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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Gúr Nándor (MSZP), a bizottság elnöke 
Kara Ákos (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Varga József (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) 
Kovács Ernő (Fidesz) 
Nagy István (Fidesz) 
Patay Vilmos (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) 
Spaller Endre (KDNP) 
Bertha Szilvia (Jobbik)   
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Kara Ákos (Fidesz) távozásakor Spaller Endrének (KDNP) 
Kontur Pál (Fidesz) dr. Czira Szabolcsna (Fidesz) 
Patay Vilmos (Fidesz) távozásakor Vécsey Lászlónak (Fidesz) 
Polics József (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz) 
Szedlák Attila (Fidesz) Kovács Ernőnek (Fidesz) 

 Vécsey László (Fidesz) megérkezéséig Patay Vilmosnak (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) Nagy Istvánnak (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) távozásakor Kara Ákosnak (Fidesz) 
Egyed Zsolt (Jobbik) Bertha Szilviának (Jobbik) 
Kiss Péter (MSZP) Gúr Nándornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Dr. Kálmán Gergely osztályvezető (Belügyminisztérium) 
Dr. Juhász Edit főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Kajdi László szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tóth Gábor Lajos foglalkozatási ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 

Jelenlévő 
 
Dr. Somogyi Andrea osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Pálfi Kinga főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium) 
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Greinstetter Balázs helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Moskó Mónika főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
Nemesné dr. Killár Gyöngyi szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tóth Ágnes (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KARA ÁKOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, bizottsági tagokat és a 
meghívott vendégeket. Gúr alelnök úrral egyeztetve a mai ülést én vezetem. 

Soron következik a bizottság határozatképességének a megállapítása. Az előbb, ahogy 
néztem az aláírt jelenléti ívet, 12 fővel képviseltetjük magunkat a bizottsági ülésen, tehát 
határozatképesek vagyunk, a szakértő asszony a jegyzőkönyvbe majd beírja a helyettesítések 
rendjét. 

Következik a napirend elfogadása. A kiküldött napirendi javaslat alapján hét napirendi 
pontra teszünk javaslatot. A tisztelt bizottság elfogadja-e az előzetesen kiküldött napirendet? 
(Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal 
elfogadta a napirendet.  

Szerintem most sem az időkeretről, sem az egyéb dolgokkal a szokásokkal ellentétben 
ne tárgyaljunk. A szokásoknak megfelelően haladunk, semmi rendkívüli dolog nem fog 
történni. 

 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13207. szám) 

 
Soron következik az első napirendi pont megtárgyalása, az egyes igazságügyi, 

jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13207. számú törvényjavaslat. Ha 
minden igaz, akkor Juhász Edit főosztályvezető asszonyt és kollégáját köszönthetem 
tisztelettel és szeretettel. (Bertha Szilvia megérkezik.) Köszöntöm Bertha Szilvia képviselő 
asszonyt. Ha minden igaz, és helyettesítéssel érkezik, akkor most már tizennégyen 
képviseltetjük magunkat a bizottsági ülésen. 

Parancsoljon, önöké a szó. Módosító javaslatok megvitatásáról van szó. Van-e olyan, 
amiről a minisztériumnak különleges álláspontja volna? Ha nincs, akkor az ajánlási pontok 
sorrendjében haladunk, mind a tíz ajánlási pontot megtárgyaljuk. Kérdezem a minisztérium 
álláspontját az 1. ajánlási ponttal kapcsolatban. 

 

Módosító javaslatok megvitatása 

 
DR. KÁLMÁN GERGELY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Dr. Kálmán 

Gergely vagyok, a Belügyminisztérium főosztályvezetője. Az ajánlás 1. pontját a 
Belügyminisztérium – tárcavéleményt mondok – nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Senki sem 

támogatja. Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 2. ajánlási pont? 
 
DR. KÁLMÁN GERGELY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Az ajánlás 2. 

pontját a tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás van-e? (Nincs 
jelzés.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 3. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Innen már a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
tárcaálláspontját tudom mondani. A 3. ajánlási pontot nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 4. ajánlási pont?  
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 
 Az 5. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

 A 6. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A 6. ajánlási pontot támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) 

Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A 
módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

A 7. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 2 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A 
módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 8. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

Végül a 10. ajánlási pont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

Köszönöm szépen. A napirendi pontot, ha minden igaz, lezárom. Köszönöm szépen a 
részvételüket, további szép napot kívánok. 

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/12415. szám) 

 
Soron következik a T/124165. számon benyújtott törvényjavaslat kapcsolódó 

módosító javaslatairól szóló döntés. Somogyi Andrea és Kajdi László vannak jelen a tárca 
részéről. Somogyi Andrea osztályvezető asszonyt kérem, ismertesse a tárca álláspontját.  

 

Módosító javaslatok megvitatása 
 
(Jelzésre:) Az 5/1. ajánlási pontról szeretném kérdezni Kajdi urat. 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot. Előrebocsátom, tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Rögzítjük. 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 5/1. 

ajánlási pontot nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 37/2. ajánlási pont? 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. (Tanácskozás.) Egy kis türelmet kérek Kajdi úrtól. 

Ez Gúr Nándor képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a tárcát. 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot 
a bizottság nem támogatta. 

A 37/3. hasonló. 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 38/1. szintén a képviselő úr módosító javaslata. A tárca? (Farkasné dr. Molnár 
Valéria jelzésére:) Köszönöm szépen, a 38/1. szintén Gúr képviselő úr módosító javaslata. A 
tárca nem támogatja? (Kajdi László nemleges jelzésére:) A fejbólintásból gondoltam, hogy 
nem fogja támogatni. 

A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – 12 nem 
szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a 
bizottság nem támogatta. 

A 113/1. Szabó Timea és képviselőtársa módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 119/2. Varga László és képviselőtársa módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 181/9. pontról, Gúr Nándor képviselő úr módosító javaslatáról kérdezem a 
minisztérium véleményét. 

 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 181/10. pont Gúr képviselő úr javaslata. A tárca? 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 183/1. szintén az elnök úr javaslata. A tárca? 
 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

A 194/1. Szabó Timea és képviselőtársai módosító javaslata az 50. oldalon. A tárca 
álláspontja? 

 
KAJDI LÁSZLÓ szakmai tanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Nincs jelzés.) Ki nem 

támogatja? (Szavazás. – 12 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság nem támogatta. 

Köszönöm szépen, ezeket a véleményeket is rögzíteni tudtuk. Köszönöm szépen az 
osztályvezető asszonynak és Kajdi úrnak a jelenlétet. Viszontlátásra! 

 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) 

 
Soron következik a harmadik napirendi pont. Tudomásom szerint Gernstetter Balázs 

helyettes államtitkár urat és Tóth Gábor Lajos szakmai tanácsadó urat köszönthetem. 
(Farkasné dr. Molnár Valéria: Nincsenek jelen.)  

Ha a bizottság hozzájárul, akkor az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat 
következik. (Kajdi László felé:) Elnézést kérek, az előbb öntől elbúcsúztam, de majd kétszer 
fogok szép napot kívánni, ez a legkevesebb, amit tehetek. Tisztelettel köszöntöm önöket. Ha 
szabad, rögtön belekezdünk a napirendi pont tárgyalásába. 

  

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság módosító javaslatának 
megtárgyalása 

 
Csak a rend kedvéért kérdezem a szakértő asszonyt: ez a T/12824/22. számú ajánlás? 

(Igen jelzés.) Akkor három ajánlási pontról fogunk szavazni. Ki fogja önök közül ismertetni 
az 1., 2., 3. ajánlási pontot? 

 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Én ismertetném. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! Tárcaálláspont? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az 1., 2. és 3. módosító javaslatokat a tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca 4. pontot is támogatja? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca a 4. ajánlási pontot is támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottságnak egyszerű a dolga, a tárca álláspontja támogató. A bizottság 

támogatja-e az 1. ajánlási pontot, amely összefügg a 4. ponttal? (Szavazás. – 12 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

A 2. ajánlási pontot a bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság támogatta. 

A 3. ajánlási pontot a bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 12 igen szavazat.) Ki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A módosító 
javaslatot a bizottság támogatta. 

Köszönöm szépen, ennek a napirendi pontnak is a végére jutottunk. Van-e tudomása 
képviselőtársaimnak olyan módosítóról, amelyről szót kellene ejtenünk? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm önöknek a részvételt, gyors tempóban igyekeztünk lehetőséget adni a további mai 
napi teendők megoldására. 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) 

 
Kérdezem a kollégákat, hogy az előző, a H/13094. számú határozati javaslatot tudjuk-

e tárgyalni. (Igen jelzések.)  
Kérem, segítsen egy bemutatkozással. 
 
TÓTH GÁBOR LAJOS foglalkoztatási ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tóth Gábor vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A helyettes államtitkár úr még nem 
ért át a másik bizottsági ülésről, elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a korrekt tájékoztatást. Tisztelettel várom, az állásponttal 

kapcsolatban szeretném majd kérni a véleményét az 1. ajánlási pontban szereplő javaslattal 
kapcsolatban. 

 

Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása 

 
TÓTH GÁBOR LAJOS foglalkoztatási ügyintéző (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek. A kapcsolódó módosító indítványt támogatjuk. 
 
ELNÖK: A módosító indítványt a minisztérium támogatja. A bizottság támogatja-e? 

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A módosító javaslatot 14 igen szavazattal a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen az urak részvételét. 
Kérdezem a szakértő asszonyt, hogy mi a prognózis. 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: A plenáris ülés napirendjének 

ismeretében azt kérték, 13 óra utánra tegyük, 13.30 lenne az ideális, addigra talán befejeződik 
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a plenáris ülésen a napirendi pontok tárgyalása. Az Egészségügyi bizottság 10 darab 
bizottsági módosítót nyújt be, ezt most nem tudjuk elvégezni, az egyes igazságügyi és a 
gyermekek védelme pedig még ezután lesz a plenáris ülésen.  

(Tanácskozás.) 
 
ELNÖK: 13.30-ig a bizottság szünetet tart, a bizottsági ülés folytatását 13.30 órára 

összehívom. 
 

(Szünet 10.40 órától 16.40 óráig. 
Gúr Nándor, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Szép napot kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit a bizottsági ülésünk 

folytatásán. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, képviselőtársaim. Elnézést kérek a 
csúszásért. 

A dolog lényege, onnan kell folytatnunk a mai bizottsági ülésünket, hogy a 
6. napirendi pontot tárgyaljuk. A délelőtti tárgyaláshoz képest a határozatképesség 
természetszerűleg másképp áll össze, de határozatképes a bizottság, egyébként én Kiss Pétert 
helyettesítem.  

Van-e olyan közöttünk, aki délelőtt még nem volt itt, és most valakit helyettesít? 
(Jelzésre:) Spaller képviselőtársam. És kit helyettesítesz? (Spaller Endre: Kara Ákost.) Kara 
Ákos alelnök urat. És Patay úr? (Patay Vilmos: Vécsey Lászlót.) Vécsey Lászlót. Köszönöm 
szépen, akkor így indulunk neki a történetnek, ha jól számolom, 12 kézzel szavazunk. 
Köszönöm szépen.  

A szokásjog alapján természetszerűleg először az ellenzék, utána a kormányoldal, 
majd igyekszünk, hogy mindenkinek egyenlő megszólalási időtartama legyen. Előzetesen az 
alelnök úrral egyeztettünk, és úgy becsüljük, hogy negyed óra, húsz perc alatt a mai bizottsági 
ülésünk második részét be tudjuk fejezni, ezért nem húzom az időt, belecsapunk a közepébe. 

 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13099. szám) 

 
A 6. napirendi ponttal folytatjuk a bizottsági ülésünket. Nem kell a napirend 

elfogadására sort kerítenünk, hiszen ezt megtettük reggel. Ez a napirendi pont az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13099. számú 
törvényjavaslat, az Egészségügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatására 
kerül sor, itt most ezeket fogjuk tárgyalni.  

Kit köszönthetünk a mai bizottsági ülésünkön? Bocsánat, nagyon messze vagyunk 
egymástól, és nem tudom felfedezni, hogy kit köszönthetünk. 

 

Bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelt Elnök Úr! Dr. Fehér Bálint vagyok, a tárca szaktanácsadója. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és elnézést kérek, amiért nem tudtam bemutatni, de 

esküszöm, nem látok a terem másik végéig tisztán.  
Az Egészségügyi bizottság 1. számú módosítója összefügg az 5. ajánlási ponttal. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt elnök úr, tárcaálláspontot  tudok mondani. A minisztérium támogatja. 

 
ELNÖK: Tehát a minisztérium támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. 

– 10 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Rátérünk az Egészségügyi bizottság 2. módosító javaslatára, ez összefügg a 
25. ajánlási ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatta. 

Következik az Egészségügyi bizottság 3. módosító javaslata, ez összefügg a 6. és a 27. 
pontokkal. A tárca álláspontja? 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)   

Az Egészségügyi bizottság 4. ajánlási pontja következik. A tárca álláspontja? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) 

Az Egészségügyi bizottság 7. módosítója következik, ez összefügg a 9. ponttal. A 
tárca álláspontja?  

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)  

A 8. ajánlási pont összefügg a 10. és a 26. ajánlási ponttal, ez is az Egészségügyi 
bizottság módosítója. A tárca álláspontja? 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 
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Az Egészségügyi bizottság 11. módosító javaslata következik. A tárca álláspontja? 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)  

Az Egészségügyi bizottság 12. módosító javaslata következik, ez összefügg a 13. és a 
14. ajánlási pontokkal. A tárca álláspontja? 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.)  

Következik a 20. módosító javaslat, amely összefügg a 21., 22., 23., 24. és 28. 
módosító javaslatokkal. Az Egészségügyi bizottság módosítójáról van szó. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 10 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. Köszönöm szépen. 

Ezzel a napirendi pont tárgyalásának a végére értünk, köszönöm szépen a tárca 
álláspontjának a rögzítését, önnek jó munkát, szép napot kívánunk, ha még van munkája, az 
legyen kellemes. Viszontlátásra! 

 

Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13217. szám) 

 
Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Képviselőtársaim hozzájárulásával a 

hatodikról rátérnénk a nyolcadikra, mert egyszerűen le tudnánk rendezni. Képviselőtársaim 
egyetértenek ezzel? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm. A napirendi pont keretében az 
egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/13217. számú 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatására kerülne sor.  

Mivel a szakértő asszony nem talált olyat, amellyel foglalkoznunk kellene, ezért nem 
kell a szavazásra sort kerítenünk. Ha valakinek bármilyen más ismerete van erről, szívesen 
veszem, ha azt megosztja velünk. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, így ezt a napirendi pontot 
lezárom. 

Visszatérünk a 7. napirendi pontra, az egyes törvényeknek a gyermekek védelme 
érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslatra, amely a T/13091. szám alatt fut. 
Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatásáról lesz szó. Segítségre van szükségem, a 
szakértő asszonyé a szó. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Jegyzőkönyvön kívül szeretném 
mondani.) Nem, kérem a jegyzőkönyvbe. 
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FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: Szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot, hogy mi ugyan hétfőn állást foglaltunk a törvényjavaslat addig beérkezett 
módosító javaslatairól, de utána még történtek bizottsági módosító javaslatok, amelyek közül 
még válogattam, ezért most két részből áll az ajánlástervezet. A 13091/14., már számozott 
ajánlásból is kiválasztottam pontokat, illetve még benyújtottak egy darab kapcsolódó 
módosító javaslatot, erről az egyről kellene állást foglalnunk. Pillanatnyilag a KIM szakértője 
úton van, mert a helyettes államtitkár úr az Oktatási bizottság ülésén a másik házban van.  

 
ELNÖK: Tehát még nem tudunk szavazni, képviselőtársaim pedig természetesen 

szívesen visszamennének már a költségvetés tárgyalására, így megszakítom az ülést, majd 
elrendeljük az ülés folytatásának az összehívását. (Farkasné dr. Molnár Valéria: Már kiment 
a parlamenti titkár, és hoz egy előadót, már úton van.) Itt a bizottság ülését felfüggesztem, a 
végtelenségig nem kívánok senkit sem várakoztatni. Fél 6-kor folytatjuk a bizottsági ülést. 

 
(Szünet 16.46 órától 17.34 óráig) 

 
ELNÖK: Szép estét kívánok mindenkinek, folytatjuk a bizottság ülését. Ha 

képviselőtársaim megengedik, a formai dolgokat nem ismétlem meg. Még két napirendi 
pontunk maradt hátra.  

 

Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) 

 
A 7. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében 

történő módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/13091. szám alatt fut. Itt kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatásáról van szó. 

 

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 
 
Hat módosító javaslatról döntünk, a szakértő asszony ezeket találta olyannak, amelyek 

a bizottságunk hatókörébe tartoznak. Ezekkel kapcsolatosan természetesen először a kormány 
álláspontját fogjuk megismerni. 

A 4. pont az első, amely az Alkotmányügyi bizottság módosítója. Ezzel kapcsolatban 
kérem a kormány álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Gáva Krisztián vagyok, a KIM helyettes államtitkára. 
Tehát a 14. számú ajánlás 4. pontját említette az elnök úr. Tárcaálláspontot mondok, és a tárca 
támogatja. 

 
ELNÖK: Tehát a tárca támogatja, köszönöm szépen. Képviselőtársaim támogatják-e? 

(Szavazás. – 8 igen szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 
2 tartózkodó szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

Az 5. pont következik, ez az Alkotmányügyi bizottság módosító javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 8 igen 
szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 8. pont az Alkotmányügyi bizottság módosítója. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 8 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 15. módosító javaslat következik, amely összefügg a 24. ponttal, ez az 
Alkotmányügyi bizottság módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 8 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

A 17. pont szintén az Alkotmányügyi bizottság módosítója. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca ezt is támogatja. Képviselőtársaim támogatják-e? (Szavazás. – 8 igen 

szavazat.) Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó 
szavazat.) A módosító javaslatot a bizottság támogatja. 

Még egy ajánlási pont van, ez egy kiegészítő ajánlás, Baráth Zsolt, Sneider Tamás és 
Vágó Sebestyén képviselők kapcsolódó módosító javaslata. A tárca álláspontja? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás. – 4 igen 

szavazat. – Közbeszólások: Elnézést, ez tévedés volt!) Tehát nincs igen szavazat. Ez szavazás 
utáni tévedés, tehát tévedésnek veszem, mert én is úgy éreztem, hogy gyorsan visszavették a 
kezüket képviselőtársaim, tehát támogatás nem volt e tekintetben. Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – 9 nem szavazat.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 1 tartózkodó szavazat.)   

Ezzel ezt a napirendi pontot le tudjuk zárni. Államtitkár úr, köszönöm szépen, szép 
estét, ha még munkája van, akkor pedig jó munkát kívánok.  

(Jelzésre:) Szakértő asszony, parancsoljon! 
 
FARKASNÉ DR. MOLNÁR VALÉRIA főtanácsadó: Szerettem volna mondani, hogy 

az Oktatási bizottság beadott ehhez a gyermekvédelmi törvényhez bizottsági módosító 
javaslatot. Átnéztem a módosítókat, és megállapíthatjuk, hogy nem tartoznak a bizottságunk 
hatáskörébe. 
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ELNÖK: Tehát meg kell állapítanunk, hogy nem tartozik a hatáskörünkbe, 
hagyatkozva a szakértő asszony szakmai hozzáértésére. Nekem a bizodalmam megvan, aki 
ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Köszönöm szépen a kiegészítést. 

 

Egyebek 
 
Következik az Egyebek napirendi pont. Nem szeretnék holnap, holnapután, szombaton 

és vasárnap bizottsági ülést tartani, az élet még hozhatja úgy, de a mai meglátásom szerint úgy 
tűnik, hétfőn lesz bizottsági ülés. (Tanácskozás.) Ha egyetértetek vele, akkor azt tennénk, 
hogy mivel a hétfő sem a kereszténydemokratáknak, sem a Fidesznek nem jó, ezért 
megpróbáljuk keddre tenni a bizottsági ülést, ha ez így elfogadható. (Közbeszólás: Hétfőn a 
plenáris szünetben?) Köszönöm szépen a konstruktív javaslatot, e szerint próbálom alakítani a 
dolgokat. 

Köszönöm szépen, mai bizottsági ülésünket bezárom, jó pihenést kívánok 
mindenkinek. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 41 perc) 
 

Gúr Nándor  
 a bizottság elnöke 

 
 
 

Kara Ákos 
a bizottság alelnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi  
 

 
 


