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Napirendi javaslat  
 

1. Általános vita:1   
a)   Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)   
 (Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők 
 önálló indítványa)  
b)  A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. 
 (IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6392. 
 szám) 
 (Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők 
 önálló indítványa) 

 

2. A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/6316. szám, új/átdolgozott változat a T/6275. szám helyett) 
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
 

3. Az 1939-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg 
a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített 
vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/6354. szám)  
(Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Bárándy Gergely, dr. Ipkovich 
György, dr. Simon Gábor, dr. Steiner Pál, dr. Varga László, Lendvai Ildikó, Pál 
Béla és Nyakó István (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/6319. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6390. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

 

6. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 
                                           

1 Amennyiben az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tárgysorozatba veszi. 
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7. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

 

8. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) megérkezéséig Ékes Ilonának (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) Kulcsár Gergelynek (Jobbik)  
 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Oláh Lajos képviselő (független)  
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő (Belügyminisztérium)  
 
 

Megjelentek 
 
Dr. Töttős Ágnes szakértő (Belügyminisztérium)  
Gasparics Zoltán parlamenti titkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 



- 7 - 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok. Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy 
a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Ehhez képest annyi 
változtatást javasolok, hogy 2. napirendi pontként tárgyaljuk az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény módosításáról benyújtott törvényjavaslatot, 
3. napirendi pontként pedig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatokat. Ki fogadja el a napirendi javaslatot az imént jelzett 
módosításokkal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Általános vita:   
a) Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)   
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa)  
b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/6392. szám)   
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 

1. napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat, illetve a Magyar 
Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló országgyűlési határozat módosításáról 
szóló határozati javaslat. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a feladatunk. A 
minisztérium részéről dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr van jelen. Öné a szó!  

A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár, 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A kormány mind a törvényjavaslatot, mind pedig a Házszabály ennek 
érdekében történő módosítását támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kinek van kérdése, észrevétele? Kulcsár Gergely képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Jobbik nem tartja 
általános vitára alkalmasnak ezt a két javaslatot. Meg is indokolnám röviden, hogy miért. 
Véleményünk szerint ebben a formában nincs szükség az Országgyűlésről szóló 
törvényjavaslatra. Ez a Házszabály egyes részeinek, valamint a képviselői jogállásról szóló 
törvénynek az összegyúrása, amit külön-külön is meg lehetett volna oldani. Meglátásunk 
szerint a valódi ok Kövér László házelnök úrnak az a régi célja, hogy az országgyűlési őrséget 
felállítsák.  

Azért néhány pozitív dolgot kiemelnék a javaslatból. Az első a frakcióalkotási jog 
szigorítása. Csak az alakíthat frakciót, aki a választásokon indult és megmérettetett. Ezzel az 
elvvel egyet tudunk érteni. Előrelépés tapasztalható az álláshalmozás tiltása terén is, bár itt 
még vannak hiányosságok. Például érthetetlen az, hogy külsős alpolgármester miért lehet 
képviselő. A bizottsági ülésekről való hiányzás szankcionálása is a pozitív dolgok közé 
tartozik.  
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Ellenben több negatívumot is tartalmaz a javaslat. Továbbra sincs jogi következménye 
annak, ha valaki nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt. A plenáris ülésen ugyan 
bejelentik, de ez nem fog megijeszteni senkit. Emlékezhetünk rá, hogy Gyurcsány Ferenc 
többször nem jelent meg a vizsgálóbizottságban. A Jobbik ezzel kapcsolatban nyújtott be 
törvénymódosító javaslatot, de a fideszes többség lesöpörte az asztalról. Ez a kérdés továbbra 
is megoldatlan.  

Az ellenzéki jogok megkurtításának találjuk azt, hogy 30 napon belül írásban is lehet 
válaszolni az interpellációra, de a legfelháborítóbb dolog az elnöki fegyelmezési jogkör 
kiszélesítése. Ezt főleg az ellenzéki képviselői jogok csorbításaként és a szólásszabadság 
elleni támadásként értékeljük. Teljesen abszurd a képviselő kivezetése az Országgyűlésből. 
Ha ez megvalósul, politikai döntések fognak születni, ráadásul a technikai kivitelezés során is 
akadhatnak bakik. Például mi van akkor, ha egy padsor közepén lévő képviselőt próbál az 
elnök kivetettetni, de a mellette ülő képviselők nem állnak fel? Akkor az egész sort kivezetteti 
az elnök?  

A törvényjavaslat nem rendezi a mentelmi jog kérdését és egyéb hiányosságok is 
vannak benne. Például ordító probléma a háznagy szerepe, ugyanis a házelnök nevezi ki a 
háznagyot. Itt is politikai döntések fognak születni, amit semmi nem indokol. Nyilván majd 
egy megbízható embere lesz az elnöknek; a főtitkár eddig nem volt politikailag megbízható.  

A házszabály-módosítások kapcsán lényeges dolgot nem tartalmaz a javaslat, csak arra 
hivatott, hogy azokat a házszabályi rendelkezéseket módosítsa, amelyek az Országgyűlésről 
szóló törvényben érintve vannak.  

A többi észrevételt – mert nyilván általános vitára alkalmasnak találják a bizottságok – 
majd az általános vitában fogjuk elmondani. Nem támogatjuk ezt az indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót. Nem fogom elismételni azt, amit jobbikos 

képviselőtársam mondott, de nekünk is nagyjából hasonló tartalmi kifogásaink vannak. Csak 
egy kérdést tennék fel: egy ekkora súlyú törvényt miért nem a kormány nyújt be, miért önálló 
képviselői indítványként kerül a Ház elé?  

 
ELNÖK: Erre én válaszolok. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény 

szerint nincs korlátozva egyetlen LMP-s, jobbikos, fideszes vagy KDNP-s képviselő sem, 
hogy abban, ami a jogalkotási törvény szerint a törvényalkotás tárgya, éljen azzal a 
lehetőséggel, hogy törvényjavaslatot nyújt be.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm, elnök úr, de én szeretném meghallgatni a 

kormány véleményét is.  
 
ELNÖK: Mivel nem a kormány terjesztette be a törvényjavaslatot, a jelen lévő 

köztisztviselő erre nem tud válaszolni.  
 
SZABÓ TIMEA  (LMP): Már többször tettünk fel hasonló kérdést a kormánynak. 

Tisztában vagyok azzal, hogy semmi nem korlátoz sem minket, sem más képviselőt a 
tekintetben, hogy mi magunk is benyújtsunk hasonló javaslatokat, így viszont megint sikerült 
megúszni a társadalmi egyeztetést, a pártokkal való egyeztetést. Nyilván volt erről szó a 
minisztériumban és helyettes államtitkár úrnak is van erről véleménye.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, a minisztériumban legfeljebb annyi történhetett, hogy 

amikor meglátták a törvényjavaslatot a Parlament honlapján, akkor kijelölték azt a helyettes 
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államtitkárt, aki ezt képviselni fogja a bizottságok előtt. Másrészt egy köztisztviselő nem 
adhat politikai választ, ezért engedje meg, hogy én adjam azt. Nagyon furcsa az, hogy amikor 
olyan alapvető törvények esetében, mint a pártfinanszírozás – ami tényleg alapvető politikai 
kérdés – ötpárti egyeztetésre hívnak pártokat, akkor a pártok azt mondják, hogy nem kívánunk 
elmenni az egyeztetésre, majd pedig amikor parlamenti képviselők törvényjavaslatot 
nyújtanak be, akkor meg azt mondják, hogy miért nem egyeztettek velük.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Elnök úr, szívesen elvitatkozom önnel a pártfinanszírozás 

kérdéseiről. Mi másfél éve kérjük a kormánypárttal az egyeztetést erről, de visszautasították. 
Az, hogy bábszínházszerűen meglengettek ötpárti egyeztetést, nem ide tartozik. Továbbra is 
kíváncsi vagyok a kormány véleményére, de ha helyettes államtitkár úr azt mondja, hogy nem 
kíván válaszolni, azt is elfogadom.  

 
ELNÖK: Politikai választ nem adhat, de ha szakmai választ tud adni, akkor államtitkár 

úré a szó.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Egyébként is szót kértem volna reagálásra. A Kulcsár 
képviselő úr által elmondottakhoz szeretnék egy pontosítást tenni, de előbb alelnök asszony 
kérdésére válaszolnék: korábban még valóban nem volt Országgyűlésről szóló törvény, de 
közjogi hagyomány volt, hogy a Házszabállyal kapcsolatos rendelkezések módosítását mindig 
országgyűlési képviselők nyújtották be, vagy valamelyik bizottság készítette elő és nyújtotta 
be a házszabály-módosítást. Ugyanígy történt a képviselők jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló törvények módosítása is. Hagyomány az, hogy ezek képviselői önálló indítványként 
vagy bizottsági indítványként kerülnek az Országgyűlés elé. Ez a hagyomány folytatódik 
most, amikor ez képviselői indítványként kerül benyújtásra. A kormány most is tiszteletben 
tartja ezt a közjogi hagyományt.  

A képviselő úr által elmondottakra pedig csak két mondatban szeretnék reagálni. 
Egyrészt az alaptörvény teszi szükségessé ezt a módosítást és nem az, hogy több törvényt 
össze akartak gyúrni a benyújtó képviselők. Másrészt az Országgyűlés elnöke jelöli és az 
Országgyűlés választja a háznagyot. Köszönöm szépen.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Ki tartja általános vitára alkalmasnak az Országgyűlésről szóló 
törvényjavaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja az Országgyűlésről szóló 
törvényjavaslatot.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a Házszabályról szóló határozati javaslatot? (10) 
Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (5) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a Házszabályról szóló határozati javaslatot.  

Előadót majd később állítunk. A kisebbségi véleményt Szabó Timea ismerteti a 
plenáris ülésen.  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/6319. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. napirendi pontunk az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról benyújtott 
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törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A március 22-ei keltezésű 
ajánlásból dolgozunk. Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr lesz segítségünkre a munkában.  

Az ajánlás 1. pontjában dr. Schiffer András és Szabó Timea a törvényjavaslatot új 
1. §-sal javasolják kiegészíteni. 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? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 11. ajánlási ponttal – dr. Schiffer András 
és Szabó Timea a törvényjavaslatot új 1. §-sal javasolják kiegészíteni. 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? (5) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
javaslatot, de egyharmad támogatást kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 7. és 13. ajánlási pontokkal – dr. Szakács 
Imre a törvényjavaslatot új 1. §-sal javasolja kiegészíteni. 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? (0) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában dr. Schiffer András és Szabó Timea a törvényjavaslatot új 
1. §-sal javasolják kiegészíteni. 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? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában dr. Schiffer András és Szabó Timea a törvényjavaslatot új 
1. §-sal javasolják kiegészíteni. 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? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 6. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 1. §-a 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? (2) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 8. pontjában – amely összefügg a 12. ajánlási ponttal – Mesterházy Attila, 
dr. Lamperth Mónika és dr. Steiner Pál a törvényjavaslat 2. §-át javasolják kiegészíteni. 
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? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 9. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 3. §-át javasolja 
módosítani. 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? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 10. pontjában dr. Staudt Gábor a törvényjavaslat 5. §-át új (1) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni. 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? (2) Ki nem 

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét. A napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása. A március 23-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Fónagy 
János államtitkár urat és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot.  
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ELNÖK: Az ajánlás 26. pontjában Ivády Gábor, Molnár Oszkár és dr. Szili Katalin a 
törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés kiegészítését javasolják új f) pont felvételével. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Miért nem támogatja? Szeretném, ha megindokolná.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ebben az 

indítványban az utastájékoztatási rendszerhez kapcsolódó egységes menetrend kialakításáról 
van szó. Azért nem támogatjuk, mert az utastájékoztatási rendszer üzemeltetésére és 
fejlesztésére vonatkozó koncepció a javaslatban foglaltakat is magába foglalja, ezért ennek a 
külön nevesítését, törvényi megjelenítését nem tartjuk indokoltnak. Tehát amit a javaslat 
mond, az máshol benne van a törvényben.  

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

támogatja? (10) Ki tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 45. pontjában Ivanics Ferenc a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés záró 
szövegrész módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. A javaslat azt mondja, hogy a hangos bemondás is elegendő, mi viszont úgy 
gondoljuk, hogy nem. A kamerás megfigyelésre vonatkozó figyelemfelhívó jelzés nem 
helyettesíthető a kiegészíthetőnek szánt hangos bemondással. A kettő együtt mehet. Ivanics 
képviselő úr ezt ki akarja váltani.  

 
ELNÖK: Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): A szövegben egy „vagy” szerepel, „vagy célzott hangos 

bemondást alkalmazni”, szól a szöveg. Tehát nem helyettesíteni kívánja a figyelemfelhívó 
jelzést és ismertetést.  

 
ELNÖK: Ha nem „vagy”, hanem „és” szerepelne ott, akkor nem helyettesítené, így 

viszont helyettesíti.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Azt mondja, 

hogy nincs figyelemfelhívás, csak hangos bemondás. Mi azt mondjuk, hogy legyen felhívó 
tábla, és ha szükséges, azon felül még legyen hangos bemondás.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Bocsánat, így igaz. Már értem.  
 
ELNÖK: 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 46. pontjában Ivády Gábor, Molnár Oszkár és dr. Szili Katalin a 
törvényjavaslat 8. § (4) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Ez a javaslat a megsemmisítésre vonatkozik. A megsemmisítés határideje a 
jelenlegi hatályos szöveg, ez tehát nem változik.  

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

támogatja? (13) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 47. pontjában dr. György István a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdés 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. A módosító javaslat 5., 6., 8., 10., 14. és 18. pontjaiban foglaltakat teljes 
mértékben, a 20. pontban foglaltakat részben támogattuk és beépítettük a törvényjavaslatba.  

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

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

Az ajánlás 138. pontjában – amely összefügg a 139. ajánlási ponttal – Bertha Szilvia a 
törvényjavaslat 25. cím elhagyását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. Ez a munkáltatói támogatás kérdése, amire van egy módosító javaslat, amit Völner 
Pállal együtt én nyújtottam be. Bertha Szilvia képviselőasszony tulajdonképpen „ránk fejelt”, 
de ez már azonos tartalommal módosul.  

 
ELNÖK: Ezek szerint a 140. számú javaslatot támogatják, a 138-139-est pedig nem.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a 138. és 139. pontokban szereplő javaslatokat? (2) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 140. pontjában dr. Fónagy János és dr. Völner Pál a törvényjavaslat 36. § 
helyébe új rendelkezést javasolnak, amit a tárca támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja 
a módosító javaslatot?  (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 17 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 141. pontjában Scheiring Gábor, dr. Szél Bernadett és Jávor Benedek a 
törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. A javaslat a költségtérítés módosítására vonatkozik. Az előbb elmondottak szerint 
ez a jelenleg is élő kormányrendeletben marad. Egyelőre nem emeljük be a törvénybe ezt a 
szabályozási kört, marad a jelenleg is hatályos kormányrendeletben.  

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 142. pontjában – amely összefügg a 32. ajánlási ponttal – Mesterházy 
Attila, dr. Józsa István, dr. Szekeres Imre, Pál Tibor, Tóth Csaba, Göndör István, dr. Steiner 
Pál, Tukacs István, Pál Béla, Varga Zoltán és Kovács Tibor a törvényjavaslat 36. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. A javaslat szerint a munkáltatói költségtérítés nem csökkentheti a munkavállaló 
számára járó béren kívüli juttatások mértékét. Ez lényegében azt jelenti, hogy a kafetériában 
benne lehet-e vagy sem. Mint említettem, a jelenlegi kormányrendelet vonatkozik az egészre. 
Itt szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a munkaadóknak nem a szabályozás elvi 
részével volt kifogásuk, hanem a szöveg megfogalmazása óta eltelt tíz hónap alatt volt már 
egy minimálbér-emelés és egy bérkompenzáció, és azt mondták, hogy egy évben három ilyen 
terhet a munkaadói oldal nem tud beépíteni a költségeibe. Az elvet nem vitatják, ezért abban 
maradtunk, hogy jövőre az érdekegyeztetés általános szabályai között ezt is elővesszük, azt 
tehát, hogy a munkába járás költségeit milyen mértékben és hogyan támogatják, ez béren 
kívüli juttatás lesz vagy egy külön nevesített támogatás, s hogy milyen lesz a mértéke, marad-
e a 86 százalék, marad-e a havi határ. Mindazt, amit a kormányrendelet szabályoz, jövőre az 
általános érdekegyeztetési folyamatokban igyekszünk rendezni.  

 
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.  

Az ajánlás 144. pontjában Tóth Csaba és Simon Gábor a törvényjavaslat 36. § (1) és 
(3) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja, mégpedig az előbbi indokok alapján.  
 
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.  

Nagyon szépen köszönöm államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 
lezárom.  

A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
(T/6316. szám, új/átdolgozott változat a T/6275. szám helyett)   
(Dr. Oláh Lajos (független) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Következő napirendi pontunk a nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, Oláh Lajos képviselő önálló indítványa. 
Megadom a szót a képviselő úrnak.  

Dr. Oláh Lajos képviselő (független) szóbeli kiegészítése 

DR. OLÁH LAJOS képviselő (független), a napirendi pont előadója: Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A Newsweek magazin tavaly készített egy felmérést a nők 
helyzetéről, melynek során több kategóriát vizsgáltak: jogegyenlőség, egészségügyi helyzet, 
iskolázottság, a gazdasági és a politikai szférában betöltött szerep, és a vizsgált 165 ország 
közül Magyarország a 112. helyre került. Az iskolázottság és az egészségügyi helyzet 
tekintetében kimagasló helyezést értek el a magyar nők, a jogegyenlőségben már szerényebb 
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helyezést, még szerényebbet a gazdasági szférában, a politikai szférában való képviselet 
tekintetében viszont egész hátul végeztek.  

Elindult egy olyan folyamat a világban, de még inkább Európában, hogy ezen a 
helyzeten változtassanak, akár törvényi eszközökkel is. Erre igen konkrét példák is vannak. 
Számos uniós ország – Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, 
Norvégia – bevezette a kvótát a részvénytársaságok igazgatóságaira vonatkozóan, Dánia, 
Finnország, Görögország, Ausztria és Szlovénia pedig gondolkodik az állami vállalatok 
igazgatóságaira vonatkozóan ezek bevezetésén.  

Amikor ezt a törvényjavaslatot összeraktam, a norvég példát használtam fel, ahol míg 
2002-ben a részvénytársasági igazgatóságokban a nők aránya 7 százalék volt, mára ez a szám 
elérte a 39,6 százalékot. Ez a törvényjavaslat azt mondja ki, hogy a 40 százalékot kellene 
elérnie ennek a számnak, de még ezen is tovább megy és azt is mondja, a munkáltatónak 
kötelessége, hogy egy álláshirdetésnél azt a jelentkezőt válassza, amelynek a neme 
alulreprezentált az adott pozícióban vagy az adott szervezet szintjén.  

További felmérések vannak azzal kapcsolatosan, hogy a nők helye és szerepe a 
gazdasági társaságokban tovább javítja a versenyképességet, a foglalkoztatási rátát. A finnek 
például csináltak egy kimutatást a tekintetben, hogy azoknak a részvénytársaságoknak, 
amelyek igazgatóságaiban jelentősebb a nők aránya, a profittermelő képessége 10 százalékkal 
jobb azoknál a cégeknél, ahol kizárólag férfiak ülnek ezekben a pozíciókban.  

Nagy tisztelettel arra kérem a bizottságot, támogassa, hogy a parlament is 
beszélhessen, vitatkozhasson erről a javaslatról. Köszönöm a szót, elnök úr.  

Hozzászólások, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjen meg néhány dolgot, képviselő úr. Először is 
volt egy parlamenti vitanap. Másodszor: ha beterjeszt egy törvényjavaslatot, akkor legalább a 
minimális szakmai követelményeknek eleget kellene tennie. Például nem biztos az, hogy ha a 
gazdasági társasági törvényben korlátozzuk a magántulajdonosok jogát és meghatározzuk 
nekik, hogy a felügyelőbizottságban hány nőnek kell lenni, kibírna egy alkotmánybírósági 
kontrollt. De ez megítélés kérdése. Harmadszor: nagyon szépek a külföldi példák, de kérem 
nézze meg, hogy a Magyarországon működő külföldi cégek vezető testületeiben hány nő ül. 
Nagyon érdekes az, hogy magukra nézve hoznak egy női kvótát – ha a parlamenti vitanapon 
jelen lett volna és azt végig figyelemmel kísérte volna, akkor mindezt tudná –, de ugyanezeket 
a szabályokat Magyarországon már nem alkalmazzák a külföldi cégek. Ezt hívják kettős 
mércének. Például Norvégiában alkalmazzák ezt a kvótát, de egy norvég cég ugyanezt a 
kvótát Magyarországon nem alkalmazza. Ezért nagyon gyengék ezek a külföldi hivatkozások. 
Ha következetes volna a norvég cég, akkor mindenütt a világon alkalmazná azt a női kvótát, 
amit Norvégiában természetes módon alkalmaz, és akkor lehetne vitatkozni erről a javaslatról, 
de mivel nem így van, még vitatkozni sem érdemes róla. Arra kérem, hogy ha a politikai PR-
on túlmenően valamilyen szakmai érve is van, azt ossza meg velünk. De ha csak úgy 
belekapunk valamibe anélkül, hogy az egészet végiggondolnánk, akkor körülbelül ez jön ki 
belőle.  

Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Egy ponton vitatkoznék elnök úrral. Ahhoz, hogy a 

norvég tulajdonosok által birtokolt, de Magyarországon működő vállalatra bármilyen szabály 
érvényben legyen, éppen a magyar törvényeket kell megváltoztatni. Tehát ha azt akarjuk, 
hogy a norvégok Magyarországon is úgy viselkedjenek, mint otthon, akkor két dologban 
bízhatunk, egyrészt az ő hihetetlenül magas lelkiismereti szintjükben, másrészt pedig – 
biztosabban – egy olyan törvényben, amely őket ugyanúgy kötelezné, mint a magyar 
tulajdonosok által birtokolt vállalatokat.  
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Ezzel együtt ha a törvényjavaslat napirendre kerül, nekünk is volnának hozzá 
módosító megfontolásaink. Nem osztom elnök úrnak azt az álláspontját, hogy a piaci 
szférában semmiféle kötelezettséget nem lehet törvénybe foglalni, mert magyar törvények is 
foglalnak magukba különböző kötelezettségeket például az elbocsátások, alkalmazások 
tilalmánál vagy a diszkriminációs tilalomnál, aztán korábban volt olyan, hogy a gyesről 
visszatérő kismamákat mikor lehet elküldeni, mikor nem. Ezekkel bizonyos korlátok között 
beleszólunk, szerintem helyesen, a magántulajdonos viselkedésébe. De mi is nagyobb 
distinkciót tennénk a magántulajdon és az állami szféra között, és akkor alkalmaznánk ilyen 
típusú törvényi beleszólást, ha az feltétlenül indokolt.  

Ezzel együtt támogatnánk a törvény napirendre tűzését, éppen nem a vitanap ellenére, 
hanem a vitanap tanulságai alapján. A vitanapon is az derült ki – és ebben minden frakció 
egyetértett –, hogy van mit átnézni a magyar törvényekben és a magyar gyakorlatban, hogy 
miként tudnánk még több garanciát teremteni az esélyegyenlőség érdekében. Frakciónk 
álláspontja szerint még ha tovább is kell gondolni, adott esetben módosítani vagy kiegészíteni 
ezt a javaslatot, az adatok és a helyzet ismeretében mindenképpen jogos, hogy szembesüljünk 
azzal a kérdéssel: mit lehet még tenni ebben a tekintetben. Mi ezért támogatjuk a 
tárgysorozatba-vételt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Az LMP is rendkívül progresszívnek tartja ezt az 

előterjesztést, sőt túlságosan is progresszívnek a magyar környezethez. Úgy gondoljuk, hogy 
egy picit előreszalad ez az előterjesztés. Először néhány dolgot rendeznünk kellene női 
esélyegyenlőségi ügyben ahhoz, hogy a törvényjavaslatban foglaltakat meg tudjuk valósítani.  

Sajnálkozásomat fejezem ki azért, hogy az előterjesztő képviselők annak idején nem 
támogatták a női esélyegyenlőségi vitanapot, illetve amikor ezt napirendre tűztük, nem álltak 
mögötte. Ezek szerint most már önök is fontosnak tartják a témát; ezt üdvözöljük. Mint 
mondtam, ez a javaslat alapvetően támogatható, de nem gondoljuk azt, hogy ez ma rögtön 
első lépésként megvalósítható lenne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Az 

előterjesztő kíván-e válaszolni az elhangzottakra? (Dr. Oláh Lajos: Igen.) Parancsoljon, öné a 
szó!  

 
DR. OLÁH LAJOS képviselő (független), a napirendi pont előadója: Köszönöm 

szépen. Azt gondolom, nonszensz az, hogy magántulajdonra nem lehet törvényjavaslatot 
hozni. Hogyne lehetne! Az állam minden egyes törvényjavaslatával ezt teszi, akkor is, amikor 
kötelező béremelést ír elő, s még sorolhatnánk tovább a hasonló példákat. A törvényjavaslat 
egyébként bizonyos szempontból különbséget tesz a részvénytársaságok között, ugyanis azt 
mondjuk, hogy a zártkörű részvénytársaságokra, illetve a kisebb, családi vagy az egy személy 
által működtetett részvénytársaságokra ez a dolog ne vonatkozzon, de azoknál, amelyek a 
tőzsdén működnek és egy bizonyos nagyság felettiek, erre azért szükség lenne.  

Egyetértek azzal, hogy ezt lépésenként kellene megcsinálni. Első lépésként például az 
állami és önkormányzati vállalatok tekintetében lehetne bevezetni a női kvótát. Ez nem túl 
bonyolult, két-három módosító javaslattal pillanatok alatt el lehet vinni a dolgot ebbe az 
irányba. Minden frakcióvezetőnek küldtem egy levelet, amelyben leírtam, hogy minden 
módosító javaslatnak örülök, és ha a kollektív bölcsesség azt mondja, hogy ne ekkorát 
lépjünk, akkor lépjünk kisebbet, de legalább az állami vállalatok tekintetében tegyük helyre 
ezt a dolgot.  
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Az, hogy jó-e a norvég példa vagy nem jó, megítélés kérdése. Ahogy Lendvai Ildikó is 
elmondta, ha önök is azt szeretnék, hogy nálunk is olyan körülmények legyenek, mint 
Norvégiában, akkor az erre vonatkozó törvényeket nálunk is meg kell hozni, és ha azután se 
tartják be ezeket a szabályokat, akkor legalább van valamiféle jogalap arra, hogy el lehessen 
járni velük szemben.  

Elnök úr azt mondta, hogy a javaslatot támasszam alá szakmai érvekkel is. Átküldök 
majd elnök úrnak egy listát a szakmai háttéranyagokkal, és ha azok közül legalább egyet 
elolvas, akkor látni fogja, milyen szakmai érvek vannak amellett, hogy a nők jobban részt 
vegyenek a gazdaságirányításban. Számtalan kutatás folyik és számtalan hatástanulmány 
készült ezen a területen.  

Továbbra is arra kérem a bizottságot, támogassa, hogy erről a parlamentben is 
lehessen vitázni, a jobbító módosító javaslataikat pedig örömmel várom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne még. Egyrészt a munkajogi 

szabályozásnak mások az alkotmányos feltételei, mint a tulajdonjog korlátozásának. Itt akár a 
Strasbourgi Bíróság kiegészítő jegyzőkönyvére is hivatkoznék a tulajdonjoggal kapcsolatban. 
Remélem, hogy a szakmai anyagok között ez megtalálható. Másrészt a norvégok magas 
erkölcsiségéről azt gondolom, hogy ha ez Norvégiában jogszabály, de ugyanezeket a 
jogszabályokat külföldön, adott esetben egy kelet-európai államban nem kívánják alkalmazni, 
akkor ez számomra morális kérdést is felvet. (Lendvai Ildikó: Ezért kell a jogszabály.) Ha 
jogszabály kell ahhoz, hogy morálisan cselekedjenek, akkor ne tessék hivatkozni a magas 
moralitásukra. Ha ugyanazt a mércét alkalmazzák, mint a saját hazájukban, az egy morális 
cselekedet, ha viszont más mércét alkalmaznak, akkor nem elég magas a moralitásuk, és 
ebben az esetben a jogszabály szigorával kell fellépni.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (2) Ki nem támogatja? (10) Ki 
tartózkodott? (5) Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 5 
tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba Oláh Lajos független képviselő önálló 
indítványát.  

Az 1939-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus 
elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes 
szabadság korlátozása alatt állt személyek emlékének megörökítéséről szóló határozati 
javaslat (H/6354. szám)   
(Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, dr. Báránd y Gergely, dr. Ipkovich György, 
dr. Simon Gábor, dr. Steiner Pál, dr. Varga László, Lendvai Ildikó, Pál Béla és Nyakó 
István (MSZP) képviselők önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

ELNÖK: Következő napirendi pontunk az 1939-1945 közötti időszakban faji vagy 
nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, 
munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek 
emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslat Mesterházy Attila és társai 
előterjesztésében. Az előterjesztők részéről Lendvai Ildikó képviselő asszony van jelen. 
Parancsoljon!  

Lendvai Ildikó képviselő (MSZP) előterjesztő szóbeli kiegészítése 

LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Azt hiszem, a 
mi bizottságunkban nem kell különösebben indokolnom ezt a határozati javaslatot, tudniillik 
amikor a kitelepítettek és az őket segítők emlékét megörökítő határozati javaslatról 
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beszéltünk, amelyet természetesen mi is támogattunk, már akkor szó esett ennek a javaslatnak 
az időbeli és térbeli kiterjesztéséről. A térbeli nyilván azt jelent, hogy amikor másik 
országokból telepítettek ki magyarokat, az időbeli meg látható nagyjából a dátumból. Ennek a 
pótlására terjesztettünk elő határozati javaslatot, mivel megértettük, ha el nem is fogadtuk azt 
az érvelést, hogy abban csak az ötvenes évek kitelepítettjeiről legyen szó. Mindenesetre most 
egy önálló javaslatot terjesztettünk elő. A cím szerintem magáért beszél, legfeljebb az nem 
derül ki belőle egyértelműen, ezért most hozzáteszem, hogy ez értelemszerűen utal az 1939-
1945 között itthon történtekre, de ez az időhatár alkalmas arra is, hogy megörökítse azoknak a 
székelyeknek az emlékét, akiket még a háború alatt, 1944-45-ben küldtek el, üldöztek el 
Romániából és kerültek a Délvidékre, majd a Délvidékről egy újabb kitelepítés keretében 
Magyarországra. Anyagi teherrel nem jár a határozati javaslat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Országgyűlési határozat általában nem szokott anyagi terhekkel járni. 

Kulcsár Gergelynek adom meg a szót.  

Hozzászólások, reflexiók 

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Mindig megvan a diszkrét bája annak, amikor a 
szocialisták egyes diktatúrák áldozataiért emelik fel a szavukat. Ilyenkor mindig az a kérdés 
vetődik fel az emberben – legalábbis a magunkfajta emberekben –, hogy mennyire hiteles az a 
párt, amely ideológiai, szellemi örököse a Kun Bélával fémjelzett Kommunisták 
Magyarországi Pártjának, Rákosi Magyar Kommunista Pártjának vagy a Magyar Dolgozók 
Pártjának, és nemcsak ideológiai, szellemi örökség fűzi Kádár MSZMP-jéhez, hanem a 
jogutódja is annak. Véleményünk szerint arcátlanság, hogy több mint 40 éves kommunista 
önkény után ilyen javaslatokat nyújtanak be szocialista képviselők, de ezt már megszoktuk 
tőlük.  

Nézzük meg, hogy kik az áldozatok és kikről szól ez a javaslat. A kitelepített 
székelyekről nem igazán szólhat, hiszen mindegyik pontjában a Horthy-rendszer önkényét 
említi, de mint tudjuk, nem a Horthy-rendszer telepítette ki a székelyeket. Kiket üldöztek a 
Horthy-rendszerben, kiket telepítettek ki, kiket deportáltak? Kommunista szervezetek valóban 
be voltak tiltva, de a ’19-es vörös terror, illetve a Tanácsköztársaság dúlása után társadalmi és 
népakarat volt Magyarországon a Kommunista Párt betiltása. Ha tetszik, ha nem, akkoriban ez 
volt.  

A másik áldozat nyilvánvalóan a zsidóság volt, de tudni kell, hogy a régió államai 
közül Magyarországon kezdődött meg legkésőbb a zsidók deportálása, és a Horthy-rendszer 
politikusai, élükön Horthy Miklós kormányzóval, mindent megtettek azért, hogy megmentsék 
a zsidókat. Nemhogy üldözték volna őket, hanem egyenesen megvédték. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy amikor 1939-ben Németország lerohanta Lengyelországot, 
Horthy nem engedélyezte Hitlernek a kassai vasútvonal használatát, s lengyelországi 
lengyelek és zsidók ezrei menekülhettek Magyarországra. Az is köztudott, hogy Hitlernek 
ellenállva a budapesti zsidóságot, mintegy 200-250 ezer embert megmentett Horthy Miklós, s 
az is tény, hogy 1942-ben – amikor ugyan a zsidótörvények már korlátozták a zsidók jogait, 
de Horthy fellépése miatt nem voltak életveszélyben – Budapesten még virágzott a 
zsidókultúra, míg például Szlovákiában fejpénzt adtak a deportált zsidókért. Arról nem is 
beszélve, hogy Horthy portugáliai emigrációja során kik támogatták azt az alapítványt, amely 
a Horthy családot támogatta. Azt az alapítványt magyarországi gazdag zsidók pénzelték.  

Ezek után Horthyt és a Horthy-rendszert ilyen javaslatokkal elítélni nem jogos, ezért 
nem is támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Abba most nem mennék 
bele, hogy ki kinek az ideológiai örököse, mert az az érzésem – és ezt el is mondta képviselő 
úr –, hogy igazából a javaslat tartalmával van baja. Nem szeretném egybemosni – mert az 
történelmileg is, politikailag is és közjogilag is igazságtalan volna – a Horthy-rendszert a 
német megszállás idejével. Az említett két időben természetesen nem volt azonos a zsidókkal 
való bánásmód sem. De azt, hogy a munkaszolgálatosoknak vagy azoknak a vidéki zsidóknak 
az emlékét, akiket még olyan módon sem sikerült megmenteni, mint a budapesti zsidóságot a 
gettóba telepítéssel, nem érdemes megörökíteni, egészen elképedve hallom. Mint tudjuk, a 
munkaszolgálat előbb kezdődött, mint a német megszállás, s még azt is tudom és 
történelmileg el kell ismerni, hogy annak, aki munkaszolgálatra ment, még mindig több esélye 
volt a menekülésre, mint annak, akit koncentrációs táborba vittek. Ez igaz. De attól még azt a 
tényt, hogy embereket származásra való tekintettel munkaszolgálatra vittek, illetve a vidéki 
zsidóságot – anélkül, hogy a magyar kormány bármit tudott vagy akart volna tenni értük – 
deportálták, borzasztóan nehéz tagadni. Pontosabban lehetetlen tagadni. Bele se megyek a 
holokauszt tilalmára vonatkozó törvényekbe, itt egyszerűen csak a józan észre és a kollektív 
történelmi emlékezetre hivatkozom. Nagyon helyes az, hogy más sértett csoportokat 
határozati javaslattal ilyen típusú utólagos elégtételben részesítünk, és a nemzeti 
emlékezetben az emlékük megőrzését nemcsak a történelemtanítás, hanem parlamenti aktusok 
révén is javasoljuk, de hogy ez ne terjedhessen ki a határozati javaslatban említett 
csoportokra, ezt nem egyszerűen elképedve, hanem őszintén szólva elég felháborodva is 
hallom, és bízom benne, hogy nem ez a közös vélekedés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Köszönöm a szót. Mi alapvetően támogatjuk ezt a határozati 

javaslatot. Lendvai Ildikó képviselőtársam már elmondta, hogy mi volt a határozati javaslat 
benyújtásának az oka. Ez egyébként is beleillik az elmúlt hetek megemlékező határozatainak 
sorába. Nem gondoljuk, hogy egy ilyen fontos társadalmi csoportot ki kellene hagyni.  

Én támogatni fogom ennek a tárgysorozatba-vételét, de azt meg kell mondanom, 
némileg visszatetsző, hogy az indoklásban – némi túlzással – többet foglalkozik a javaslat a 
kormánypártok kioktatásával, mint az áldozatokkal. Mi jobban örültünk volna egy olyan 
javaslatnak, amelyik inkább az áldozatokra koncentrál. Azt a részét határozottan elutasítjuk, 
hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak a traumáit pártpolitikai csatározás szintjére vigyük 
le. Attól tartok, hogy részben emiatt nem fogja támogatni a kormánypárt. Megfontoljuk azt, 
hogy egy más formában hasonlót benyújtunk, illetve erre biztatjuk a szocialistákat is, mert 
tartsuk meg a megemlékező határozatoknak azt a fajta emelkedettségét, ami valóban az 
áldozatokról szól. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László!  
 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): A holokauszt áldozatairól már megemlékezünk, van 

ilyen nap. Ami pedig a Kommunista Párt 1919 utáni betiltását és annak a lehetetlenné tételét 
illeti, az olyan politikai dolog volt, amire nem biztos, hogy nekünk kell emlékezni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Három mondatban szeretném megindokolni, hogy miért 

nem támogatom a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. A tartalmi kérdésekben teljes 
mértékig egyetértek, azonban a magyar jogrendben mindezek a kérdések 1945 óta több, ma is 
hatályos jogszabályban rendezettek. Nekünk azokkal a kérdésekkel kell foglalkoznunk, 
amelyek még nem rendezettek.  
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A kitelepítésekkel kapcsolatban két momentumot szeretnék mondani. Márton Áron 
püspök azért ment át 1944-ben Gyulafehérvárról Kolozsvárra, hogy kihirdesse azt a 
határozatot, hogy aki a deportálásokhoz akármilyen segítséget nyújt, kiközösítésre kerül, tehát 
halálos bűnnek minősítette a deportálásokat. S a tegnapi perújítási kérelem alapján 
Mindszenty Józsefről is szeretnék megemlékezni: annak idején minden templomban 
felolvasták azt a körlevelet, amelyben a svábok kitelepítése idején a kollektív bűnösség ellen 
tiltakozott. A magyar hagyományokban ezek megvannak, és ezeket a hagyományokat ápolják 
is az egyházak.  

Én tehát a tartalmi kérdésekben egyetértek, de 1945-től egészen a mai napig hatályos 
magasabb szintű jogszabályokban rendezve vannak ezek a kérdések, ezért teljesen 
feleslegesnek tartom ezt a határozati javaslatot. Egyébként pedig egyetértek Szabó Timea 
alelnök asszonnyal az indoklás kérdésében. De ha van olyan terület, amelyik a magyar 
jogrendben még nincs szabályozva, ugyanakkor szükséges volna a szabályozása, azt 
természetesen támogathatónak tartom.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-
vételét. (3) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 3 
igen szavazattal, 14 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasítja a határozati javaslat 
tárgysorozatba-vételét.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a szabálysértésekről szóló törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megtárgyalása. A 2012. március 23-ai ajánlásból dolgozunk. Köszöntöm 
dr. Tóth László helyettes államtitkár urat és dr. Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő asszonyt 
a Belügyminisztérium részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-
e.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában dr. Láng Zsolt, Kósa Lajos, Riz Levente és Kovács 

Péter a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: 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.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében 
a Szabs. tv. 1. § (2) bekezdés b) pont elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.  
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja.  

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

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

Az ajánlás 3. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (2) bekezdésben a Szabs. tv. 13/A. § felvételével. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 4. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (2) bekezdésben a Szabs. tv. 21/A. § felvételével. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 6. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § (3) 
bekezdés elhagyását javasolják. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 11. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (5) bekezdésben a Szabs. tv. 27/A. § felvételével. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 12. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (6) bekezdésben a Szabs. tv. 56. § (3) bekezdés felvételével. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja.  

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

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

Az ajánlás 14. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § (6) 
bekezdésében a Szabs. tv. 62. § (1) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 15. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § (6) 
bekezdésében a Szabs. tv. 62. § kiegészítését javasolják új (9) bekezdés felvételével. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 19. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § (17) 
bekezdésében a Szabs. tv. 142. § (1) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium):  A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 20. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás és Z. Kárpát Dániel a törvényjavaslat 
1. § (18) bekezdésében a Szabs. tv. 144. § (4) bekezdés módosítását javasolják. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 21. pontjában dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 1. § (19) bekezdés 
elhagyását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.  
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 
támogatja.  

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

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

Az ajánlás 22. pontjában – amely összefügg a 23. ajánlási ponttal – dr. Gaudi-Nagy 
Tamás és Z. Kárpát Dániel a törvényjavaslat 1. § (19) bekezdésében a Szabs. tv. 144/A. § (2) 
bekezdés kiegészítését javasolják új b) pont felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 24. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (21) bekezdésben a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés r) pont 
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 25. pontjában Ékes Ilona a törvényjavaslat 1. § kiegészítését javasolja új 
(25) bekezdésben a Szabs. tv. 172. § felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ékes Ilonáé a szó.  
 
ÉKES ILONA (Fidesz): Szeretnék indoklást kérni. Nem értem, hogy miért nem 

támogatja a kormány. Ez a vita már elég régóta folyik a Belügyminisztérium és köztünk. Azt 
gondolom, hogy a 18 év alattiak, mivel gyerekkorúaknak minősülnek, nem szabálysértést 
követnek el, tehát nem büntetni kell őket, hanem védeni, védeni pedig gyermekvédelmi 
eszközökkel kellene, nem pedig ilyen módon.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Kérem engedélyezze, hogy a szakreferens kollégám adja meg a választ.  
 
ELNÖK: Természetesen. Várom a választ.  
 
DR. SZABÓNÉ DR. GÁSPÁR ERZSÉBET szakértő (Belügyminisztérium): A 

javaslat a gyermekprostitúció kérdéskörével foglalkozik, és a tervezett módosítás értelmében 
úgy nézne ki, hogy ha a 14 és 18 év közötti fiatalkorú tiltott kéjelgést követ el, akkor nem 
büntetendő. Ez a szabályozás elvileg támogatható lenne, de ha nem szankcionáljuk a 14 és 18 
év közöttieket, akkor valószínűleg az fog bekövetkezni, hogy még több 14 és 18 év közötti 
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lány lesz az utcán, akivel ezt a tevékenységet elvégeztetik, vagy elvégzi saját jószántából is. 
Tehát ettől nem mentesül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az a probléma – ahogy a sillabusz is jelzi –, hogy házszabályellenes az 

indítvány, mert a szabálysértési törvénynek ez a része nem volt megnyitva. Az alkotmányügyi 
bizottság fogja eldönteni, hogy házszabályszerű-e.  

A kormány nem támogatja a módosító javaslatot. A bizottság tagjai közül ki 
támogatja? (4) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 26. pontjában Balla Gergő a törvényjavaslat 1. § (26) bekezdésében a 
Szabs. tv. 183/A. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

támogatja? (6) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott. Több képviselő nem szavazott.  

Az ajánlás 30. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § 
kiegészítését javasolják új (37) bekezdésben a Szabs. tv. 251/A. § felvételével. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 33. pontjában dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 7. § kiegészítését 
javasolja új (2) bekezdésben az Rtv. 7/E. § felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 39. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. Gyüre Csaba és Z. Kárpát Dániel 
a törvényjavaslat 15. § (1) bekezdésében az Ást. 1. § kiegészítését javasolják új (4) bekezdés 
felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 45. pontjában dr. Harangozó Tamás a törvényjavaslat 33. § 14. pont a) pont 
módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.  
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DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Az ajánlás 46. pontjában Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 34. § 
kiegészítését javasolják új 1. pont felvételével. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány nem 

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

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

Köszönöm szépen a Belügyminisztérium munkatársainak a segítségét. A napirendi 
pont tárgyalását lezárom.  

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

Következő napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat 
megvitatása. A március 21-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Ismételten 
köszöntöm dr. Tóth László helyettes államtitkár urat, valamint dr. Töttős Ágnes szakértőt a 
Belügyminisztérium részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 9/1. pontjában Spaller Endre a törvényjavaslat 11. §-

ában a Harmtv. 120. § (1) bekezdés s) pont módosítását javasolja. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen a segítségüket.  
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Egyebek 

Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a fegyelmezett munkát. A héten még 
valószínűleg fogunk ülést tartani, de hogy melyik napon, azt még nem tudom. Ma délután 
viszont mindenki megkapja a meghívót.  

Az egyebekben van-e még valami? (Nincs jelentkező.) Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35  perc)  
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


