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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7772. szám)  
(Általános vita)  

 

2. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám)  
(Általános vita)  
 

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)  
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám)  
(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7676. szám)  
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Bejelentem, hogy 
Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Demeter Zoltán, Kővári Jánost Gajda Róbert, 
Kubatov Gábort Csöbör Katalin, Wittner Máriát Kőszegi Zoltán, Harrach Pétert Varga 
László, Lendvai Ildikót Nyakó István helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi ajánlást mindenki megkapta. A napirend kiegészítésére kérés nem 
érkezett, arra viszont igen, hogy az 1. és a 2. napirendi pontot cseréljük fel. (Dr. Magyariné 
dr. Nagy Edit: Elnézést kérek, én az 1. napirendi ponthoz érkeztem a Belügyminisztériumból, 
és rövidesen át kell mennem egy másik bizottságba.) Időben át fog érni.  

Ki fogadja el a napirendi javaslatot a fenti módosítással? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7858. szám)   
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk a Országgyűlés 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm 
Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt. A bizottság ezt a törvényjavaslatot azért 
tűzte napirendjére, mert az egyházi oktatást és a szociális intézményeket érinti. Mivel az átvett 
szociális intézményeknek a korábbi költségvetésben nem voltak meg a forrásai, ezt a 
módosítást kellett végrehajtani. Arra kérem főosztályvezető-helyettes asszonyt, hogy csak és 
kizárólag ezekről a kérdésekről nyilatkozzon. Öné a szó.  

Koleszár Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Ezek szerint a bizottság semmilyen felvezetést nem kíván hallani, vagy azért azt megengedik, 
hogy egy pár mondattal felvezessen a mondanivalóm?  

 
ELNÖK: Természetesen megengedjük.  
 
KOLESZÁR KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvényt az Országgyűlés 2011. 
december 19-én fogadta el és az azóta eltelt időszakban több finanszírozási és szabályozási 
kérdés merült fel, amelyek haladéktalan rendezése érdekében szükséges a törvény módosítása. 
A módosítás összhangban van a kormányprogram költségvetési célkitűzéseivel, így a 2012. 
évi GDP-arányos hiánycél tartása is megmarad alapvető prioritásként.  

A módosítások érintik a központi alrendszer bevételi és kiadási főösszegeit, de a 
hiányt nem befolyásolják. Ahogy elnök úr is említette, a módosítások egy része a szociális és 
a közoktatási humánszolgáltatások előirányzatának megemeléséhez és az önkormányzati 
feladatellátás változásához kapcsolódik. Ezenkívül van még néhány, inkább reál témájú 
módosítás is a törvényjavaslatban, amelyek nem feltétlenül érintik a bizottság feladatkörét.  

Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést kívántam elmondani. Kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/7858. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a törvényjavaslatot.  

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7772. szám)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Szeretettel köszöntöm dr. Magyariné dr. Nagy Edit 
helyettes államtitkár asszonyt és dr. Bodnár Bence főosztályvezető-helyettes urat a 
Belügyminisztérium részéről. Arra kérem önöket, hogy ne a törvény egészének indoklását 
ismertessék a bizottsággal, hanem a bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekről tájékoztassanak 
bennünket; emberi jogi kérdésekről, kényszerítő eszközök alkalmazásáról, satöbbi. Önöké a 
szó.  

Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az a törvényjavaslat célja, hogy a kényszerítő eszközök, 
intézkedések alkalmazása egységes szabályozást nyerjen azok körében, akik rendészeti 
jellegű tevékenységet is ellátnak a feladataik során. Jelenleg hat törvény szabályozza azt, 
hogy ezek a személyek milyen intézkedéseket, milyen kényszerítő eszközöket használhatnak. 
Gondolok itt a halőrre, a vadőrre, a mezőőrre, a természetvédelmi őrre és másokra. Az ő 
feladataik természetesen továbbra is az ágazati törvényekben maradnak, kizárólag az általuk 
alkalmazható intézkedések, kényszerítő eszközök kerülnének egységes szabályozásra a 
törvényben.  

Egységesen lesznek szabályozva az alkalmazási feltételeik, személyük igazolásának 
módja; gondolok itt igazolványra, jelvényre, valamifajta megkülönböztető egyenruhára, ami 
lehet akár egy speciális mellény is. Egységes szabályozást nyer ebben a törvényben mindazon 
intézkedések és kényszerítő eszközök köre, amiket ők alkalmazhatnak. Egységes szabályozást 
kap az ő képzésük és a képzésről való számot adás, a vizsgarend, valamint az, hogy milyen 
megállapodásokat köthetnek a rendőrséggel vagy más szervezetekkel annak érdekében, hogy 
a feladataikat hatékonyan elláthassák. Úgy véljük, ez mindenképpen jó és hasznos keretekbe 
foglalja majd ezt a tevékenységi kört.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) 

Szavazni fogunk.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a T/7772. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak 
tartja a törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója Csöbör Katalin lesz a plenáris ülésen.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7667. szám)   
(Dr. Hoppál Péter (Fidesz) és Michl József (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

3. napirendi pontunk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Brassói Sándor főosztályvezető urat. 
Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot.  
 
ELNÖK: Két bizottsági módosító indítványt is benyújtunk, először ezekről döntünk, 

majd utána a 2012. június 29-ei keltezésű ajánlásnak azokról a pontjairól, amelyek a bizottság 
feladatkörébe tartoznak.  

Az első bizottsági módosító indítvány arról szól, hogy ha kötelező feladatok 
átvételéről van szó, akkor az ahhoz kapcsolódó ingó- és ingatlanvagyon, illetve vagyoni 
értékű jogok átadásakor az adómentességet jogszabály által biztosítjuk. A második bizottsági 
módosító indítványban egy pontosítás szerepel, amely a Vatikáni Szerződéssel hozható 
összhangba, nevezetesen hogy nemcsak állami intézmények vannak, hanem önkormányzati 
intézmények is, tehát a finanszírozásnak az állami és az önkormányzati intézmények esetén 
azonosnak kell lenni. Az egyeztetés mindkét bizottsági módosító javaslat esetében megtörtént.  

Az első bizottsági módosító indítványról kérdezem a tárca véleményét.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Elnök Úr! Tekintettel arra, hogy ez a javaslat nem jutott el hozzám, semmilyen álláspontot 
nem tudok képviselni.  

 
ELNÖK: Ezek szerint államtitkár asszony nem egyeztetett önnel. Kérdezem a 

bizottság tagjait, hogy ki ért egyet ezzel a bizottsági módosító javaslattal. (13) Ki nem ért vele 
egyet? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági 
módosító javaslat benyújtását.  

A második bizottsági módosító indítványról kérdezem a tárca véleményét.  
 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, 

ugyanaz a helyzet, mint az előbb.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki ért egyet a bizottsági módosító javaslattal? (13) 

Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság egyetért a 
bizottsági módosító javaslat benyújtásával.  

A bizottsági módosító javaslatokat be fogjuk nyújtani.  
A 2012. június 29-ei keltezésű ajánlás 1. pontjában Brájer Éva a törvényjavaslatot új 

1. §-sal – az Nkt. 2. § (1)-(3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: A munkatársam jelzi, hogy több olyan módosító indítvány is van, amelynek 

a házszabályszerűsége megkérdőjelezhető, ennek ellenére szavazni fogunk róluk, mert erről 
nem nekünk kell döntenünk, hanem az oktatási bizottságnak, mert ő a főbizottság. Ez a 
módosító indítvány is ilyen.  

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

Az ajánlás 2. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth 
Mónika a törvényjavaslatot új 1. §-sal – az Nkt. 2. § (1)-(3) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Ez szintén házszabályellenes, mert olyan törvényhelyhez ad be módosítást, ami 
nem lett megnyitva. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 3. pontjában – amely szintén házszabályellenes – Cseresnyés Péter a 
törvényjavaslatot új 1. §-sal – az Nkt. 2. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Szabó Timea képviselő asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Az előterjesztésben mindegyik javaslatnál azt olvashatjuk, 

hogy a módosító javaslat megfelel a házszabályi rendelkezéseknek. Akkor milyen alapon 
mondjuk azt, hogy házszabályellenesek?  

 
ELNÖK: Azon az alapon, hogy a benyújtó képviselők ezt a szakaszt nem nyitották 

meg. Egyébként a benyújtó képviselők mondják azt, hogy megfelel a Házszabálynak, de a 
házszabályszerűségről nem az egyes képviselők döntenek, nem is a mi bizottságunk, hanem 
az oktatási bizottság.  

A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? 
(13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában – amely a munkatársaim szerint szintén házszabályellenes – 
dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 
1. §-sal – az Nkt. 2. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (13) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában – amely szintén házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós 
Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 1. §-át új (1) bekezdéssel – az 
Nkt. 3. § (1)-(3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 6. pontjában – amely összefügg a 89. ajánlási ponttal – Révész Máriusz a 
törvényjavaslat 1. §-ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 7. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth 
Mónika a törvényjavaslat 1. §-át új (1) bekezdéssel – az Nkt. 4. § 4. és 12. pontját érintően – 
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 12. pontjában – amely összefügg a 16. ajánlási ponttal – Pánczél Károly a 
törvényjavaslat 3. §-át új (2) bekezdéssel – az Nkt. 8. § (4) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

támogatja? (11) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 13. pontjában – amely összefügg a 94. ajánlási ponttal – Pánczél Károly a 
törvényjavaslat 4. §-ában az Nkt. 14. §-ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 14. pontjában – amely összefügg a 15. ajánlási ponttal – dr. Hiller István, 
dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 4. §-át új (1) 
bekezdéssel – az Nkt. 14. § (3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy 
a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 17. pontjában – amely házszabályellenes – Kucsák László a 
törvényjavaslatot új 6. §-sal – az Nkt. 19. § (3) és (5) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 18. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, 
Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 6. §-sal – az Nkt. 19. § (3) és (5) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 19. pontjában Sági István a törvényjavaslat 7. § (1) és (2) bekezdésében az 
Nkt. 21. § (1) és (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 20. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslat 7. § (1) és (2) bekezdésében az Nkt. 21. § (1) és (2) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 23. pontjában Kovács Péter a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében az Nkt. 
22. § (2) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 24. pontjában Sági István a törvényjavaslat 11. §-ában az Nkt. 27. § (8) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 26. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Pósán László, valamint dr. 
Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 
14. §-sal – az Nkt. 35. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 27. pontjában – amely házszabályellenes – Pánczél Károly, valamint dr. 
Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 
14. §-sal – az Nkt. 37. § (3) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 28. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslat 14. §-át – az Nkt. 45. § (3) bekezdését érintően – új (1) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 29. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslat 15. §-át – az Nkt. 46. § (1) bekezdés a) pontját érintően – 
új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 30. pontjában – amely házszabályellenes – Pánczél Károly, valamint 
Pichler Imre László a törvényjavaslatot új 16. §-sal – az Nkt. 47. § (2) és (4) bekezdését 
érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 31. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, 
Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 16. §-sal – az Nkt. 47. § (2) és 
(4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 32. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, 
Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 16. §-sal – az Nkt. 48. § (2) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 33. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, 
Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 16. §-sal – az Nkt. 50. § (2) és 
(6) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 34. pontjában – amely házszabályellenes – Sági István a törvényjavaslatot 
új 16. §-sal – az Nkt. 50. § (2) és (6) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 35. pontjában – amely házszabályellenes – Révész Máriusz a 
törvényjavaslatot új 17. §-sal – az Nkt. 58. § (5) és (13) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 36. pontjában – amely házszabályellenes – dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, 
Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 17. §-sal – az Nkt. 58. § (5) és 
(13) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 38. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 18. §-sal – az Nkt. 62. § (1) bekezdését érintően – 
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 40. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslatot új 19. §-sal – az Nkt. 64. § (1) és (2) bekezdését, a 64. § 
(5)-(9) bekezdését, a 96. § (1) bekezdését, továbbá a 97. § (20) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 



- 14 - 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
nem támogatja.  

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

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

Az ajánlás 41. pontjában Sági István a törvényjavaslatot új 19. §-sal – az Nkt. 64. § (1) 
és (2) bekezdését, a 96. § (1) bekezdését, továbbá a 97. § (20) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 42. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslat 21. § (1) és (2) bekezdésében az Nkt. 68. § (1) és (2) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 45. pontjában Hegedűs Lorántné, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor a 
törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Nkt. 68. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 46. pontjában Pánczél Károly a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében az 
Nkt. 74. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 50. pontjában dr. Hiller István, dr. Lamperth Mónika, Varga Zoltán és dr. 
Sós Tamás a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésében az Nkt. 74. § (4) bekezdésének 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 



- 15 - 

BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
nem támogatja.  

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

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

Az ajánlás 51. pontjában – amely összefügg az 52. ajánlási ponttal – Hegedűs 
Lorántné, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésében az Nkt. 
74. § (4) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 53. pontjában dr. Hiller István, dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. 
Lamperth Mónika a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésében az Nkt. 74. § (6) bekezdésének 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 54. pontjában Hegedűs Lorántné, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor a 
törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésében az Nkt. 74. § (6) bekezdésének módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 55. pontjában – amely összefügg az 58. ajánlási ponttal – dr. Hiller István, 
dr. Sós Tamás, Varga Zoltán és dr. Lamperth Mónika a törvényjavaslat 23. § (1) 
bekezdésében az Nkt. 75. § (1) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 62. pontjában Hegedűs Lorántné, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor a 
törvényjavaslat 24. §-ában az Nkt. 76. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 63. pontjában Földi László a törvényjavaslat 24. §-ában az Nkt. 76. § (3) 
bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 67. pontjában Kovács Péter a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében az 
Nkt. 83. § (4) bekezdését új g) ponttal javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 70. pontjában Hegedűs Lorántné, Dúró Dóra és Ferenczi Gábor a 
törvényjavaslat 28. § (12) bekezdésében az Nkt. 94. § (4) bekezdés o) pontjának módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 73. pontjában Révész Máriusz a törvényjavaslat 28. § (6) bekezdésében az 
Nkt. 94. § (1) bekezdés t) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-
e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

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

Az ajánlás 75. pontjában Földi László a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdésében az Nkt. 
95. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 
támogatja.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 83. pontjában – amely összefügg a 92. ajánlási ponttal – Pálffy István a 
törvényjavaslat 34. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 88. pontjában Révész Máriusz és Kucsák László a törvényjavaslat 39. § (2) 
bekezdésében a Kt. 3. melléklete 7. pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 91. pontjában – amely összefügg a 21. ajánlási ponttal – Pálffy István a 
törvényjavaslat 40. § (3) bekezdésének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 93. pontjában Földi László a törvényjavaslat 1. mellékletének módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BRASSÓI SÁNDOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.  
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Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám)   
(Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó és bizottsági módosító 
javaslatok megvitatása. A 2012. június 27-ei keltezésű kiegészítő ajánlásból, valamint a 
T/7678/29. számú ajánlásból dolgozunk. Szeretettel köszöntöm Bódiné Pajer Mariann 
főosztályvezető asszonyt és Bódy Éva osztályvezető asszonyt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képviselnek-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kiegészítő ajánlásnál tárcaálláspontot, a T/7678/29. számú ajánlásnál pedig 
kormányálláspontot képviselünk.  

 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Baráth Zsolt és Vágó Sebestyén a 

törvényjavaslatot új 3. §-sal – az Szt. 47. § (1)-(2) és (2a) bekezdését érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

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

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Szabó Timea és Vágó Gábor a törvényjavaslat 5. §-
ában az Szt. 75.  § (2) bekezdés c) pontjának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Szabó Timea és Vágó Gábor a törvényjavaslat 5. §-
át – az Szt. 75. § (3)-(4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 1. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot új 3. §-sal – az Szt. 
47. § (1)-(2) és (2a) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 4. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot új 6-7. §-sal – az Szt. 
99/B. §-át, valamint az azt megelőző címet és a 99/C. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

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

Az ajánlás 5. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 9. §-át új (3) 
bekezdéssel – az Szt. 140/Q. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

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

Az ajánlás 9. pontjában – amely összefügg a 10. ajánlási ponttal – az ifjúsági bizottság 
a törvényjavaslat 2. alcímét új 11. §-sal – a Gyvt. 15. § (11)-(15) bekezdését érintően – 
javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

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

Az ajánlás 11. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslat új 12-13- §-sal – a 
Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontját és 20/A. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 17. pontjában – amely összefügg a 29. és 30. ajánlási pontokkal – az 
ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 13. §-ában a Gyvt. 68/A. §-a módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 24. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 20. §-át új (1) 
bekezdéssel – a Gyvt. 151. § (2) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy 
a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 26. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot új 21. §-sal – a Gyvt. 
161/I. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 27. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 24. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 33. pontjában – amely összefügg a 34. és 41. ajánlási pontokkal – az 
ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot új 30. §-sal – az Mmtv. új 13/A. §-át érintően – javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

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

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

Az ajánlás 39. pontjában az ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 42. §-át – az Mmtv. 
33/A. § (4) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
BÓDINÉ PAJER MARIANN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen főosztályvezető asszony segítségét.  

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7676. szám)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása) 

5. napirendi pontunk az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A T/7676/25. számú ajánlásból dolgozunk. 
Köszöntöm Czepek Gábor főosztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részéről. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot képvisel-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 18. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 

5. alcímmel és új 15. §-sal javasolja kiegészíteni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény 56. § (4) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 22. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 25. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Be. több  §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 24. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 12. címmel 
és új 29. §-sal javasolja kiegészíteni a Kvtv. több §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (13) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 26. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 40. §-ában a 
Ket. 168/A. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
A kormány támogatja.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 32. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 18. 
alcímmel és új 50-53. §-sal javasolja kiegészíteni az Áhtm. több §-át érintően. Kérdezem, 
hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 35. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 62. §-ában az 
Ectv. 9. §-ának módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 36. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 63-65. §-
sal javasolja kiegészíteni az Ectv. 10/A.-10/E. §-ait érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 37. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 63. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 5. §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 38. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 63. § felvezető 
szövegének módosítását javasolja a Cnytv. 7. §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 39. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 67. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 33. §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 40. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 69. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 43. § (1) bekezdés b)-c) pontját érintően. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 41. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 70-71. §-
sal javasolja kiegészíteni a Cnytv. 54. § (1) bekezdés b) pontját és 57. § (4)-(5) bekezdését 
érintően. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 42. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 70. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 32. alcímét és 62. §-át érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (12) Ki nem 

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

Az ajánlás 43. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 70. §-ában a 
Cnytv. 63. § nyitó szövegének módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-
e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 44. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 71. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 88. § (1) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 45. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 71. §-át új (2)-
(3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Cnytv. 92. § (1) bekezdés j)-m) pontjait érintően. 
Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 46. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 72. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 93. § (1) bekezdés f)-h) pontjait érintően. Kérdezem, hogy a 
kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 47. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 75. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 104. § (4) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 48. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 80. §-sal 
javasolja kiegészíteni a Cnytv. 17. § (2) bekezdését érintően. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 49. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 80. §-a 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  

 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.  

Egyebek 

Miután ma reggel kaptuk meg az újabb forgatókönyvet, holnap délelőtt a szavazások 
után tartjuk meg a következő ülésünket.  

Van-e még valami az egyebekben? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelettel üdvözlöm a bizottságot. Arra 

kérem elnök urat, biztosítson lehetőséget arra, hogy az Európa Tanács minden parlamenti 
közgyűlése után – a múlt héten volt a nyári ülésszak – egy rövid összefoglalót adhassak az 
emberi jogi bizottságnak arról, hogy mi történt ott, mik azok a fontos dolgok, amik érinthetik 
a bizottság működését, kompetenciáját a magyar érdekek és az emberi jogok szempontjából. 
Ha erre lehetőséget kapok, akkor a türelemmel és a bizalommal nem visszaélve egy 
háromperces ismertetést tennék.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, az óra indul.  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő beszámolója az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének nyári ülésszakáról 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
nyári ülésszakára került sor a múlt héten Strasbourgban, ahol a magyar delegáció 14 fővel volt 
jelen és nagyon sok izgalmas téma volt napirenden, amelyek közül most hármat fogok 
kiemelni. Az első, ami a szívemhez legközelebb áll: megvitatásra került egy alapos jelentés 
„Az emberi jogvédők helyzete Európában” címmel. Közismert, hogy Magyarországon sokkal 
rózsásabb az emberi jogvédők helyzete mint például Oroszországban vagy Azerbajdzsánban, 
ahol nagyon sok esetben még őket is kriminalizálják. Az erről hozott határozatnak az volt a 
lényege, hogy felhívja a tagállamokat, így Magyarországot is, hogy az ENSZ-nek van egy 
emberi jogvédőkről szóló határozata, amely arra hívja fel a tagállamokat, hogy teremtsék meg 
a feltételeket az emberi jogvédők munkájához. Magyarország egy különleges ország, mert itt 
az emberi jogvédők egy bizonyos csoportja kimutathatóan nem tud a következetes 
jogvédelem útján járni, hanem politikai érdekeket szolgál. Konkrétan azokra a jogvédőkre 
gondolok, akik megjelennek például Gyöngyöspatán vagy olyan válságövezetekben, ahol 
ilyen honfitársaink élnek és olyan látszatot teremtenek, mintha csak ők lennének áldozatok, a 
magyar emberek pedig nem lennének azok. A bizottsági tagtársak figyelmébe ajánlom az 
Európai Feminista Konferencia felhívását, amelyben nemcsak a nőjogok mellett állnak ki – 
mert ez még beleférne egy feminista szervezettől –, de aggódnak a rasszizmus, a 
szélsőjobboldali pártok tobzódása, az antiszemitizmus és még ki tudja mi miatt. Ez egy 
tendencia.  
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A másik: volt egy „Antiszemitizmus Európában” című konferencia, amit Fiamma 
Nirenstein olasz képviselő tartott az olasz nagykövet és több antiszemitizmus-kutató 
társaságában. Engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyen, valótlan tényállításokra alapozott 
hisztériakampányok zajlanak most már nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában, 
és Magyarország előkelő helyen szerepel ezen a listán, különösen nevesítve a Jobbik 
Magyarországért mozgalmat, amely – ahogy fogalmaztak – kifejezetten rasszista, antiszemita 
alapon áll. Amikor megkértem őket, definiálják már, hogy mi az antiszemitizmus, ezt nem 
tudták megtenni, és kiderült, hogy Izrael állam palesztinok elleni terrorcselekmény-sorozata 
nem aggasztja őket, holott a palesztin is egy szemita nép és nem szólalnak fel az érdekükben.  

Számomra a harmadik fontos dolog a Székely Nemzeti Tanács látogatása volt. Nagyon 
sikeres és eredményes találkozókat folytattunk le katalán, baszk, walesi, brit, francia, finn, 
kazah és más képviselőkkel, és sikerült sok barátot, sok támogatót nyerni a székely 
önrendelkezés ügyének. Az autonómia statútum és az uniós polgári kezdeményezés ügyét 
szerettük volna előmozdítani, és örömmel jelenthetem, úgy tűnik, hogy meglesz az 1 millió 
aláírás hét országból. Ebben azok a népek, amelyek hasonló sorsot élnek meg, mint a 
magyarok – tehát nemzeti közösségek és mégsem élhetnek a saját szándékaik szerint –, 
nagyon komoly partnerséget nyújtottak Izsák Balázsnak. Ebben nagy öröm volt részt venni.  

Végül engedjenek meg nekem még egy dolgot elmondani. Mint látják, Székelyföld 
térképe van a kezemben. Részt vettünk a Székely Sziget című rendezvényen, ami egy hazafias 
rendezvény Székelyföldön. Szeretném elmondani, hogy nagyon komoly zaklatásoknak volt 
kitéve ezt a rendezvény a román hatóságok részéről. Úgymond a „szokásos” forgatókönyv 
zajlott, bár azt sosem lehet és nem is szabad megszokni, hogy a rendezvény megkezdésétől 
kezdve folyamatos, visszatérő, állandó jellegű pénzügyi, köztisztasági, környezetvédelmi 
ellenőrzések folytak. Ezzel nem lenne gond akkor, ha a Romániában működő valamennyi 
tábort ugyanígy ellenőriznék, de biztos vagyok benne, hogy csak ezt az egy tábort ellenőrizték 
ilyen módon Romániában. Rendőrautók hosszú sora állt a rendezvény előtt. Kis színesként azt 
még hadd mondjam el, hogy szóba álltam egy román nemzetiségű rendőrrel, akivel három 
perc beszélgetés után gyakorlatilag egyetértettünk abban, hogy Székelyföld egy különleges 
régió, amely különleges szabályokat igényel, és mind a magyar, mind a székely, mind a 
román embereknek sokkal jobb lenne, ha Székelyföld autonóm régió lenne. Tehát végül is 
nem reménytelen a székely autonómia ügye.  

Arra kérem elnök urat, biztosítson nekem lehetőséget arra, hogy majd kötetlenül is 
elmondhassam ezeket a háttereket és fontoljuk meg, hogy az emberi jogi bizottság, mint az 
emberi jogok védőőre a Nyírő-ügyben kifejtett nagyon hasznos és fontos határozatának az 
útján haladva adjon ki egy olyan jellegű közleményt, hogy elítéli az ilyen típusú bánásmódot. 
Köszönöm szépen.  

ELNÖK: Képviselő úr, más forrásból is értesülünk a dolgokról, a Külügyi Hivatal 
mindezekről hivatalos jelentést küld nekünk. A Külügyi Hivatal jelentése objektív 
beszámolónak számít, és tőle a jelentéseket ezekről az eseményekről megkapjuk. Ha a magyar 
konzul jelzi, hogy bármilyen jogellenes atrocitás történt, akkor nyilván van dolgunk, de ilyen 
jelzés nem érkezett. Ön adott esetben teljesen joggal, de mégiscsak szubjektíven érzi úgy, 
hogy megkülönböztető módon csak ezt a tábort ellenőrzik, ez alapján viszont az emberi jogi 
bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezze a román hatóságok egészségügyi 
ellenőrzésének szabályszerűségét; ehhez legalább a román jogirodalom vonatkozó részét 
kellene ismernünk.  



- 27 - 

 
Köszönjük szépen képviselő úr beszámolóját, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)  
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


