeti napirendi javaslathoz képest két változtatásra teszek javaslatot: egyrészt 
cseréljük fel az 1. és a 2. napirendi pontot, másrészt cseréljük fel a 3. és a 4. napirendi pontot. 
Ezek szerint az 1. napirendi pont az emberiesség elleni bűncselekmények 
elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat, a 2. napirendi pont az Alkotmánybíróságról szóló 
törvényjavaslat, a 3. napirendi pont az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, a 4. napirendi pont pedig az egyes adótörvények és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat lenne. Ki támogatja a módosított 
napirendi javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai 
ülés napirendjét.  

Az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslat 
(T/4714. szám)   
(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk az emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tekintettel 
arra, hogy előterjesztő vagyok, átadom az ülés vezetését Szabó Timea alelnök asszonynak.  

 
(Az ülés vezetését Szabó Timea, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt, hogy szeretne-e szólni. (Dr. Gulyás Gergely: 

Igen.) Parancsoljon!  
 
GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Szeretném 

jelezni, hogy a módosító javaslatokra figyelemmel egy bizottsági módosító javaslatot 
készítettem, amely gyakorlatilag az összes észrevételt ötvözi és egybefoglalja. Az LMP 
részéről Schiffer Andrásnak volt egy átfogó javaslata, és több jobbikos képviselő is terjesztett 
elő javaslatokat. Tekintettel arra, hogy ezek jelentős része szakmai javaslat volt, igyekeztem 
ezeket a bizottsági módosító javaslatba beiktatni. Kérem a munkatársaimat, hogy a bizottsági 
módosító javaslatot osszák ki a képviselőknek. (Megtörténik.) Ha elnök asszony egyetért vele, 
eszerint haladnánk végig az egyes pontokon.  

 
ELNÖK: Természetesen.  
 
GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Azért nem 

fogom támogatni az egyes módosító javaslatokat, mert a bizottsági módosító javaslat 
mindezeket magában foglalja.  

 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg az 5. ajánlási ponttal – dr. 

Schiffer András a törvényjavaslat 1. § módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  
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GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Schiffer 
András javaslata általánosságban mondaná ki, hogy a Btk. 33. § (2)  bekezdése egy új ponttal 
egészülne ki. Mi továbbra is szeretnénk fenntartani azt a tervezetet, hogy nem a Btk., hanem 
külön törvény rendezi a kérdést. Ez volt az, amit az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélt, 
de a megfogalmazást szó szerint átvezettük a bizottsági módosító javaslatba. A 
megfogalmazással egyetértünk, de a Btk.-beli elhelyezéssel nem, ezért a javaslatot nem 
támogatom. Ez egyébként összefügg az ajánlás 5. pontjával, a kettőről tehát együtt kell 
szavazni.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. A KIM nem támogatja ezt a módosító 
javaslatot, különös tekintettel arra, amit Gulyás Gergely alelnök úr is elmondott. A bizottsági 
módosító javaslat nagyjából kezeli ezt a kérdést.  

 
ELNÖK: Se az előterjesztő, se a kormány nem támogatja. Kinek van kérdése, 

észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? 
(3) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Kiss Sándor a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Nem 

támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában Szilágyi György a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés helyébe új 
rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Szilágyi 

György képviselő úr 3., 4. és 6. pontokban benyújtott módosító javaslatait nem támogatom, de 
ezeket is részben orvosolja a bizottsági módosító indítvány. Azokat a felesleges részeket, 
amelyek ezeket a tényállásokat részletezik, kivettem a tervezetből, a bizottsági módosító 
indítvány ezeket nem tartalmazza. Erre tekintettel se a 3., se a 4., se a Zagyva György 
Gyulával közösen benyújtott 6., se a 7. pontban benyújtott módosító javaslatot nem 
támogatom. A 7-esnél egy mondatot azért hozzátennék: kötelező vagyonelkobzást rendelne el 
Szilágyi képviselő úr. Én ezt kötelezően elrendelni túlzónak érzem, a bírósági mérlegelés 
pedig ezt a lehetőséget amúgy minden esetben biztosítja.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja a 3., 4., 6. és 7. pontokban szereplő javaslatokat.   

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja az ajánlás 

3. pontjában szereplő módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.   

Ki támogatja az ajánlás 4. pontjában szereplő, Szilágyi György által benyújtott 
módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Ki támogatja az ajánlás 6. pontjában szereplő, Szilágyi György és Zagyva György 
Gyula által benyújtott módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Ki támogatja az ajánlás 7. pontjában szereplő, Szilágyi György által benyújtott 
módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

 
GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz), a napirendi pont előterjesztője: Még a 

kiosztott bizottsági módosító indítványra teszek javaslatot. Előterjesztőként jelzem, hogy ez 
ötvözi az eddigi javaslatokat. Miután teljes körűen akarjuk szabályozni a kérdést, több 
nemzetközi jogász is jelezte, hogy a Genfi Egyezmények közös 2. cikkében meghatározott 
nemzetközi fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos jogsértéseket, illetve a 3. 
cikkében meghatározott nem nemzetközi fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos 
jogsértéseket is vegyük bele a javaslatba. Hozzá kell tennem, hogy ez eddig is a bírói 
gyakorlat részét képezte, szemben az emberiesség elleni bűntettekkel, de én ezt 
előterjesztőként támogatom, tehát ezek Magyarország által szintén jóváhagyott egyezmények.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet azzal, hogy 

benyújtsuk ezt a módosító javaslatot? (15) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) A 
bizottság egyetért azzal, hogy benyújtsuk ezt a bizottsági módosító javaslatot.  

Az első napirendi pont tárgyalását lezárom (Dr. Lukács Tamás megérkezik az ülésre.) 
és átadom az ülés vezetését elnök úrnak.  

 
(Az ülés vezetését dr. Lukács Tamás, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, de az életben vannak kiszámíthatatlan dolgok. Valakit 

elgázolt a vonat Pécelen, emiatt egy órát késett.  

Az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat (T/4424. szám)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Munkatársaim jelezték, hogy napirendcsere történt és most következik az 
Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
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megvitatása. Szeretettel köszönöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. A napirend 
tárgyalásánál az előterjesztőket Mátrai Márta képviselő asszony fogja képviselni.  

Kérdezem a bizottságot, hozzájárul-e ahhoz, hogy a támogatott indítványokról egyben 
szavazzunk. (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a 
támogatott indítványokról egyben szavazzunk.  

Felolvasom a támogatott javaslatokat: 4/1., 11/1., 20/1., 23/1., 27/1., 28/1., 33/1., 
36/1., 47/1., 67/2., 68/1., 74/1., 83/2., 85/1., 95/1., 98/1., 113/1., 114/1., 114/3., 116/1., 127/1.  

Kérdezem Mátrai Márta képviselő asszonyt, hogy pontos volt-e a felsorolás.  
 
DR. MÁTRAI MÁRTA képviselő (Fidesz), az előterjesztő részéről: Igen, pontos volt, 

elnök úr.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A támogatott módosító javaslatokkal egy kivétellel egyetértünk. A 36/1. 
számú javaslatot – ahogy korábban az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságban 
sem – nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: A támogatott javaslatok közül a 36/1. számú javaslatról külön fogunk 

szavazni. Mátrai Márta!  
 
DR. MÁTRAI MÁRTA képviselő (Fidesz), az előterjesztő részéről: Valóban úgy van, 

ahogy a kormány mondta, de a bizottság támogatta.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja, a kormány nem támogatja, az alkotmányügyi 

bizottság támogatta. A szavazás előtt bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, 
Harrach Pétert pedig Varga László helyettesíti.  

Ki ért egyet a támogatott indítványokkal a 36/1. pont kivételével? (14) Ki nem ért 
egyet? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a támogatott módosító 
javaslatokkal.  

Most a kormány által nem támogatott módosító javaslatokról határozunk.  
A kiegészítő ajánlás 2/1. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 6. § (4) 

bekezdését javasolja módosítani. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. Kinek van 
kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 
javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2/2. pontjában Kovács Tibor a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdését 
javasolja módosítani. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. Kinek van kérdése, 
észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? 
(3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 36/1. pontjában dr. Gyüre Csaba, dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. 
Staudt Gábor a törvényjavaslat 19. § (12) bekezdését javasolják módosítani. Az előterjesztő 
támogatja, a kormány nem támogatja, az alkotmányügyi bizottság támogatta. Miért nem 
támogatja a kormány?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Indokolatlannak tartjuk megjeleníteni ezt a szabályt, mert az öröklésnél 
egyébként is automatikusan a Ptk. szabályait kell alkalmazni, ennek a külön kimondására 
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nincs szükség. Más közjogi tisztségviselők esetében a tiszteletdíjjal kapcsolatos rendelkezések 
miatt sem szerepel kifejezetten a Ptk.-ra utalás. Ez tehát egy speciális rendelkezés lenne a 
törvényben elhelyezett többi hasonló rendelkezéshez képest. Ezért nem támogatjuk ezt a 
módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Nem érzem az óriási különbséget, a Ptk. beemelése pontosítást jelentene. 

Nem tudjuk, milyen lesz az új Ptk., majd igazodik hozzá. Világos a képlet: az előterjesztő 
támogatja, a kormány nem támogatja, az alkotmányügyi bizottság támogatta. A bizottság 
tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 67/1. pontjában – amely összefügg a 69/1., 83/1. és a 114/2. 
ajánlási pontokkal – dr. Mátrai Márta a törvényjavaslat 26. § kiegészítését javasolja új (3) 
bekezdés felvételével. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül 
ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 112/1. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 51. § (2) 
bekezdését javasolja módosítani. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. A bizottság 
tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? 
(0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 135/1. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 62. § (2) 
bekezdését javasolja módosítani. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. A bizottság 
tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? 
(0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 135/2. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslat 62 § (2) 
bekezdését javasolja módosítani. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. A bizottság 
tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 148/1. pontjában – amely összefügg a 150/1. ajánlási ponttal – dr. 
Dorosz Dávid a törvényjavaslat 71. § (1) bekezdése módosítását és a (2)-(6) bekezdések 
elhagyását javasolja. Az előterjesztő és a kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki 
támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4657. 
szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Ismét Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár úr lesz segítségünkre. A T/4657/26. számú kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk. Bejelentem, hogy a továbbiakban Mátrai Márta képviselő asszonyt 
Wittner Mária helyettesíti.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Ivády Gábor a törvényjavaslat 1. §-ának elhagyását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. §-ában a Ptk. 
37. §-ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában dr. Kocsis Máté a törvényjavaslatot új 8. §-sal 
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában dr. Kocsis Máté a törvényjavaslat 19- §-át új f) 
ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (1) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában – amely összefügg a 10. ajánlási ponttal – a 
törvényjavaslatot új 49. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 8. ajánlási ponttal – dr. Varga 
István a törvényjavaslatot új 54. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság a törvényjavaslatot új 54. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 9. pontjában az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság a törvényjavaslatot új 59. §-sal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 11. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 70. §-ában 
a Be. 554/E. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (1) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 12. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslat 76. §-ának a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 13. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslat 78. §-át új c) és 
d) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (2) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 14. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslat 89. § (2) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 15. pontjában dr. Varga István a törvényjavaslatban nyelvtani és 
technikai módosítások átvezetését javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

Jelzem a bizottság tagjainak, hogy ma feszes bizottsági munkát kell végeznünk, és 
holnap is hasonló lesz a helyzet, akkor tárgyalunk ugyanis az úgynevezett civil törvényről, 
ami szintén a bizottságunk hatáskörébe tartozik.  

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm Laki Gábor főosztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumból. A T/4662/117. számú ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 1. pontjában Vágó Gábor és Scheiring Gábor a törvényjavaslat 3. §-ának 
kiegészítését javasolják egy új (4) bekezdésben az Szja tv. 8. § (1) bekezdés felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 4., 11., 18., 19., 20., 22., 24., 29., 31., 32., 
33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 56., 57., 58., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 71., 73. és 75. 
ajánlási pontokkal – Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, Iváncsik Imre, 
Kiss Péter, Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre és Varga Zoltán a 
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törvényjavaslat kiegészítését javasolják egy új 4. §-ban az Szja tv. 8. § felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában – amely összefügg a 14. ajánlási ponttal – Vágó Gábor és 
Scheiring Gábor a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolják egy új (1) bekezdésben az Szja 
tv. 29/A. § (2) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A kormány képviselőjét kérdezem a 14. számú 

javaslattal kapcsolatban. Mi az oka annak, hogy nem kerülhet be az „élettársa” kategória? Itt 
arról van szó, hogy a várandós nőnek járó kedvezményt ki veheti igénybe, és a javaslat 
kiegészítette volna a házastársat az élettárssal. Ez az az eset, ha a várandós nőnek nincs 
keresete, de a kedvezményt a párja fizetéséből is igénybe lehetne venni. Jogi szempontból mi 
a baj az élettárssal?  

 
ELNÖK: Ha megengedi képviselő asszony, én válaszolok a kérdésére. A mai hatályos 

jogban az élettárs fogalma meghatározhatatlan. S mivel ilyen regisztráció nincs, bárki 
mondhatja azt, hogy ő az élettárs. Egy élettársi kapcsolat akár öt percig – bocsánat, azért 
ennyire gyorsak ne legyünk –, egy-két napot is tarthat. Az élettársi kapcsolatot jelenleg csak a 
Ptk. szabályozza, s most az egyneműekről nem beszélek, mert náluk várandóságról nem lehet 
szó. A jelenlegi hatályos jogban a Ptk. szabályai szerint az élettársi kapcsolat 
meghatározhatatlan és ideiglenes jellegű. Ha ezt a kedvezményt akárki igénybe vehetné, 
akkor bárki mondhatná, hogy élettárs, és a kedvezmény igénybevétele érdekében mondani is 
fogja.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Bocsánat, elnök úr, nem fogok hosszan vitatkozni, mert 

a végeredmény nyilván látszik, de azért szeretném megjegyezni, hogy a családi 
kedvezményről általában rendelkező jogszabályok ismerik az „élettárs” fogalmát, és az 
alapján igénybe is lehet venni ilyen-olyan-amolyan kedvezményeket.  

 
ELNÖK: A régi magyar jogban volt egy kifejezés, az „ágytól, asztaltól való elválás”. 

A mai bírói gyakorlat nem fogalmazza meg pontosan az élettársat, hanem azt mondja, hogy az 
élettársi kapcsolat valamifajta gazdasági közösség, de mindenképpen ideiglenes jellegű, azaz 
nincs benne állandóság. Valószínűleg az élettársi kapcsolat nyilvántartási rendszerét kell 
megalkotni ahhoz, hogy ezek a kérdések kezelhetők legyenek.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az utolsó megjegyzésem: most az a helyzet, hogy 

bizonyos feltételek esetén a gyerek utáni adókedvezményt az élettársak – ha vannak 
definiálva, ha nem – igénybe vehetik. Itt meg arról van szó, hogy a terhesség ideje alatt, amíg 
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a gyermek meg nem születik, valamiért nem. Én értem a jogi problémát, de ebben nem sok 
logikát találok. Persze ezért nem elnök úr a hibás, de ez így egész biztosan nem jó.  

 
ELNÖK: Az a probléma, hogy amíg a házastársnál a fogantatástól visszamenő 

hatállyal van egy törvényi vélelem, amelyik az apaság vélelmét állítja fel, az élettárs esetében 
ilyen törvényi vélelem nincs. Ebben az esetben pedig ha a felek nyilatkoznak is arról, hogy ők 
élettársak, a férfi apasági nyilatkozatot sem tud tenni, amíg a gyermek meg nem születik. 
Ennek következtében a gyermek apjának őt csak akkor tekinthetem, ha apasági elismerő 
nyilatkozatot tesz.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem így jár el a hatályos törvény a családi 

adókedvezménynél. Az együtt nevelt gyermek esetében is odaadja a pénzt.  
 
ELNÖK: De akkor már megvan a gyermek.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ezt értem, de ha a gyerek már ott van a mama hasában, 

akkor bizonyára meg is lesz.  
 
ELNÖK: Csak akkor még nem tudjuk, hogy ki az apja. Az anyja az biztos, de az apja 

még nem.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nyolcvanezer mód van ennek tisztázására. Például a 

leendő papa bármikor elmehet előre nyilatkozni. Ezt most is megteheti és a nevére veheti a 
gyereket. Nem akarok a részletekbe belemenni, de nem értem, ha ugyanannak a két embernek 
megszületik a gyereke, már kaphatja, nem kérdezzük, hogy ki az apja, ha meg a kismama a 
hetedik hónapban van és valami miatt nem tudja igénybe venni – mert például egyetemista –, 
akkor ha még nem házasodtak össze, nem veheti igénybe. Értem, hogy mit mond elnök úr 
jogilag, csak azt mondom, hogy ezen a jogi problémán nagystílűen keresztüllép, szerintem 
helyesen, a gyerekek utáni adókedvezményt meghatározó törvény. Itt meg nem tudjuk, hogy 
ki a papa, de ha megszületik a gyerek, akkor rögtön fogjuk tudni. Ez azért az életben nem így 
működik.  

 
ELNÖK: Lehet, hogy a jogot hozzá kell igazítani az élethez, csak akkor el kell ismerni 

az apaságot, s akkor eljutottunk az elvi alapokig, hogy a megfogant gyermek is gyermek. A 
megfogant gyermeknél a római jog felállít egy vélelmet, az apaság vélelmét, pillanatnyilag 
viszont a magyar jogban csak a házasságra van apasági vélelem, az élettársi kapcsolatban 
szükségszerűen nincs. Ha az illető apasági elismerő nyilatkozatot tesz, akkor onnantól kezdve 
lehet a gyermek apjának tekinteni. Mondom a jogi problémákat: nem mindegy, hogy valaki 
fogantatás előtti vagy utáni élettárs, s most nem akarok belemenni azokba az apasági perekbe, 
amiket ez jelenthetne, ha az élettárs minden apai elismerő nyilatkozat nélkül ezt a 
kedvezményt igénybe veheti. Abban igaza van képviselő asszonynak, hogy lehet olyan 
módosítást tenni, hogy ha apai elismerő nyilatkozatot tesz, de önmagában az élettársi 
kapcsolat ezt nem alapozhatja meg. De mivel ez nincs regisztrálva, senki nem tudja biztosítani 
azt, hogy az élettársi kapcsolat a fogantatás után jött létre.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ez a házasságnál is így van, de nem akarok már 

vitatkozni.  
 
ELNÖK: De ott van egy törvényi vélelem! Nekem volt olyan ügyem, amikor a 

szerencsétlen férfi összezuhant, amikor megtudta, hogy nem ő a gyerek apja. De mivel ő volt 
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a házastárs, a törvényi vélelem szerint ő a gyerek apja. Ilyen vélelem az élettárs esetén nincs, 
ez tehát ilyen módon nem alkalmazható. Ráadásul még az apai elismerő nyilatkozat tétele is 
hiányzik. Arra szeretném felhívni a figyelmet, ha az élettársi kapcsolat valamivel igazolható is 
– az egy külön kérdés, hogy milyen módon –, az sem alapozza meg az apaságot, míg a 
fogantatás előtti vagy folyamatos élettársi kapcsolat bizony megalapozhatná, de azt nem az 
élettársi minőséghez, hanem az apai elismerő nyilatkozathoz kellene kötni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Igen, elnök úr, de az adókedvezményt sem csak a 

biológiai szülőknek adjuk, hanem azoknak, akik együtt vannak és gyereket nevelnek. Ebben 
az esetben is ez a helyzet. Adókedvezmény szempontjából édes mindegy, hogy ki a papa, ha 
ők egy párt alkotnak és készülnek a gyermeknevelésre, akkor ugyanúgy megkaphatnák a 
kedvezményt, mint a házaspár, tekintettel arra, hogy ha a házastársak vagy akár élettársak 
nevelnek gyermeket, aki nem a kettőjük vér szerinti gyereke, akkor a törvény megítéli nekik 
ezt a bizonyos családi adókedvezményt. Tehát nem a vér, hanem az együttélés és a nevelés 
feltételét állítja fel a törvény, szerintem helyesen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. Ki 

támogatja? (4) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 12. pontjában Bödecs Barna a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az 
Szja tv. 29/A. § kiegészítését javasolja egy új (2) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 15. ajánlási ponttal – Baráth Zsolt és 
Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésében az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdés a) 
pont nyitó szövegrész módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 16. pontjában – amely összefügg a 17. ajánlási ponttal – Vágó Gábor és 
Scheiring Gábor a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolják egy új (5) bekezdésben az Szja 
tv. 35. § (3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 41. pontjában dr. Kiss Sándor a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az 
Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 42. pontjában – amely összefügg a 46., 49. és 52. ajánlási pontokkal – 
Bertha Szilvia a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) 
pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 43. pontjában – amely összefügg a 47., 50. és 53. ajánlási pontokkal – 
Koszorús László a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) 
pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 44. pontjában – amely összefügg a 48., 51. és 54. ajánlási pontokkal – 
Rogán Antal a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) 
pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 45. pontjában dr. Kiss Sándor a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az 
Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontjának kiegészítését javasolja egy új cd) alpont felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 77. pontjában – amely összefügg a 86. ajánlási ponttal – L. Simon László a 
törvényjavaslat 30. §-ának kiegészítését javasolja egy új (3) bekezdésben a Tao. tv. 7. § (1) 
bekezdés z) pontja felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 81. pontjában – amely összefügg a 85., 87., 88., 89., 90. és 91. számú 
javaslatokkal – Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, Iváncsik Imre, Kiss 
Péter, Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre és Varga Zoltán a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolják egy új 38. § Tao tv. 19. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 141. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 137. §-ában az Itv. 
42. § (1) bekezdés a) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 142. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 138. § (2) 
bekezdésében az Itv. 43. § (3) bekezdésének elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 143. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 139. §-ában az Itv. 
46. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 144. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 141. §-ában az Itv. 
50. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 150. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 153. §-ában a Htv. 3. § (5) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 157. pontjában – amely összefügg a 158. és 159. ajánlási pontokkal – 
Rogán Antal a törvényjavaslat 155. §-ában a Htv. 9. § (1) bekezdésének módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 211. pontjában – amely összefügg a 212., 213., 223. és 226. ajánlási 
pontokkal – Volner János a törvényjavaslat 172. §-ában a Neta tv.-ben az 1. értelmező 
rendelkezések alcímet megelőző fejezetcím elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 227. pontjában Scheiring Gábor és Vágó Gábor a törvényjavaslat 176. §-
ában a Neta tv. 11. §-ának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 228. §-ában Font Sándor a törvényjavaslat 176. §-ában a Neta tv. 11. §-
ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha az 

egészségügyi államtitkár úr hasonlót nyilatkozott volna, nevezetesen az a szándék, hogy az 
egészségügy költségeire menjen ez a bizonyos termékadó.  

 
ELNÖK: Valószínűleg ezért nem támogatja a kormány.  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Font Sándor 

képviselő úr indítványa szerint a népegészségügyi termékadóból származó bevétel 5 százaléka 
a központi költségvetést illetné. De pont arról van szó, hogy a Neta egy célzott intézkedés, 
amely az Egészségbiztosítási Alap forrásbővítését szolgálja.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De ez nincs így benne az adótörvényben! Örülnék, ha 

így lenne, ezért is támogatnám, mert a 95 százalék az csak 95 százalék, noha a 100 százalék 
még jobb lenne. Nem azért szavazom meg, mert az az 5 százalék tetszik, ami a költségvetésbe 
megy, hanem az a szándék tetszik, ha már van ilyen, akkor annak a 95 százaléka menjen az 
alapba. De úgy látom, hogy a kormány ezt nem támogatja.  

 
ELNÖK: Az előterjesztő kíván-e erre reagálni?  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): E nélkül a javaslat 

nélkül az egész összeg egyértelműen az Egészségbiztosítási Alap bevételét növelné.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Engem megnyugtatott az előterjesztő képviselője, hogy 

a 100 százalék az Egészségbiztosítási Alapba megy.  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. A bizottság tagjai közül ki támogatja 

a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (19) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 229. pontjában – amely összefügg a 239., 240. és 241. ajánlási pontokkal – 
Volner János a törvényjavaslat 177. §-ában a Neta tv. II. fejezetének elhagyását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 



- 20 - 

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (5) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 230. pontjában – amely összefügg a 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237. 
és 238. ajánlási pontokkal – Scheiring Gábor és Vágó Gábor a törvényjavaslat 177. §-ában a 
Neta tv. II. fejezet címe módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 243. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 181. § (1) 
bekezdésében a Tbj. 2. §-ának kiegészítését javasolja egy új (1) bekezdés felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 244. pontjában – amely összefügg a 242. ajánlási ponttal – Rogán Antal a 
törvényjavaslat 181. § (1) bekezdésében a Tbj. 2. § kiegészítését javasolja egy új (2) bekezdés 
felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 245. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 181. § (1) bekezdésében a 
Tbj. 2. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 246. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 181. § (2) bekezdésében a 
Tbj. 2. § (6a) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 
támogatja? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 251. pontjában – amely összefügg a 253. és 255. ajánlási pontokkal – 
Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, Iváncsik Imre, Kiss Péter, Kovács 
László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre és Varga Zoltán a törvényjavaslat 184. § 
kiegészítését javasolják egy új (1) bekezdésben a Tbj. 19. § (1) bekezdésének felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 252. pontjában – amely összefügg a 254. és 256. ajánlási pontokkal – Vágó 
Gábor és Scheiring Gábor a törvényjavaslat 184. § kiegészítését javasolják egy új (1) 
bekezdésben a Tbj. 19. § (2) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 258. pontjában – amely összefügg a 275. ajánlási ponttal – Vágó Gábor és 
Scheiring Gábor a törvényjavaslat 184. §-ának kiegészítését javasolják egy új (3) bekezdésben 
a Tbj. 21. § (2)-(3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 259. pontjában – amely összefügg a 274. és a 348. ajánlási pontokkal – 
Vágó Gábor és Scheiring Gábor a törvényjavaslat 184. § kiegészítését javasolják egy új  (3) 
bekezdésben a Tbj. f)-g) pontjainak felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 261. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 186. § kiegészítését javasolja 
egy új (1) bekezdésben a Tbj. 26. § (3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  
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LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 292. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat kiegészítését javasolja egy új 
267/A. §-ban az Art. új cím új 33/A. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 295. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 274. § (3) bekezdésében az 
Art. 54. § (5) bekezdésének kiegészítését javasolja egy új g) pont felvételével. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 297. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 292. § kiegészítését javasolja 
egy új (2) bekezdésben az Art. 115. § (5) bekezdése felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 298. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 313. §  kiegészítését 
javasolja egy új (1a) bekezdésben az Art. 170. § (5) bekezdésének felvételével. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 299. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 314. § kiegészítését javasolja 
egy új (2b) bekezdésben az Art. 172. § (14) bekezdésének felvételével. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  
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LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 
támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 302. pontjában Rogán Antal a törvényjavaslat 323. §-ában az Art. 189. § 
kiegészítését javasolja egy új (11) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 322. pontjában – amely összefügg a 335. ajánlási ponttal – Rogán Antal a 
törvényjavaslat kiegészítését javasolja egy új IX. fejezetben egy új 351-361. § felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 323. pontjában – amely összefügg a 365. ajánlási ponttal – L. Simon László 
a törvényjavaslat kiegészítését javasolja egy új IX. fejezetben  egy új 351-359. § felvételével. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (16) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 324. pontjában – amely összefügg a 339. ajánlási ponttal – dr. György 
István, Rogán Antal, Németh Zoltán, Bagdy Gábor és Ríz Levente a törvényjavaslat 
kiegészítését javasolják egy új IX. fejezetben egy új 351-359. § felvételével. Kérdezem, hogy 
a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A javaslatot a költségvetési bizottság és az önkormányzati bizottság is 

támogatja. A kormány miért nem támogatja?  
 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Képviselő úr 

gyakorlatilag egy új adónem bevezetésére tesz javaslatot, és ez a közösségi közlekedési adó. 
Ennek a vizsgálata folyamatban van, de az elmondható, hogy a helyi iparűzési adó alapjának 
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megfelelő újabb adó bevezetése nem támogatható. Továbbá számos olyan kérdés merül fel a 
javaslattal kapcsolatban, amely gyakorlati megvalósítási problémákba ütközhet. Tény, hogy a 
BKV helyzetét meg kell oldani, s itt egy célzott intézkedésről van szó, azonban ez nem 
illeszthető be az adórendszer egészébe. A kormány vizsgálja, hogy milyen más formában 
lehet a közösségi közlekedés gondjain enyhíteni.  

 
ELNÖK: Az rendben van, hogy vizsgálja, de el kell mondani, nem véletlen, hogy 

ehhez más polgármesterek is felsorakoztak, akiknek az érvelése szerint a kulturális adó is egy 
teljesen új adó, ami jó célt szolgálhat. A közlekedési adó is egy valamilyen kérdés megoldását 
szolgálhatja. Ha volna alternatív javaslat, hogy hogyan próbálják megoldani ezt a helyzetet – s 
nemcsak a BKV-ról van szó –, akkor a dolog rendben volna, így viszont értem, hogy a 
költségvetési, valamint az önkormányzati bizottság miért támogatta ezt a javaslatot. Itt az a 
kérdés, hogy a kormány részére más formában elfogadható lenne-e a javaslat, mert ha igen, 
akkor kapcsolódó módosító javaslat benyújtásával nyilván megoldható a kérdés.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tudomásom szerint 

a kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy a helyi iparűzési adóba hogyan illeszthető be 
egy ilyen szabályozás. Önmagában a duplikáció, tehát a helyi iparűzési adónak megfelelő 
adónem bevezetése az adminisztráció csökkentése céljából sem lehet indokolt. Ezenkívül 
kérdéses az, hogy szabad-e egy adónemet ennyire egy meghatározott célhoz kötni, és a 
finanszírozást nem a tényleges igények szerint kell kezelni. Ennek az adónemnek a bevezetése 
gyakorlatilag egy 100-150 milliárd forintos többletterhet róna a vállalkozásokra, ami 
véleményünk szerint túlzott mértékű is lehet, és nincs közvetlen kapcsolatban a 
forrásigényekkel. Előbb meg kell vizsgálni a forrásigényt, és csak utána lehet ahhoz 
pénzeszközöket rendelni. Ettől függetlenül a kormány vizsgálja ezt a kérdést, és véleménye 
szerint ez az adónem ebben a formában nem illeszthető az adórendszer egészébe. A kulturális 
járulék esetében egészen másról van szó, a kormány ott az alap bevételeit igyekszik 
biztosítani, és egy marginálisabb összegről beszélünk ehhez az új adónemhez képest. Úgy 
gondoljuk, hogy egy ilyen adónem bevezetése csak még átgondoltabban, még jobban 
alátámasztva vezethető be. S vannak más eszközök – a helyi iparűzési adó vagy a 
költségvetési források biztosítása útján –, amelyek révén ezek a kérdések kezelhetők.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha ezt a költségvetés biztosítaná, akkor nekem semmi 

gondom nem volna,  de engedje meg, hogy tamáskodjak abban, például Ózdon az iparűzési 
adó vagy bármely más helyi adónem mellett ez sikeres lehetne. Ha valamely nivellálási pontot 
nem juttatunk a rendszerbe, akkor a tömegközlekedés működtetése csak központilag lesz 
lehetséges. Jelen pillanatban arról szól a történet – ahogy az előterjesztésből látom –, hogy ez 
kétségtelenül egy új adónem, ami megfontolás tárgya lehet, de amit a központi költségvetés 
célzottan csak erre a célra vissza tud osztani. Ha ilyen bevétele nincs a központi 
költségvetésnek, akkor félő, hogy komoly gondok lesznek.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A javaslat egyik fő 

gondja az, hogy olyan esetben is a településekhez allokálja a bevételeket, amikor valós igény 
még nem merül fel. Tehát nem arról van szó, hogy alapban vagy egy összegben kerül ez a 
pénz összegyűjtésre és utána az igényeknek megfelelően kerül szétosztásra, hanem vélelmezi 
azt, hogy erre az összegre minden településen szükség van, ami feltehetően így is van.  

 
ELNÖK: Ez  valóban így is van. Eddig minden Budapest-centrikus volt, ezért volt egy 

másik javaslat is a vidéki polgármesterek részéről. Eddig úgy tűnt, mintha csak a BKV-ról 
szólna a tömegközlekedés.  
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A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. Ki támogatja? (1) Ki nem 
támogatja? (18) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 329. pontjában – amely összefügg a 313. és 315. ajánlási pontokkal – 
Koszorús László a törvényjavaslat 351. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 347. pontjában Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, 
Iváncsik Imre, Kiss Péter, Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre és Varga Zoltán 
a törvényjavaslat 351. § (11) bekezdésének elhagyását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 352. pontjában dr. Aradszki András a törvényjavaslat 1. melléklet 
kiegészítését javasolja egy új 2. pont felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 363. pontjában Mesterházy Attila, dr. Szekeres Imre, dr. Hiller István, 
Iváncsik Imre, Kiss Péter, Kovács László, dr. Lamperth Mónika, Szabó Imre és Varga Zoltán 
a törvényjavaslat kiegészítését javasolják egy új 5. melléklet felvételével. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk. Köszönöm szépen a fegyelmezett 
munkát  
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Egyebek 

Az egyebekben kinek van előterjesztése? (Nincs jelentkező.) Holnap délelőtt 10 órakor 
kezdjük a munkát. A mai bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra  perc)  
 
 
 

 
 
 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság alelnöke 

 
 
 

Szabó Timea 
a bizottság alelnöke 

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


