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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus 
Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. 
június 20-án aláírt megállapodás módosításáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12975. szám)  
(Általános vita) 

 

2. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12908. szám)  
(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13057. szám)  
(Ágh Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Általános vita) 

 

4. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

5. A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)  

 

7. Egyebek 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Ékes Ilona, 
Demeter Zoltánt Román István, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Gajda 
Róbert, Rónaszékiné Keresztes Monikát Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirend kiegészítésére nem érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház 
magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint 
néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt megállapodás 
módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/12975. szám) 
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között 
a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án 
aláírt megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. A 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapítása a bizottság feladata. 
Köszöntöm Fedor Tibor főosztályvezető urat az Emberi Erőforrások Minisztériumától és 
megadom neki a szót.  

Dr. Fedor Tibor f őosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és Együttműködési 
Főosztály) szóbeli kiegészítése 

DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 
Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden 
szólnék néhány szót. 1997-ben köttetett meg az akkori magyar kormány és a Szentszék között 
a megállapodás. Azért vált szükségessé ennek a felülvizsgálata, mert a magyar jogrendszer 
időközben jelentősen megváltozott és ehhez hozzá kellett igazítani a megállapodást. A 
tárgyalások a megfelelő felhatalmazások birtokában lefolytak, megállapodás történt a 
módosításban, és miniszterelnöki határozat alapján ennek az aláírása meg is történt Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, valamint az apostoli nuncius részéről. A vonatkozó 
jogszabályok szerint ezt ki kell hirdetni, törvényben az Országgyűlés által. Erre tekintettel 
került benyújtásra ez a törvényjavaslat. Kérdések esetén természetesen rendelkezésükre állok. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Varga László képviselő úr!  

Kérdések, válaszok 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Természetesnek veszem és annak megerősítését kérem, 
hogy a történelmi egyházak követik a Vatikáni Szerződében foglaltakat, csakúgy, mint eddig.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (EMMI Egyházi Kapcsolattartási és 

Együttműködési Főosztály): Természetesen valamennyi bevett egyházra kiterjednek a 
megállapodás módosításának azok a részei, amelyek általános költségvetési témákat 
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érintenek. Ilyenek a személyi jövedelemadó 1 százalékának kiegészítése, a közgyűjteményi 
támogatások, valamint a felsőoktatást érintő módosítások azoknál a bevett egyházaknál, 
amelyeket ez érint. Köszönöm szépen.  

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

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

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

Előadót később fogunk állítani.  

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12908. szám)   
(Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. napirendi pontunk az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az 
előterjesztőt én képviselem. A november 15-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel 
köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – Lendvai 

Ildikó a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében az Ajbt. 3. § (1) bekezdés f) pontja módosítását 
javasolja. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az 1. ajánlási pontban lévő módosító indítvány szándékával egyet tudunk 
érteni, azzal, ami az f) pont módosítására irányul, de pontosabb megfogalmazást javasolnánk. 
Ha a bizottság elfogadja az erre vonatkozó javaslatunkat, akkor egy ilyen tartalmú módosító 
javaslatot benyújthat.  

 
ELNÖK: Ha ilyen javaslat érkezik, máris elfogadjuk, de amíg nincs ilyen javaslat, 

nincs mit elfogadnunk. A tárca tehát egyetért a módosító javaslattal.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az 1. pontban lévő javaslattal egyetért a tárca, a 4. pontban lévő javaslattal 
azonban nem.  

 
ELNÖK: Akkor külön szavazunk róluk. Az 1. ponttal egyetért a tárca, de más 

megszövegezést javasol. Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (12) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  
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Az ajánlás 2. pontjában dr. Szili Katalin a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésében az 
Ajbt. 3. § (1) bekezdés f) pontja módosítását javasolja. Az előterjesztő nem támogatja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ugyanaz a helyzet, mint az előbb, itt is szövegpontosítás szükségeltetik.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (16) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában Jávor Benedek a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel – az 
Ajbt. 3. § (1a)-(1g) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. Az előterjesztő nem 
támogatja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az 
Ajbt. 3. § (2) bekezdés f) pontja elhagyását javasolja. Az előterjesztő nem támogatja. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki 

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

Az ajánlás 5. pontjában dr. Schiffer András a törvényjavaslat 3. §-ában az Ajbt. 3. § 
(4) bekezdése módosítását javasolja. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 6. pontjában dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslatot új 5. §-sal – az 
Ajbt. 34. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, 
hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  
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Van egy bizottsági módosító indítvány is, amelyről szavazunk kell. Az előterjesztő 
támogatja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnézést kérek, de én ezt a bizottsági módosító javaslatot most látom először, 
ezért most nem tudok róla még tárcaálláspontot sem mondani.  

 
ELNÖK: Semmi baj, a bizottság megszavazta.  
Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását 

lezárom.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 
szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13057. szám)   
(Ágh Péter (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Általános vita) 

3. napirendi pontunk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a feladatunk. 
Tisztelettel köszöntöm Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár asszonyt a 
Belügyminisztérium részéről. Öné a szó.  

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca az előterjesztést támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

szavazni fogunk.  
Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy a bizottság 16 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot.  

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

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

4. napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása. A T/12415/X. számú, 2013. november 13-ai keltezésű kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Árok Szabolcs osztályvezető urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Munkatársaim kigyűjtötték azokat a kapcsolódó módosító javaslatokat, amelyek a 
bizottság illetékességi körébe tartoznak. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, 
hogy először a támogatott indítványokról szavazunk egyben, utána a nem támogatott 
indítványokról, de azzal a kikötéssel, hogy bármelyik képviselő kérésére bármelyik 
indítványról külön szavazunk. Ki fogadja el ezt a tárgyalási módot? (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért az imént ismertetett 
szavazási móddal.  

Kérdezem osztályvezető urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot 

képviselek.  
 
ELNÖK: Van-e olyan, a bizottság illetékességi körébe tartozó módosító indítvány, 

amit a tárca támogat?  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Még nem volt időnk áttekinteni a napirendre kerülő módosító javaslatokat, ezért most 
erről nem tudok nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Ha a tárca nem tud ez ügyben állást foglalni, akkor az előző szavazásunk 

érvényét veszti és az egyes ajánlási pontokról külön-külön fogunk szavazni.  
A kiegészítő ajánlás 0/5. pontjában – amely összefügg a 1098/1, 1442/1. és 1594/1. 

ajánlási pontokkal – az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 33.§-a kiegészítését javasolja új 
(3) bekezdés felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ebben a módosító javaslatban a magánkollégiumok támogatási rendszeréről 

van szó. Miért nem támogatja a tárca?  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért, mert a 

magánintézmények támogatása a tényleges köznevelési kiadások tekintetében a bértámogatás 
bevezetésével a korábbi normatívákhoz képest e nélkül is jelentősen emelkedik. Ez a kiadások 
75 százalékát teszi ki, míg a korábbi normatíva a kiadásoknak csak az 50 százalékát fedezte. 
Véleményünk szerint ezért nincs szükség külön támogatás megállapítására.  

 
ELNÖK: A frakció megtárgyalta a javaslatot és az 1/3-ot meg kívánja neki adni. Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (6) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.  

A kiegészítő ajánlás 0/6. pontjában dr. Szili Katalin a törvényjavaslat 36. § 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 9/1. pontjában – amely összefügg a 1441/1. ajánlási ponttal – 
Potápi Árpád János a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 4. cím 4. alcím 2. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca ebben a 

formában nem támogatja, de a módosító javaslat szándékával egyetért. Olyan megoldást 
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javasolunk, amelynek a forrása nem a Bethlen Gábor Alap támogatása, hanem az RKI, vagyis 
a rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka.  

 
ELNÖK: De ilyen javaslat pillanatnyilag nincs beterjesztve.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Valóban nincs.  
 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 

bizottság 17 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.  
A kiegészítő ajánlás 123/1. pontjában – amely összefügg a 377/1., 379/1., 454/1., 

519/1., 519/3., 612/1., 1078/1., 1402/1., 1533/2., 1533/4., 1533/5., 1535/1. és 1535/3. ajánlási 
pontokkal – dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 10. 
cím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 139/1. pontjában – amely összefügg a 140/1. ajánlási ponttal – 
Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet I. fejezet 11. cím kiegészítését javasolja új 2. alcím 
felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 162/1. pontjában – amely összefügg a 377/16. és 1552/1. ajánlási 
pontokkal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 162/2. pontjában – amely összefügg az 538/9., 1550/1. és 1551/1. 
ajánlási pontokkal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 165/1. pontjában – amely összefügg az 538/1., 1553/1., 1554/1., 
1555/1., 1556/1., 1557/1., 1558/1., 1559/1., 1560/1., 1561/1., 1562/1., 1563/1., 1564/1., 
1565/1., 1566/1., 1567/1., 1568/1., 1569/1., 1570/1., 1571/1. és 1572/1. ajánlási pontokkal – 
Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 165/2. pontjában – amely összefügg a 538/2. és 1555/2. ajánlási 
pontokkal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet IX. fejezet 1. cím 3. alcím 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 181/1. pontjában – amely összefügg a 170/4. és 1590/1. ajánlási 
pontokkal – dr. Gaudi-Nagy Tamás a törvényjavaslat 1. melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 
19. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 451/1. pontjában – amely összefügg a 925/4. ajánlási ponttal – dr. 
Botka László a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 451/2. pontjában – amely összefügg a 925/6. ajánlási ponttal – dr. 
Botka László a törvényjavaslat 1. melléklet XI. fejezet 15. cím 1. alcím 14. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 617/1. pontjában – amely összefügg az 1395/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 5. 
cím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 622/1. pontjában – amely összefügg a 426/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 
20. cím kiegészítését javasolja új 1. alcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 622/2. pontjában – amely összefügg a 138/1. ajánlási ponttal – 
Jámbor Nándor a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím kiegészítését 
javasolja új 25. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 623/1. pontjában – amely összefügg a 642/2. ajánlási ponttal – 
Hirt Ferenc a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 20. cím 1. alcím 26. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  A módosító javaslat szándékával egyetértünk, de csak új forrásláb – nevezetesen 
az RKI – megjelölésével tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (6) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja, de egyharmadot kapott.  

A kiegészítő ajánlás 642/1. pontjában – amely összefügg az 1162/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XIV. fejezet 
20. cím 9. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 701/1. pontjában – amely összefügg a 122/6. ajánlási ponttal – dr. 
Botka László a törvényjavaslat 1. melléklet XVII. fejezet 20. cím 33. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 1. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele?(Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/1. pontjában – amely összefügg a 668/1. ajánlási ponttal – 
Magyar Zoltán a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/2. pontjában – amely összefügg az 1359/2. ajánlási ponttal – 
Jámbor Nándor a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/3. pontjában – amely összefügg a 665/2. ajánlási ponttal – 
Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/4. pontjában – amely összefügg az 1537/1. ajánlási ponttal – 
Z. Kárpát Dániel a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium):  A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/5. pontjában – amely összefügg az 548/3. ajánlási ponttal – 
Volner János a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/6. pontjában – amely összefügg az 548/1. ajánlási ponttal – 
Volner János a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1064/7. pontjában – amely összefügg az 548/2. ajánlási ponttal – 
Volner János a törvényjavaslat 1. melléklet XIX. fejezet 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoport 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1084/2. pontjában – amely összefügg a 426/5. ajánlási ponttal – 
Mirkóczki Ádám a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 3. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1084/4. pontjában – amely összefügg a 426/9. ajánlási ponttal – 
Volner János a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 3. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  



- 15 - 

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1084/5. pontjában – amely összefügg a 426/10. ajánlási ponttal – 
Volner János a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 3. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1092/1. pontjában – amely összefügg az 538/7. ajánlási ponttal – 
Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. 
jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 3. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1092/2. pontjában – amely összefügg a 426/4. ajánlási ponttal – 
Z. Kárpát Dániel a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 1. alcím 4. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 4. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1099/1. pontjában – amely összefügg a 172/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja új 5. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1113/1. pontjában – amely összefügg az 1074/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 4. alcím kiegészítését javasolja új 7. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  
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ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1128/1. pontjában – amely összefügg az 1070/1. ajánlási ponttal – 
Farkas Gergely, Novák Előd, Balczó Zoltán és Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet 
XX. fejezet 20. cím 5. alcím 18. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 3. jogcím 
felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1133/1. pontjában – amely összefügg a 214/2. ajánlási ponttal – 
Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 11. alcím kiegészítését 
javasolja új 4. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1147/1. pontjában – amely összefügg az 1067/1.. ajánlási ponttal 
– Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 
20. cím 14. alcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1152/1. pontjában – amely összefügg az 538/16. ajánlási ponttal – 
Farkas Gergely és Szávay István a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 15. alcím 
3. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 5. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 1156/1. pontjában – amely összefügg a 660/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 16. alcím kiegészítését javasolja új 2. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1157/1. pontjában – amely összefügg az 1074/2. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 16. alcím kiegészítését javasolja új 3. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1160/1. pontjában – amely összefügg az 1067/2. ajánlási ponttal – 
Novák Előd, Dúró Dóra és Z. Kárpát Dániel a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 16. alcím kiegészítését javasolja új 8. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (1) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1164/1. pontjában – amely összefügg a 658/2. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 18. alcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1167/1. pontjában – amely összefügg a 426/2. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 20. alcím kiegészítését javasolja új 14. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1168/1. pontjában – amely összefügg a 214/3. ajánlási ponttal – 
Jámbor Nándor a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 22. alcím kiegészítését 
javasolja új 4. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1168/3. pontjában – amely összefügg a 377/17. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 22. alcím kiegészítését javasolja új 22. jogcímcsoport felvételével. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1364/1. pontjában – amely összefügg az 1286/1. ajánlási ponttal – 
Tóbiás József és Lendvai Ildikó a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 26. alcím 
2. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 13. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1368/1. pontjában – amely összefügg az 1074/4. ajánlási ponttal – 
Novák Előd a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. cím 30. alcím 23. jogcímcsoport 
kiegészítését javasolja új 6. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Szeretném megkérdezni, hogy a tárca miért 

nem támogatja. Egyébként a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház a Fideszhez is köthető, 
és a Demokrata, a Heti Válasz és más, a Fideszhez is köthető politikai hetilapokban az elmúlt 
évtizedekben elég nagy színteret kapott. Fideszes képviselők is megjelennek ennek a 
színháznak az előadásain. Andrási Attilát ismeri a fél Fidesz, Ékes Ilonának sem kell 
bemutatni, meg Wittner Máriának sem. Szeretném megkérdezni, hogy ez a kamaraszínház 
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miért nem részesülhet költségvetési támogatásban. Miért van ő kirekesztve ebből? Gondolom 
nem politikai okok miatt.  

 
ELNÖK: Valószínűleg vannak olyan csatornák, amelyek a határon túli magyar 

színházaknak juttatnak forrásokat.  
 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

azért nem támogatja ezt a módosító indítványt, mert a Türr István Képző- és Kutatóintézet 
költségvetéséből venne el 30 millió forintot, és ennek az előirányzatnak a csökkentése az 
intézmény programjának, infrastruktúra-fejlesztési elemének a megvalósítását akadályozná.  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Ha jól értem, van esély arra, hogy a 

kormánypárti képviselők adnak be módosítót Andrássy Attila színházával kapcsolatban. Jól 
értem?  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

most csak annyit tud mondani, hogy a Türr István Képző- és Kutatóintézet előirányzatából 
nem lehet elvenni forrást. Ezt nem tudja támogatni.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

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

A kiegészítő ajánlás 1371/1. pontjában – amely összefügg a 612/3. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 30. alcím 25. jogcímcsoport 5. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1372/1. pontjában – amely összefügg a 194/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 20. 
cím 30. alcím 25. jogcímcsoport 21. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1390/1. pontjában – amely összefügg az 538/15. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 
cím 1. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  



- 20 - 

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1391/1. pontjában – amely összefügg a 612/2. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 
cím 1. alcím 2. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1394/1. pontjában – amely összefügg a 612/6. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 
cím 1. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1396/1. pontjában – amely összefügg az 1074/3. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 
cím 3. alcím 3. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1398/1. pontjában – amely összefügg a 612/4. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet XX. fejezet 21. 
cím 4. alcím 1. jogcímcsoport módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1533/1. pontjában – amely összefügg a 658/1. ajánlási ponttal – 
Baráth Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 
2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 2. jogcím módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  
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ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 1535/5. pontjában – amely összefügg a 0/2., 0/4. és 538/12. 
ajánlási ponttal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 1. melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. 
alcím 1. jogcímcsoport kiegészítését javasolja új 22. jogcím felvételével. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1539/1. pontjában – amely összefügg a 159/2., 538/6. és 1549/1. 
ajánlási pontokkal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 2. melléklet I. rész 1. normatíva 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1585/1. pontjában – amely összefügg a 170/2., 538/13., 1586/1. és 
1586/2. ajánlási pontokkal – Hegedűs Lorántné a törvényjavaslat 3. melléklet 9. normatíva 
előirányzat módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

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

A kiegészítő ajánlás 1593/1. pontjában Horváth András Tibor a törvényjavaslat 8. 
melléklet I. rész 4. pont záró szövegrész módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a 

formában nem támogatja az előterjesztő. A szándékkal egyetértünk és a Költségvetési 
bizottságnak javasolunk egy új módosító javaslatot beadni RKI forráslábbal.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (7) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (6) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Van a Költségvetési bizottságnak egy javaslata a fogyatékosok érdekképviseleti 

szervezeteinek a támogatására. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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ÁROK SZABOLCS osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 
ebben a formában nem támogatja a módosító indítványt. Itt a fogyatékosok érdekképviseleti 
szervezeteinek a támogatásáról van szó. Itt is a forráslábbal nem értünk egyet. Javasolunk egy 
új módosítót benyújtani, RKI lábbal.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  
Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e még olyan módosító indítvány, amelyről 

szavazást kérnek. (Nincs jelentkező.) Ha nincs ilyen kérés, megköszönöm osztályvezető úr 
segítségét és a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12513. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

5. napirendi pontunk a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító 
indítványok megvitatása. A T/12513/32. számú ajánlásból és a T/12513/40. számú kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm dr. Hetei Tibor szakértő urat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: A T/12513/32. számú ajánlás 1. pontjában az Oktatási bizottság a 

törvényjavaslat 20. §-át új (1) bekezdéssel – az Nkt. 49. § (3), (3a) és (3b) bekezdését érintően 
– javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 20. §-át új (2) és 
(3) bekezdéssel – az Nkt. 95. § (4) és (7) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 4. ajánlási ponttal – a Költségvetési 
bizottság a törvényjavaslatot új 27. §-sal és azt megelőző új 20. alcímmel javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A T/12513/40. számú kiegészítő ajánlás 3. pontjában – amely összefügg a 4., 5. és 11. 
ajánlási pontokkal – a Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. §-át új (5) bekezdéssel – az 
Áht. 57/C. §-át és 57/D. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca 
támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 20. §-át új (2) 
és (3) bekezdéssel – az Nkt. 95. § (4) és (7) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (15) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Karácsony Gergely a törvényjavaslatot új 27. §-sal 
és azt megelőző új 20. alcímmel javasolja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. HETEI TIBOR államháztartási szabályozási szakértő (Nemzetgazdasági 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen a segítséget, a napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)   
(Az Alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

6. napirendi pontunk az egyes törvényeknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A 
T/12824/16. számú ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm dr. Mernyei Ákos Péter 
főosztályvezető urat a KIM részéről. Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot 
képvisel-e.  

 
DR. MERNYEI ÁKOS PÉTER főosztályvezető, titkárságvezető (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Az ajánlás 9. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 84. §-

át új (10) bekezdéssel – a Pp. 78. § (4a) és (4b) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  



- 24 - 

 
DR. MERNYEI ÁKOS PÉTER főosztályvezető, titkárságvezető (Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, én ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban nem vagyok 
illetékes a minisztérium képviseletére.  

 
ELNÖK: A jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy a tárca jelen lévő képviselője 

ezekben a kérdésekben nem foglal állást.  
A 9. pontban szereplő módosító javaslatot az Alkotmányügyi bizottságban a tárca 

képviselője támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki 
tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 21. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 111. § (5) 
bekezdése módosítását javasolja. A tárca képviselője az Alkotmányügyi bizottságban 
támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 26. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 111. § (53) 
bekezdését új 7., 22., 23., 29. és 30. ponttal javasolja kiegészíteni. Az Alkotmányügyi 
bizottságban a tárca képviselője támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 32. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 119. §-át új 
(2)-(7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni. A tárca képviselője az Alkotmányügyi bizottságban 
támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Az ajánlás 47. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 174. §-át új 
(14) bekezdéssel – az Mt. 83. §-át érintően – javasolja kiegészíteni. A tárca képviselője az 
Alkotmányügyi bizottságban támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Az ajánlás 54. pontjában az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. mellékletét 
új 7. és 9. ponttal javasolja kiegészíteni. A tárca képviselője az Alkotmányügyi bizottságban 
támogatta. Ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? 
(1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése vagy bármilyen 
bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.  

Mindenkinek megköszönöm a fegyelmezett munkát és további szép napot kívánok. Az 
ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 36 perc)  

 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


