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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése 

érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez 

kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9246. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 

2012. szeptember 24-i ülésnapján elfogadott, a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/7677/30. számon került iktatásra)  

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásban)  

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Gulyás Dénes (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Boros Géza főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Tavaszi Zsolt főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a bizottsági munkát. Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.)  

Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám) 

Vita és szavazás 

1. napirendi pontként tárgyaljuk meg a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai 
szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, T/9236. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító indítványokat.  

Boros Géza főosztályvezető urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál! A 
bizottságnak egy módosító indítványt, Gyimesi Endre képviselő úr javaslatát kell tárgyalnia. 
Kérdezem, hogy van-e kormány-, illetve tárcaálláspont a módosító indítványról. 

 
BOROS GÉZA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tárcaálláspontunk van, és 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Kérdezem, 

hogy ki támogatja Gyimesi képviselő úr módosító indítványát. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. Ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. Köszönöm szépen 
főosztályvezető úrnak a megjelenést.  

2. napirendi pontként tárgyaljuk a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról 
szóló, T/9246. számú törvényjavaslatnál a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatokat, a 6., 7., 8. és 9. számú javaslatokat. (Az előterjesztő képviselője nem tartózkodik 
az ülésteremben. – Rövid szünet.)  

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 
2012. szeptember 24-i ülésnapján elfogadott, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény 

Azt javaslom a bizottságnak, hogy a 3. számú napirendi pontot tárgyaljuk meg, 
tekintettel arra, hogy Tavaszi Zsolt főosztályvezető úr jelen van. A köztársasági elnök által 
megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-i ülésnapján elfogadott, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslatnál a köztársági elnök úr átiratának és visszaküldött törvénynek a 
megvitatására kerül sor.  

Kérdezem, hogy főosztályvezető úr kíván-e szólni. Főosztályvezető úré a szó. 

Tavaszi Zsolt (NGM) szóbeli kiegészítése 

TAVASZI ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A köztársasági elnök úr által visszaküldött átiratban megfontolásra javasol 
a 2013. évi központi költségvetést megalapozó egyes törvények közül egy olyan Áht.-
módosítást, amely parlamenti szakaszban került bele a törvénycsomagba, amelynek tartalma 
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szerint lényegében a kormány irányítása alá nem tartozó, tehát az úgynevezett – mondjuk 
így – alkotmányos vagy I.8-as fejezetnek hívott kör központosított illetményszámfejtését 
rendelte volna el 2013. január 1-jével. Köztársasági elnök úr kifogásolta egyrészt, hogy a 
jogszabály nincs összhangban a bírák, illetve ügyészek jogállásáról szóló törvénnyel 
adatvédelmi szempontból, továbbá az egyeztetés hiányát is felrótta.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a tegnapi napon a kormány képviseletében a 
nemzetgazdasági miniszter benyújtott egy olyan zárószavazás előtti módosító indítványt a 
törvénycsomaghoz, amelyben ezt a kérdést rendezni javasolja. Ennek lényege, hogy az 
alkotmányos fejezetek tekintetében 2013. január 1-je helyett 2014. január 1-jével lépne életbe 
a központosított illetményszámfejtés, és ezen idő alatt kellő idő rendelkezésre áll arra, hogy az 
érintett szervek felkészülhessenek, illetve a szükséges jogi akadályok elhárításra tudjanak 
kerülni, tehát a módosításra sor tudjon kerülni.  

Lényegében ez az, amit a köztársasági elnök úr által megfontolásra javasoltak 
tekintetében tartalmaz a törvényjavaslat. Ezen túl még – mivel ez egy két hónapja álló, 
kihirdetésre váró törvénycsomag – az időközben elfogadott egyes törvényekkel való összhang 
céljából klasszikus koherenciamódosítókat és pontosításokat tartalmaz még ez a tegnap 
benyújtott, zárószavazás előtti módosító indítvány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem jelez senki, tehát szavazásra nem kerül 
sor ennél a napirendi pontnál. A napirendi pontot lezártuk, főosztályvezető úrnak köszönöm 
szépen a megjelenést. 

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9246. szám) 

Vita és szavazás 

Az eredetileg kiküldött napirend 2. számú napirendi pontjánál jelezték, hogy 
államtitkár úr pillanatokon belül belép (Dr. Gáva Krisztián az ülésterembe érkezik.), ami meg 
is történt.  

Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál! Meg is kezdenénk a 
tárgyalást. Négy olyan módosító indítvány van, ami a bizottság hatáskörébe tartozik a 
szakmai előkészítést végzők szerint. Természetesen ha lesz olyan módosító indítvány, amit 
képviselőtársaim szeretnének, hogy a bizottság megtárgyaljon, akkor kérem, hogy ezt majd 
jelezzék. 

A 6. számú javaslat Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár 
urat, hogy tárca- vagy kormányálláspont van-e a módosító indítványról. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést 
kérek a késésért. Tárcaálláspontot tudok mondani. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy akkor Bárándy Gergely képviselő úr 6. számú javaslatával 

kapcsolatban mi a tárcaálláspont. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Egy szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot 
nem kapta meg.  
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A 7. számú javaslat Szabó Timea és dr. Dorosz Dávid képviselők javaslata, 
összefüggésben a 4., 20. és 33. számú módosító indítványokkal. Kérdezem államtitkár urat a 
tárca álláspontjáról. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándék nincs. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Egy támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, és így az 
egyharmadot sem kapta meg. 

A 8. számú javaslat Menczer Erzsébet képviselő asszony javaslata, összefüggésben a 
30. számú javaslattal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, ezt a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. A bizottság a módosító indítványt annak összefüggésével együtt 
elfogadta. 

A 9. számú módosító indítványról kell még döntenünk, amit Gaudi-Nagy Tamás, 
Staudt Gábor és Németh Zsolt képviselők nyújtottak be. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Nincs jelentkező.) Senki nem támogatja, így értelemszerűen az egyharmadot sem 
kapta meg. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még olyan módosító indítvány, amiről 
tárgyalnunk kell. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, így ezt a napirendi pontot is lezártuk. 
Államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm a megjelenést. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 
amennyiben kell bizottsági ülést tartani még a héten, akkor az várhatóan a holnap délelőtt 
folyamán kerülne megtartásra. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem kell bizottsági ülést tartani, de 
ha igen – hiszen van néhány olyan határidő, ami még nem járt le –, akkor ez várhatóan holnap 
délelőtt fog megtörténni, illetve várhatóan jövő héten, hétfőn kell még egy bizottsági ülést 
tartanunk.  

Kérdezem, hogy az „egyebek” napirendi pontban van-e további kérdés, észrevétel. 
(Nincs jelentkező.) Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és a bizottsági ülést berekesztem. 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc)  

 

 Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


