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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 08 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, 
azokat, akik megtisztelték, vagy hivatalból vagy valamilyen formában a bizottsági 
ülésünket. Akkor ezennel a mai bizottsági ülést megnyitom. 

Németh Szilárd vagyok, a bizottság új elnöke. Ebben a szerepkörben, bár elég 
régóta koptatom a parlamenti padsort, még nagyon friss vagyok és kopasz. Ez 
szerintem itt jól hangzik a bizottság ülésén - egyébként is. Úgyhogy ha bármilyen 
problémát látnak az ülésvezetésemben vagy szeretnének valamire figyelmeztetni, 
nyugodtan megtehetik. Tehát nem haragszom meg érte és nem is szégyellem, hogy 
ma ülök először ezen a motoron. 

Tehát akkor az ülés megnyitása megtörtént. 
Határozatképességet állapítunk meg. 7 fő személyesen van jelen és 1 fő 

helyettesítéssel, Bíró Márkot helyettesíti Firtl Mátyás alelnök úr. Vadai Ágnes 
független képviselő nem jött még el az ülésre. Köszönjük szépen. Tehát az ülésünk 
határozatképes. 

A napirendi javaslatról fogunk dönteni. Szeretném megkérdezni a jelen lévő 
tagokat, hogy van-e a napirendi javaslathoz kérdésük, hozzászólásuk vagy javaslatuk. 
(Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérem, döntsünk arról, hogy az írásban előre kiküldött 
napirendi pontokat meg tudjuk-e tárgyalni és tudunk-e döntéseket hozni. Most 
szavazzunk erről! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúnak tűnik. Ellene volt-e valaki? 
(Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Egyhangúlag fogadtuk el a 
napirendi pontokat. 

Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/17565. szám) (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) (Kijelölt bizottság) 

Az első napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/17565. számú törvényjavaslat, és ennek a részletes vitáját kell lefolytatnunk. 
Mi vagyunk a kijelölt bizottság. 

Köszöntöm az előterjesztőket, dr. Nagy Edit államtitkár asszonyt, dr. Konyhás 
Szilvia és dr. Lőrincz Aranka igazgatókat és dr. Pohner Katinka osztályvezető 
asszonyt. (Derültség.) Majdnem bejött. Ha meg tetszene mondani a nevét, azt 
megköszönnénk. 

 
KÁLMÁN GERGELY főosztályvezető (Belügyminisztérium): Kálmán Gergely 

vagyok, a Belügyminisztérium jogszabály-előkészítő és koordinációs főosztályának 
főosztályvezetője. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Leánykori nevén Pohner Katinka. (Derültség.) 

Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár asszonyt és csapatát, hogy van-e az 
előterjesztéshez kiegészítenivalójuk vagy bármi, amit elmondanának nekünk. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Köszönjük, tisztelt elnök úr, nincs. 
 
ELNÖK: Nincs. Akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása, azaz részt kíván-e venni ebben az őrült vitában. (Nincs jelzés.) Ha nincs 
több hozzászóló, lezárom a vita ezen szakaszát azzal, hogy javaslom, bizottsági 
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jelentésünkben azt szerepeltessük, hogy a T/17565. számú törvényjavaslat 
valamennyi rendelkezésére vonatkozóan megállapítjuk, hogy azok megfelelnek a 
Házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért? Most szavazzunk! (Szavazás.) 7 igen. Ki az, 
aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Elfogadtuk ezt az egyetértési nyilatkozatot. 

Most megnyitom a részletes vita második szakaszát. Mivel képviselői módosító 
javaslat benyújtására nem került sor, most a futárpostában kiküldött 21 pontból álló 
bizottsági módosító javaslat tervezetéről kell döntenünk. 

A módosítások kizárólag jogszabály-szerkesztési javítást és nyelvhelyességi 
pontosítást tartalmaznak, és ezekről egyben tudunk szavazni. Először kérdezem a 
tárca álláspontját, hogy mi a helyzet ezzel a sok módosítóval. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A tárca egyetért. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottságot is megkérdezzük, hogy ki az, aki 

támogatja ezt a módosító javaslatot. (Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) 
Hozzászólás is van, elnézést kérek. Tessék parancsolni! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Csak nagyon röviden, egy mondat. Én az előző szakaszhoz mondtam volna, de itt is 
elmondhatom, hogy nyilván itt helyben kiosztva látunk sok oldal, 8-10-12 oldalnyi 
helyesírási hibát meg elírást. Tehát azért szavaztam nemmel az előbb, mert szerintem 
ez a bizonyítéka annak, hogy ez a törvény egyáltalán nem felelt meg a jogalkotás 
bármilyen szabályának meg minőségének. 

Természetesen, ha ezeket elfogadják, ezek biztosan jobbá teszik a törvényt, de 
valahogy nem így kellene törvényjavaslatokat benyújtani az Országgyűlés elé a 
megítélésünk szerint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök úr. Van-e még valakinek? (Nincs jelzés.) 

Kéri-e alelnök úr, hogy Németh László minőségbiztosítási eljárásai alapján – ő írt a 
minőség forradalmáról – egy 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc szünetet rendeljünk el, 
hogy el lehessen mélyülni ebben a kérdésben? Aki esetleg az előre kiküldöttet nem 
tudta elolvasni.  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP), a bizottság alelnöke: Elnök úr, átfutottam, 

tehát hogyha ön is megnézi, ezek gyakorlatilag csak azt minősítik és azt mutatják, 
hogy milyen csapnivaló előkészítő munka volt, írásjelek elmaradtak, rosszul vannak 
írva a szövegek, rossz törvényi hivatkozások vannak. A paragrafusszámok el vannak 
rontva a törvényben, tehát ezeket teszi rendbe ez a javaslat, én csak erre utaltam. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor nem kell ezt olvasni. Akkor tudunk 

dönteni. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja a módosító javaslatokat, 
mint bizottsági javaslatot. (Szavazás.) 7 igen. Ellene volt-e valaki? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.  

Akkor ezt a csomagot a bizottság támogatja és egyben be is fogja nyújtani. 
Van-e még valakinek javaslata, hogy mit tárgyaljunk meg, tud-e valaki 

olyasmiről, ami elmaradt? (Nincs jelzés.) A kormány részéről sincs ilyen? (Nincs 
jelzés.) Akkor azt gondolom, hogy a részletes vitának ezt az utolsó szakaszát is le 
tudjuk zárni. 
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Elsőként kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e döntéseinek 

megfelelően a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. Most döntünk 
erről. (Szavazás.) 6 igen. Ki volt ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 

Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes 
vitát. Most döntünk erről! (Szavazás.) 7 igen. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Ellene 
volt-e valaki? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Elfogadtuk. Köszönjük szépen. 

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e és döntéseinknek megfelelően benyújtja-e 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. (Szavazás.) 7 igen. Ellene? (Szavazás.) 1 
nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. Ezt is elfogadtuk. 

Mehetünk tovább a második napirendi pontunkra, mert az elsőt lezártuk. 
Köszönjük szépen a kormány képviseletében, hogy megjelentek. Maradjanak 
nyugodtan, ha akarnak, ez egy ilyen szép színes ülés lesz. Inkább sietnének vissza? 
Köszönjük. (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit: Úgy tájékoztattak, hogy zárt ülés lesz.) 
Igen. Köszönjük szépen. Viszontlátásra! (Dr. Magyariné dr. Nagy Edit és 
munkatársai távoznak az ülésteremből.) 

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/17578. szám) (Döntés 
a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § 
(4) bekezdés alapján) (Vitához kapcsolódó bizottság) 

Ez még nem zárt ülés, ha jól látom, a második napirend még teljesen nyílt a 
polgárok előtt. Második napirendi pontunk: a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, 
amely a T/17578. számon van benyújtva.  

Itt akkor egy döntés lesz a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti 
egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján. 

Nézzük meg akkor, ez az a tervezet, a bizottsági bejelentés részletes vita önálló 
lefolytatásáról. Tehát ez az, amit benyújtottunk. Gondolom, ez mindenkinek a 
kezében van.  

Ezt most kapták meg, vagy ezt előre megkapták már? (Laban János: Most.) 
Ezt most kapta meg mindenki, de már tanulmányozták. 

Kíván-e valaki hozzászólni ehhez az anyaghoz? (Nincs jelzés.) Nincs se kérdés, 
se hozzászólás. Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a határozati házszabály 92. 
§ (4) bekezdése alapján a bejelentés-tervezetünkkel egyetért? Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) 8 igennel elfogadtuk. 

Tehát megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal ezt a tervezetet 
elfogadta, így ezt a napirendet ezzel a bejelentkezéssel le is zárhatjuk. 

Következik a harmadik napirendünk, ami zárt ülést igényel. Azt kérem, hogy a 
munkatársak tegyenek erről, hogy ez zárt legyen, és csak azok maradjanak, akik a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság zárt ülésén részt vehetnek. (A zárt ülésen részt 
venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 

A tagokat arra szeretném megkérni, hogy a telefonjaikat kapcsolják ki, zárt 
ülésről van szó, és azok is, akik nem tagok, legyenek szívesek ezt megtenni. 
Köszönettel vettem. 



8 
 
 
(A bizottság 13. 20 órától zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc)  
 
 

  

Németh Szilárd István 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Pavlánszky Éva 


