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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1705. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának folytatása a HHSZ 46. § (5) bekezdése 
alkalmazásával. Döntés az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat 
benyújtásáról.) 

2. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan 
más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1707. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: a bizottság eljárásának folytatása a HHSZ 46. § (5) bekezdése 
alkalmazásával. Döntés az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat 
benyújtásáról.) 

3. Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1929. szám)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján)  
(Megjegyzés: Részletes vita a HHSZ 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a 
HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése alkalmazásával. Az elfogadott határozati 
házszabályi rendelkezésektől való eltérésre irányuló javaslat száma: T/1929/2.) 

4. Egyes, önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1919. szám)  
(Rogán Antal, Németh Szilárd István, dr. Papcsák Ferenc, Dunai Mónika, dr. 
Vas Imre (Fidesz), dr. Simicskó István (KDNP), dr. Fónagy János, Kucsák 
László és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/1919/4.)  

5. Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének 
Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről 
és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló 
Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/58. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Balla György (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Hadházy Sándor (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)   
Kucsák László (Fidesz) Ágh Péternek(Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívottak  

 
Hozzászólók 

 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Pogácsás Tibor államtitkár (Belügyminisztérium)  
Tasnádi László államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom. Tájékoztatom 
a bizottságot, hogy a helyettesítésekre figyelemmel határozatképesek vagyunk.  

Kucsák László Ágh Péternek, Balla György nekem, Horváth László Vécsey 
Lászlónak, Szűcs Lajos Selmeczi Gabriellának, Tuzson Bence Nyitrai Zsoltnak, 
Hadházy Sándor B. Nagy Lászlónak, Dunai Mónika Vejkey Imrének, Lasztovicza Jenő 
Mengyi Rolandnak, Pesti Imre Salacz Lászlónak, Bóna Zoltán Vas Imrének és Legény 
Zsolt Hiszékeny Dezsőnek adott eseti képviseleti megbízást. Mindezekre tekintettel a 
bizottság határozatképes.  

A napirend elfogadása 

A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Ezzel kapcsolatban 
van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy 
szavazzunk a napirendről! Ki az, aki a napirend elfogadását támogatja? (Szavazás.) 
Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. A bizottság a napirendi javaslatot 
elfogadta.  

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény módosításáról szóló T/1705. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően soron következik 1. napirendi pontként az egyes 
adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/1705. számú 
törvényjavaslat. Köszöntöm az államtitkár urat és a helyettes államtitkár urat.  

A bizottság tegnap az ezzel kapcsolatos módosító javaslatokat elfogadta. A 
képviselőtársaim két, ezzel összefüggő javaslatot találnak maguk előtt. Az egyik az 
összegző módosító indítvány tervezete, amely a módosításokkal együtt tartalmazza az 
egységes javaslatot, a másik a nyelvhelyességi hibák kijavítására vonatkozó, 3. 
hivatkozási számú anyag. Erről a kettőről kell majd szavaznunk. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki fel kíván szólalni, illetve szót 
kér. (Jelzésre:) Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a 
napirend a mai napon nem előzmények nélküli, ezért szeretném még egyszer a 
véleményünket határozottan elmondani e napirendi ponttal és a javaslat érdemi 
részeivel kapcsolatban is.  

Engedjék meg, hogy először idézzem az Országgyűlés jelenlegi elnökének azon 
szavait, amelyeket itt a TAB alakuló ülésekor mondott el. Azt gondolom, ez 
elsősorban nem a nyilvánosságnak szólt, hanem talán önöknek is, de úgy látszik, hogy 
nem sok foganatja volt az elnök úr szavainak. Így fogalmazott: „Az előző ciklusban 
nagyon sok kritika érte az ellenzéki képviselők részéről azt a törvényalkotási 
metódust, amelyet a kormánykoalíció alkalmazott. Ezeknek egy része a mi 
szempontunkból is akceptálható kritika volt. Azzal mentegettük magunkat, hogy 
bizonyos értelemben az összetett és mély válság idézte elő azt a helyzetet, amelyben 
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nem nagyon volt más megoldás, mint hogy olyan rohamtempóban alkossunk 
törvényeket, amely tempóban alkottunk. Ugyanakkor senki sem tekintette ezt 
normálisnak, és reméltük azt, hogy előbb-utóbb túljutunk azon a helyzeten, ami ezt 
előidézte. Ez a bizottság képes lesz a feladatát betölteni, képes lesz egyfajta mérséklő 
erővé válni a törvényalkotás tempójában, ami nem mindössze azt jelenti - és 
szeretném, ha itt most jól értenék a szavaimat -, hogy okvetlenül lassítani kell azt, 
amit a kormánykoalíció elgondol, hanem azt jelenti, hogy érdemibb, mélyebb 
átgondolást tudjunk egy-egy törvényjavaslat elfogadása mögött felmutatni.” 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az, ami itt tegnap és ma történt e törvényjavaslat 
tekintetében, minden, csak nem az, amiről az elnök úr beszélt, és - még egyszer 
mondom - elsősorban ezek az üzenetek nyilván nem az ellenzéknek szóltak.  

A tegnap fél háromkor megkapott, 134 oldalas módosító javaslat és a tegnapi 
botrányos ülés után ma egyébként az az üdítő dolog történt velünk, képviselőkkel, 
hogy fél egykor kaptunk egy módosító javaslatot az egyik törvényjavaslathoz, illetve 
az összegző módosító javaslatot, amit most éppen elkezdünk tárgyalni, ha jól 
emlékszem, hajnali fél négykor sikerült most már kiküldeniük, miközben teljesen 
méltányolható módon az elnök úr is tegnap elmondta, illetve az ügyrendünk, amit 
hamarosan el fogunk fogadni és támogatnánk is, tartalmazza, hogy előző nap 
munkaidő végéig be nem nyújtott javaslatokról nem tárgyalunk. Azt gondolom, hogy 
komolytalanná teszi a bizottságot és a saját munkánkat is az, hogy egyik részről egy 
konszenzus közeli állapotot próbálunk elérni abban a tekintetben, hogy hogyan 
lehetne - akár Kövér Lászlóra is hivatkozva - ez a bizottság egy érdemi, szakmai 
bizottság, miközben hajnali fél négykor kiküldött anyagokról, 140 oldalas anyagokról 
próbálunk itt dönteni.  

Ami az érdemi részét illeti, az adótörvény benyújtásakor azt kérte az MSZP, 
hogy vonják azt vissza, mert nem alkalmas a feladata betöltésére ez a törvény. Én azt 
gondolom, hogy ez a tegnap benyújtott 140 oldal egyértelmű bizonyítékát adja, hogy 
az alapvető adótörvény-javaslatuk úgy volt hibás, ahogy volt. Ha három hét után az 
utolsó pillanatban a kormány rádöbben, hogy 140 oldalnyi és 164 pontból álló 
módosító javaslattal kell ezt a törvényt átírni, az azt jelenti, hogy maga a 
törvényjavaslat úgy, ahogy volt, rossz volt, és ebben még csak a politikai részek 
sincsenek benne. 

Megítélésünk szerint továbbra is kapkod a kormányzat, nem lehet a bizottságot 
ilyen helyzetbe hozni. Megítélésünk szerint a kormányzat sunnyog, nem tudunk 
máshogy fogalmazni ebben az ügyben, mert annak, hogy hajnalban kiküldenek egy 
ilyen anyagot, és utána egy reggeli bizottsági ülésen át kívánják tolni, és a 
kormánypárti képviselőtársaim segítségével sikerült is, se az átláthatósághoz, se az 
érintettek bevonásához semmi köze nincs.  

Ha az érdemi részét nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy kicsinyes 
bosszúhadjáratot folytat, hiszen az RTL Klubra vonatkozó adót nyugodtan megtehette 
volna az a kormányzati szerv, amely egyébként nyilvánvalóan a bizottság titkársága 
helyett ezt a javaslatot megírta, beleírhatta volna név szerint is az RTL Klubot ebbe a 
törvényjavaslatba, mert ezzel a sávos adózással - kár mellébeszélni - ez erről az egyről 
szól. Erről is elmondtuk a véleményünket: ennek költségvetési hatása, érzékelhető 
költségvetési hatása a magyar költségvetésre nincs. Ez egyet jelent: azt, hogy a 
kormánynak nem tetsző független médiumokat büntessék. Azt is elmondtuk, és 
szeretném még egyszer elmondani, hogy ez ma az RTL Klub. Érint egyébként más 
magán-televíziókat is, de lehet, hogy holnap ez az adósáv majd - egyébként hasonlóan 
méltatlan módon, mint a tegnapi bizottsági ülésen - egy-egy képviselői javaslatra más 
formát fog ölteni, és majd más médiumokat is fog érinteni. Ezt teljesen 
elfogadhatatlannak tartjuk.  
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Végezetül, miután ez összegző módosító, szeretnénk szóvá tenni, hogy azokat a 
javaslatokat, amelyeket mi tettünk - az élelmiszer-felügyeleti díj változásáról, illetve 
az élelmiszeráfa-csökkentésről, ami viszont valóban a magyar emberek döntő 
többségét, a kiszolgáltatott, nehéz helyzetben lévő magyar emberek millióinak életét 
és a családjuk tisztességes eltartását napi szinten segítené -, önök nem vették 
figyelembe, nem támogatták, és nem tartalmazza ez a javaslat, úgyhogy 
természetesen ezt a javaslatot támogatni nem tudjuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen az érdemi reakcióra mindjárt megadom a 

szót a kormány képviselőjének, de annyit azért szeretnék jelezni, hogy míg a tegnapi 
kritikákkal kapcsolatosan én is elmondtam, hogy azokat osztom, mert bár nem 
csupán a kormány, hanem a frakció is vállalja ezért a felelősséget, de nyilván a 
normális munka feltételeihez szükséges, hogy előző nap délutánján a módosító 
javaslatok megismerhetőek legyenek. Ennek érdekében a bizottság annyit tud tenni, 
hogy olyan ügyrendet fogad el, amely egyértelművé teszi, hogy ami a munkaidő 
végéig, azaz fél ötig nincs benyújtva módosító javaslatként, azt a bizottság a jövőben 
nem fogja tárgyalni. Pillanatnyilag ilyen szabály nincs, ezért a benyújtásra 
szabályszerűen került sor.  

A tegnap elfogadott módosító indítványokat az összegző módosító javaslat 
technikai pontosításokkal foglalja egybe, tehát az összegző módosító javaslatban, amit 
a képviselőtársaim ma hajnalban kaptak meg, nincs újdonság lényegüket tekintve 
azokhoz a politikai döntésekhez képest, amelyeket tegnap itt a bizottság a módosító 
indítványok elfogadása kapcsán meghozott. Tehát ilyen értelemben, ha nem is 
teljesen mechanikus egybeszerkesztésről van szó, hiszen nyilván az egységes javaslat 
külön történő elfogadásának éppen az az értelme, hogy hatálybalépéssel kapcsolatos 
pontatlanságokat, nyelvhelyességi pontatlanságokat ki lehessen küszöbölni, de 
érdemi új döntés már az összegző módosító egybeszerkesztésénél, illetve annak 
elfogadásánál nem történik, tehát ilyen értelemben a kritikát érdemes a tegnapi napra 
szorítani. (Dr. Bárándy Gergely jelentkezik.) 

Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Én azért hagynék lehetőséget a kormánynak, és éppen ezért feltennék két 
konkrét kérdést, amire szeretnék választ kapni.  

Az egyik az, hogy milyen szakmai indokok indokolják azt, hogy éppen a 
legmagasabb adósávban emelnek 40-ről 50 százalékra adót? Ez lenne az egyik kérdés. 
(Dr. Vas Imre közbeszólása az elnök felé.) Vas Imre képviselő úr, megvárom, amíg az 
elnöknek megpróbál tanácsokat adni, hogy hogyan kell az ülést vezetni, de ha 
gondolja, akkor… Kivárjam vagy befejezte, képviselő úr? (Dr. Vas Imre 
közbeszólása.) Rendben van. Ha igen, akkor folytatnám a kérdést. Tehát ez az egyik 
kérdésem, mert ez, úgy tűnik, egy társaságra vonatkozik.  

A másik pedig az lenne, hogy ami az adókedvezményt illeti, és ami már az áfa-
visszatérítést illeti, egyetlen ország kerül ki ebből a körből: Norvégia. Szeretném 
megkérdezni azt, hogy miért éppen ez az egy állam, mi indokolja azt, hogy más 
államok benne maradnak ebben a körben, kivéve Norvégiát, és hogy ennek milyen 
szakmai indokai voltak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további felszólalási szándék? (Jelzésre:) Parancsoljon, Lukács 

képviselő úr! 
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LUKÁCS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Én szintén azt kérdezném, hogy 
a kormány adópolitikájában most akkor az egykulcsos adó az, ami főszerepet visz, 
vagy pedig ez a típusú többkulcsos adóztatás. Tehát ha ebben a tekintetben itt több 
kulcsról meg a magas kulcsok emeléséről dönt a kormány egy ilyen helyzetben, akkor 
hajlamos-e áttekinteni azt, hogy - mondjuk - a személyi jövedelemadó esetében is a 
progresszivitás felé mozdul el? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, akkor a vitát lezárom, és megadom a szót a kormány képviseletében először az 
államtitkár úrnak. Parancsoljon! (Tállai András mikrofonja nem működik.) Ezek 
szerint már a mikrofon is a kormány helyzetét nehezíti. Ha a munkatársak tudnak 
segíteni abban, hogy esetleg a kormányzati mikrofonok is működjenek, akkor azt 
köszönettel veszem. Mindenki kikapcsolta, én is kikapcsolom; még egyszer, 
államtitkár úr, legyen szíves megpróbálni! Mindenhol máshol működik, csak a 
kormányzati asztalnál nem. (Tállai András mikrofonja működik.) Parancsoljon! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget. Elöljáróban szeretnénk elmondani, hogy 
az összegző módosító javaslat tervezetét a tegnap megtárgyaltak szerint támogatjuk, 
azaz az 1. számú összegző módosítójavaslat-tervezetet ismerjük, és azt a kormány 
támogatja; a 2. számú alatt 9 vagy 10 módosító javaslat került be, azokat nem 
ismerjük, tehát azokról nem tudunk előzetesen véleményt alkotni. A mai napon 
nyelvhelyességi szempontokból a bizottság elé került 3. számú módosítójavaslat-
összegzőt a kormány természetesen szintén támogatja.  

Ami a szakmai kérdéseket illeti, erről a tegnapi nap folyamán már tárgyalt a 
bizottság, egyes képviselők kivonultak a teremből, tehát ezt akár tegnap is meg 
lehetett volna tárgyalni. Mi indokolja, hogy a reklámadó legmagasabb kulcsa 40-ről 
50 százalékra növekedett? Ennek egyetlen oka van: az arányos közteherviselés. Ez 
20 milliárd forint fölötti árbevételű cégekre, vállalkozásokra vonatkozik, és csak a 
20 milliárd forint fölötti összegre, tehát nyilván ezek a gazdasági társaságok, 
vállalkozások olyan tőkebevétel- és eredményorientáltak és erősek, hogy ezt az 
adóterhet is képesek megfizetni.  

Norvégia esetében a viszonosság kérdése merült fel, de úgy döntöttünk, hogy 
marad a jelenleg hatályos szabályozás, tehát a módosító javaslat visszavonja az 
eredeti módosítást, és egy most is hatályban lévő szabályozás marad érvényben.  

Azzal az elvi kérdéssel kapcsolatban pedig, hogy egykulcsos vagy többkulcsos 
adózás mellett áll a kormány, egyértelmű, hogy a személyi jövedelemadó tekintetében 
az egykulcsos adózás, míg a fogyasztási és a forgalmi adók tekintetében a többkulcsos 
adózás és a teljesítménytől, árbevételtől vagy éppen eredménytől függően arányosan 
magasabb közteherviselés koncepciója mentén dolgozza ki a javaslatait a kormányzat. 
Köszönöm szépen. Ez a három konkrét kérdés érkezett.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a 

javaslatokról, először a 3. számúról, tehát a nyelvhelyességi pontosításokról. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezeknek az elfogadását támogatja. (Szavazás.) Húsz igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? Nem, 
bocsánat, még a nem szavazatnál a Szocialista Párt… Szabad még egyszer kérdeznem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Ezekkel, illetve a további pontosításokkal együtt kérem a bizottságot, hogy az 
összegző módosító javaslatról és a jelentésről szavazzunk. Ki az, aki ezt támogatja? 
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(Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
szavazat. Szabad kérdeznem, hogy minden szocialista képviselő helyettesít valakit? 
(Dr. Bárándy Gergely: Heten vagyunk összesen.) Akkor bocsánat, hét nem szavazat. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság az összegző 
módosító javaslatot és a jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselőtársamat javasolom (Jelzésre:), 
aki jelzi, hogy ezt vállalja. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e az előadó 
kijelölését. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk. A kisebbségi előadó pedig Harangozó Tamás képviselő úr, az MSZP 
részéről.  

Köszönöm szépen, akkor áttérhetünk a 2. napirendi pontra. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak a részvételt. (Tállai András és 
Pankucsi Zoltán távoznak az ülésről.) 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/1707. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A 2. napirendi ponttal folytatjuk a munkánkat. Köszöntöm Répássy államtitkár 
urat a kormány képviseletében. A tegnapi módosító javaslatok után az összegző 
módosító javaslat elfogadására kerül sor. Itt a jegyzőkönyv számára szeretném 
pontosítani azt, hogy a 15. pontban az első mondat rögtön az első sorban, hogy „a 
bizottság a törvényjavaslat 90. §”, és itt volt egy hiányzó rész, hogy „(1) bekezdésének” 
- ennyi hiányzott, hogy „(1) bekezdésének” - „a következő módosítását javasolja”, 
úgyhogy kérem, hogy majd ennek a pontosításnak a tudomásulvételével szavazzunk.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) 
Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak 
szeretném még egyszer világossá tenni, hogy a törvénymódosítási javaslathoz ismét - 
ahogy a múltkor az eredeti elfogadásakor is - egy módosítót tettünk. Megítélésünk 
szerint nem eléggé előkészített, és a hatálybalépésének nincsenek meg a feltételei. Ezt 
továbbra is fenntartjuk, az igen nagy számú módosítás után is.  

Most egy típusú módosítót adtunk be, amit szeretnénk itt még egyszer 
megismételni. Amennyiben a kormány valóban például a rendvédelmi és fegyveres 
szférában béremelésre készül jövő júniustól, és amennyiben tényleg komolyan 
gondolja, hogy ezt a törvényjavaslatot végre is kívánja hajtani - ami egyébként nagyon 
komoly pluszterhet fog jelenteni a büntetés-végrehajtás szervezetrendszerére és más 
állami szervekre is -, akkor legyen kedves a kormány márciusig letenni az asztalra a 
parlamentnek, hogy ezt miként kívánja költségvetéssel és szervezeti fejlesztéssel is 
megtámogatni, illetve, hogy a hatálybalépés akkor kerüljön összhangba például az 
állomány bérezésének rendezésével, ha már pluszfeladatokat fogunk rájuk róni.  

Természetesen ezek a módosító javaslataink nem keltették fel a kormány és a 
kormánypártok figyelmét, így ezt a javaslatot támogatni nem tudjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándék van-e? (Nincs jelzés.) 

Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom, és államtitkár úrnak megadom a szót. 
Parancsoljon! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Nem akarom megismételni a tegnapi hozzászólásaimat, hiszen tegnap már 
érdemben vitáztunk a törvény előkészítettségéről, de örülök, hogy Harangozó 
képviselő úr itt van, mert tegnap is elmondtam - akkor nem volt itt -, hogy 2013-ban 
még Harangozó képviselő úr mint az MSZP vezérszónoka támogatta a törvényt, és azt 
mondta, hogy ez egy nagyon jól előkészített törvény, merthogy önök készítették elő. 
Sajnálom, hogy egy év alatt az ön számára is kiderült, hogy mégsem jól előkészített a 
törvény. Mi próbáltuk korrigálni azokat a hibákat, amelyeket az önök kormánya 
elkövetett a törvény előkészítése során, és így már szerintem hatályba léphet a 
törvény minden további nélkül 2015. január 1-jén. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az összegző módosító javaslatról és az 

összegző jelentésről kell most a bizottságnak szavaznia. Kérdezem, hogy ki az, aki az 
összegző módosító javaslatot és jelentést támogatja. (Szavazás.) Bejelentem, hogy 
Révész Máriusz képviselő úr Rubovszky György képviselő úrnak adott helyettesítési 
megbízást, és erre tekintettel történik már most a szavazás. Huszonkét igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Tíz tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 
elfogadta. 

Előadónak javasolom Vejkey Imre képviselőtársunkat, aki ezt vállalja. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja Vejkey Imre előadói kinevezését, 
megválasztását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Kérdezem az ellenzéket, 
hogy kisebbségi előadót most tudnak-e bejelenteni, vagy pedig a későbbiekben ezt 
meg fogják tenni. (Jelzésre:) Bárándy képviselő úr vállalja. A Jobbiknak megfelel, ha 
Bárándy képviselő úr az előadó? (Jelzésre:) Úgy látom, hogy igen. Köszönöm szépen. 
Akkor a kisebbségi előadó Bárándy képviselő úr.  

Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/1929. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján)  

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amely az egyes igazságügyi és magánjogi 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/1929. számú törvényjavaslat. Háttéranyag 
azért nincsen - úgyhogy szükségtelen keresni -, mert képviselői módosító indítvány a 
javaslattal kapcsolatosan nem érkezett, ugyanakkor a bizottság 1. hivatkozási számon, 
T/1929/1. számon egy módosítási szándék megfogalmazására készül, vagy legalábbis 
erre teszek most javaslatot, úgyhogy kérem, hogy a vitát erre vonatkozóan is nyissuk 
meg, és e módosítási szándékkal kapcsolatosan is megadom a szót Répássy 
államtitkár úrnak.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, ha 
jól értem: akkor most nyilatkozzak arról a módosító javaslatról, amit a TAB kíván 
benyújtani? 

 
ELNÖK: Ha van rá mód, és tud erről államtitkár úr nyilatkozni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Én úgy 

értesültem a kollegáimtól, hogy egyetértünk ezzel a módosító javaslattal. Azért 
mondom ezt így, mert most nem találtam meg hirtelen, hogy melyik módosítóról van 
szó.  
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ELNÖK: Átadjuk államtitkár úrnak. Valaki legyen kedves államtitkár úrnak 

egy T/1929. számú… 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr, közben megtaláltuk. Ezek jórészt szövegpontosító javaslatok. 
 
ELNÖK: Így van.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egyetértünk 

a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatosan felszólalási, 

hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Először is, az 

előbb nem kértem személyesen szót, de azért államtitkár úrnak mondanám, hogy 
szerintem inkább vicces meg szánalmas, amit mondott államtitkár úr. Egyrészt az 
előző törvényjavaslatnál elmondtuk ugyanezeket, benyújtottuk a módosítónkat és 
tartózkodtunk a szavazásnál, tehát legyen kedves pontosan fogalmazni, és ne 
mondjon olyat, ami nem igaz. Másrészt most is ugyanezt tettük.  

Az meg hízelgő, ha önök háromévnyi kormányzás után arra hivatkoznak, hogy 
a mi javaslatunkat hozta be ön a parlament elé a miniszter nevében, és fogadtatta el a 
fideszes többséggel. Szerintem ez is inkább vicces és szánalmas. 

Ettől függetlenül fönntartom ezt, és szerintem nem is volt így értelme ennek a 
megszólalásának. 

A jelenlegi javaslatról szeretném kérdezni, mert az indoklásában minden egyes 
pont állítólagosan csak szövegpontosítási javaslatot tartalmaz, hogy a miniszteri 
biztosok hatáskörei tekintetében a 2. pontban - legalábbis én úgy látom, nem tudtam 
végignézni rendesen - van egy érdemi módosítás. Ha ezt valaki, aki ezt a javaslatot 
egyébként konkrétan megtette, indokolná; énszerintem az nem szövegpontosító. 

Egyébként pedig, méltányolva azt, ami államtitkár úr a parlamenti vitában 
erről a törvényről elmondott, tudniillik, hogy tudják és tisztában vannak vele, hogy ez 
a megoldás nem végleges és nem jó megoldás, de valamit kívántak tenni, ennél a 
napirendi pontnál is tartózkodni fogunk. Mi nem így oldanánk meg, de tudomásul 
vesszük, hogy a kormány ezt kívánja most megoldásként hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az a tiszteletteljes kérésem a képviselőtársaimhoz a jövőre 

nézve, hogy mivel én elég könnyen megadom a szót személyes megtámadtatás 
ügyében, de akkor ehhez tartsuk magunkat külön, és ne a következő napirendi pont 
részeként utaljunk vissza korábbi vitára.  

Ezen túlmenően van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Parancsoljon, Staudt 
képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék én is 

rögzíteni, hogy bár a megoldást a jelenlegi helyzethez képest egyértelműen 
előrelépésnek tartjuk, de nem tökéletes és végleges megoldásnak.  

Nem tudom egyébként, hogy ha államtitkár úr is így gondolja, akkor lehet-e 
már tudni arról valamit, hogy esetleg milyen irányú lesz az a tökéletes megoldás vagy 
a későbbi megoldás, amin önök gondolkoznak. De azt mindenképpen szükséges 
leszögezni, hogy önmagában az, hogy a minisztérium kinevezhet egy biztost a 
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kamarához, ez persze jó, de sok esetben a fennálló törvények nem megfelelő 
szabályozása, tehát a törvényi szabályok nem megfelelősége adja azt, hogy sok 
esetben nem működik jól a rendszer. Tehát, ha rossz törvényeket betartunk, akkor se 
lesz megfelelő az eredmény, amit el kívánunk érni.  

Többször kifejtettük, hogy pontosan mire gondolunk ebben a tárgykörben. A 
lényeg az, hogy első körben természetesen legyen egy kontroll, és ez a kontroll minél 
előbb következzen be, de sajnálatos módon, ha a törvényi környezet nem alakul át, a 
végrehajtások jelenlegi gazdasági vágóhíd rendszere nem szűnik meg, akkor 
tulajdonképpen másodlagos az, hogy a jelenlegi szabályokat sikerül-e betartani. Sok 
esetben nemcsak a jogszabályokról vagy azoknak a betartásáról beszélhetünk, hanem 
az egész környezet, az egész rendszer, ami kialakult, nem jó. Nagyon örülnénk, ha 
ennek a megváltoztatására tennének a későbbiekben, de mielőbb javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nekem nagyon gyors kérdéseim lennének csak, 

amire nem nagyon kaptunk választ egyébként az általános vita során sem, de 
kapcsolódik Staudt képviselő úr kérdéséhez: egy teljes állami rendszert képzelnek el, 
vagy pedig marad elvileg ez a hibrid rendszer, ami ez által a törvény által alakul ki?  

A másik nagyon lényeges kérdés, hogy mikor fogja, vagy egyáltalán van-e arra 
szándék, hogy elszámoltatja a kormány a végrehajtókat a múltbéli dolgokért. Tehát 
van-e erre egyáltalán szándéka a kormánynak? Hiszen nagyon fontos lenne, hogy a 
múltat úgy kellene lezárni, hogy annak következményei is vannak, hogy a jövőben egy 
sokkal normálisabban működő rendszer jöhessen létre. Szerintem ez egy kardinális 
kérdés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ha 

nincsen, akkor a vitát lezárom. Megadom a szót válaszra államtitkár úrnak.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az Országgyűlés plenáris ülésén is hosszasan 
vitatkoztunk, illetve mondjuk úgy, hogy véleményt cseréltünk ezekben az ügyekben, 
és én akkor is elmondtam, hogy nagyon sok felvetésükkel egyetértünk. Tehát nagyon 
sok kritikával, ami a bírósági végrehajtókkal kapcsolatos, egyetértünk, és azért kéri a 
kormány a törvényhozástól ezt a felhatalmazást, hogy egy miniszteri biztos útján 
erősítse a felügyeletet, erősítse a kontrollt a bírósági végrehajtók felett. Részben a 
végrehajtói kamara feletti, egyébként létező, de egyelőre nem ennyire erős 
igazságügyi miniszteri jogosítványokat kívánjuk erősíteni, tehát részben a Végrehajtói 
Kamara feletti jogosítványokat, részben pedig a végrehajtási tevékenységgel 
kapcsolatos panaszok kezelésével kapcsolatos miniszteri biztosi tevékenység szerepel 
ebben a törvényben. 

Ez valóban az alapvető - hogy mondjam - szervezeti kérdéseket nem változtatja 
meg, ami a bírósági végrehajtás szervezetét érinti, de ahogyan én jeleztem, ez egy 
2015-ig tartó, átmeneti megoldás. Az a célunk, hogy ez alatt az idő alatt teljes 
egészében át tudjuk világítani a végrehajtói szervezetet, a végrehajtási tevékenységet.  

Nyilván időközben meg fogjuk tenni azokat a lépéseket, amikről Szilágyi 
képviselő úr kérdezett, tehát elévülési időn belül természetesen minden egyes 
fegyelmi vétség vagy akár ennél súlyosabb cselekmények kivizsgálása is 
megtörténhet. Tehát nem zárkózunk el, még ebben az átmeneti időszakban sem 
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zárkózunk el ettől, sőt, valójában a miniszteri biztos tevékenysége ezt a folyamatot 
tudná segíteni, mármint, hogy az eddigieknél sokkal mélyebben lát bele a bírósági 
végrehajtói kamara tevékenységébe és a végrehajtók tevékenységébe. 

Ha elnök úr nem ragaszkodik hozzá, én nem beszélnék arról, hogy milyen 
szervezeti megoldások lehetségesek, hiszen ez nem tárgya a törvénynek, de nyilván, 
ha szükséges, akkor külön a bizottság számára egyszer tartunk egy beszámolót a 
tapasztalatainkról - nyilván kérem, hogy ne olyan közeli időpontban, hanem egy 
távolabbi időpontban -, hogy a végrehajtói tevékenységgel kapcsolatos 
tapasztalatainkról be tudjunk számolni, és akkor jobban fogjuk látni, hogy milyen 
megoldási lehetőségek vannak. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Bocsánat, 

még Harangozó képviselő úrnak: én úgy látom, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. 
számú módosító indítványának a 2. pontjáról kérdezett engem, de én abban csak egy 
helyesírási hiba javítását látom. De lehet, hogy a 4. pontot kérdezi, hogy a 
„különösen” szövegrész helyébe a „különösen a panaszügyek intézéséről” kerül? Nem 
volt világos számomra, hogy melyik. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): A 2. pontot kérdeztem, de 

nyilván, ha nem államtitkár úr a szerzője ennek a dokumentumnak, akkor annak 
egyszerűbb lenne nyilatkozni, aki ezt írta. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, a 2. 

módosító indítványban a (6) bekezdésben egy darab pontot tesz hozzá a módosító 
javaslat. Szívesen elmondom, Harangozó képviselő úr, hogy miért van erre szükség, 
de ha megengedi, akkor ezt mellőzném. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, már a vitát lezártam, tehát ha 

további vitát… 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, tudom, nem is vitát szeretnék… 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): …csak reagálni. Csak annyit szeretnék mondani, 

hogy valóban előrelépésnek tartjuk mi is a jelenlegi állapothoz képest, támogatjuk is, 
hiszen ez sokkal jobb helyzetet hoz létre. Azt fejeztük csak ki, hogy szeretnénk, hogy 
minél előbb még tovább lépjünk ezen az úton.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek megfelelően most az 1. számú 

módosítási szándékról szavazzunk először. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezt 
támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hét. Tehát 25 igen szavazattal, 7 
tartózkodás mellett a bizottság a módosítási szándékot elfogadta. 

Ezt követően az összegző módosító javaslat és jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérdezem képviselőtársaimat, kik támogatják ezek elfogadását. (Szavazás.) Huszonöt 
igen szavazat. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
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Hét tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 
elfogadta. 

Előadónak Vécsey képviselőtársunkat javasolom, ő ezt vállalja. Kérdezem, 
hogy a bizottság támogatja-e az ő előadói kinevezését. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangúlag támogattuk. Kérdezem a Szocialista Pártot, hogy kíván-e 
kisebbségi előadót állítani, és ha igen, akkor be tudja-e most jelenteni. (Dr. 
Harangozó Tamás Attila: Később.) A későbbiekben a Szocialista Párt a kisebbségi 
előadót bejelenti. Köszönöm.  

Köszönöm államtitkár úrnak és a kormány képviselőinek a részvételt. 

Egyes, önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 
T/1919. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amely az egyes, önkormányzatokat érintő 
törvények módosításáról szóló T/1919. számú törvényjavaslat. Köszöntöm államtitkár 
urakat a minisztériumból. Pogácsás Tibor államtitkár úr fogja képviselni a 
minisztériumot az előterjesztés kapcsán, előterjesztőként pedig az előterjesztőkhöz 
csatlakozott Vas Imre képviselőtársunk van jelen, ő előterjesztői nyilatkozatban 
jelezte, hogy nem kíván nyilatkozni. 

Két anyagot kell a bizottságnak a vita során megtárgyalnia. Az első a 
háttéranyag, amely az Igazságügyi bizottság módosító indítványait tartalmazza, a 
másik pedig az 1/T/1919. hivatkozási számú módosítási szándék. Felhívom a 
képviselőtársaim figyelmét, hogy az Igazságügyi bizottság háttéranyagban szereplő 4. 
számú javaslatát a módosítási szándék - amelyet a Törvényalkotási bizottság 
megfogalmazni kíván - felülírja, ezért e tekintetben a 4. pontot nem javaslom 
támogatásra.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak, hogy a kormánytámogatással 
kapcsolatosan a háttéranyagban foglalt pontokról, illetve amennyiben tud, úgy a 
Törvényalkotási bizottság módosítási szándékáról szíveskedjen nyilatkozni. 
Köszönöm. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagban rendelkezésre álló pontokat a kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Annyiban kérnék kiigazítást, hogy az államtitkár úr ismeri a 

módosítási szándékot, és miután az a módosítás 4. pontját érinti, ezért elfogadható-e 
a minisztérium számára az a megoldás, amelyet a módosítási szándék tartalmaz, 
felülírva egyébként az Igazságügyi bizottság által elfogadott…  

 
POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ez elfogadható. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólási szándék. (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 
Parancsoljon, Staudt képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány nagyon 

fontos módosító javaslatot tesz az Igazságügyi bizottság, és arra készülünk, hogy ezt 
támogassuk. Egyébként támogatható is egy jó része, tehát ilyen formában előre 
lelövöm a poént, mégis némi indoklás a bizottság vagy a kormányzat részéről fontos 
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lehet, mert ezek olyan kardinális pontok, amelyekkel kapcsolatosan az általános 
vitában a plenáris ülésen is felmerültek kételyek. A kormányzat nyilván kijelölt egy 
utat, amelyen végig szeretne menni. Most bizonyos esetekben erről visszafordult, ami 
nem feltétlenül baj, de azért ez indoklást igényel. 

Például az önkormányzati rendeletben adható adómentességről szóló passzus, 
ez az 1. pont… Nem tudom, elnök úr, az összesről egyszerre nyitotta meg a vitát? 

 
ELNÖK: Igen, igen, mindkét anyagra. A módosítási szándékra és az 

Igazságügyi bizottság által elfogadott valamennyi módosítóra. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, akkor mindegyikről egy körben 

szeretnék beszélni. 
Tehát itt az a kitétel, hogy adómentességet, adókedvezményt lehessen adni 

azon vállalkozóknak, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ez 
nem feltétlenül rossz irány, hiszen a kis- és közepes, bár ez esetben inkább a kis- és 
mikrovállalkozások támogatása egy kiemelt cél lehet. Bár a 2,5  millió forintot 
alacsonynak tartjuk, de legalább megjelenik az a szándék, hogy a településeken 
egyfajta plusztámogatást lehessen nyújtani… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem akarom sem megzavarni, sem a támogatását 

elveszíteni, de ezt kiiktatja a módosító javaslat. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, pont emiatt szeretném felvetni, hogy ezt 

a részt kiiktatni nem jó. Tehát kritikával élek (Derültség.), mivel ez pont egy olyan 
irány volt, amely támogatható lett volna. Az viszont nem baj, hogy a másik fele 
kikerül, a kutatási adókedvezmény, viszont könnyebb lenne, ha nem az egészet 
eltörölnénk, hanem annyit módosítanánk, hogy csak a kis- és középvállalkozások 
számára lehessen ezeket a kutatási kedvezményeket adni. Tehát ezekre a felvetett 
kérdésekre várnék a kormánytól magyarázatot. 

A 2. pontban kiveszik azt, hogy a megyei önkormányzat székhelye csak a 
megyeszékhely településen működhetne. Ez egy fideszes belharcnak tűnt már az 
általános vitában is, de nyilván, ha van az államtitkár úrnak információja arról, hogy 
miért változott meg a véleményük, akkor azt is szívesen veszem.  

A 4. pont kapcsán, amely összefügg a Törvényalkotási bizottság módosító 
javaslatával, azt mindenképpen üdvözölni szeretnénk, hogy ez megváltoztatásra 
került a beterjesztetthez képest. Az, amikor valaki köztisztviselőként, 
kormánytisztviselőként annál az önkormányzatnál lehetett volna alkalmazásban, ahol 
ő önkormányzati képviselő, abszurd helyzetet teremtett volna, ennél azért egy fokkal 
jobb, ha egyéb önkormányzatoknál ezt megengedjük, de ahol ő önkormányzati 
képviselő, ott nem. Tehát ez mindenképpen támogatható. 

Az 5. pont kapcsán is egy kérdésem lenne az államtitkár úrhoz. Mi indokolja, 
hogy a kormány - mert úgy hallottuk, hogy ezt támogatják - ezt a módosítást végül is 
elfogadta? Ennyi lenne a kérdésem és hozzáfűznivalóm az előterjesztettekhez. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Hiszékeny 

Dezső jelentkezik.) Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Érdekes, hogy 

hasonló kérdések foglalkoztattak mindkettőnket.  
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Elsősorban az érdekelne - és erre a kérdésre szeretnék majd választ kapni -, 
hogy a kormány előállt egy olyan javaslattal, amely, úgy tűnt, jól végiggondolt, jól 
megfogalmazott, és valamifajta társadalmi támogatottságot is élvezett. Itt gondolok 
például a helyi adókról szóló törvény módosítására, amely az önkormányzatok 
számára lehetőséget biztosít arra, hogy különösen a kutatás-fejlesztéssel, technológiai 
innovációval foglalkozó cégek számára adómentességet vagy adókedvezményt adjon. 
A kormány befogadta azt a módosító javaslatot, amely ezt törölné. Ha ezt előzetesen 
jól végiggondolták, és utána jött egy ilyen javaslat, az érdekelne, hogy mi van ennek a 
hátterében. Mi az, ami azt a gondolkodást, amit eredetileg a törvényben szerettek 
volna megjeleníteni és meg is jelenítettek, valamiért egyszerűen könnyen, gyorsan 
felülírja? Tehát a kérdés az, hogy mi az oka annak, hogy ezt egyszerűen törölnék. 
Egyébként mi támogattuk volna. 

A másik ilyen kérdés a megyeszékhellyel kapcsolatos. Ismerjük ennek 
mindannyian az aktuálpolitikai jelentőségét, nem mennék ebbe bele, de az is egy 
érdekes történet, hogy a kormány úgy gondolta, ezt érthető okok miatt rendezni kell, 
aztán most mégis hátraarcot csinált keményen, határozottan, bokacsapással, és nem 
értjük, hogy miért történik annak az ellenkezője, mint ami az eredeti szándéka volt. 
Erre is szeretnék választ kapni. Ezt is tudtuk volna egyébként támogatni. 

Azt pedig támogatjuk, ami a TAB javaslataként fogalmazódik meg az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék jelezni a 2. ponttal 

kapcsolatosan, hogy ebben a Fidesz-frakcióban nem született döntés, ezért ki fogjuk 
kérni külön szavazásra, és majd a hétfői frakcióülés dönt arról, hogy a kikért 
indítványt támogatjuk, vagy sem. Tehát annyiban óvnám csak meg az államtitkár urat 
e tekintetben a válaszadástól, hogy ebben a frakció politikai döntést fog hozni. 

Egyebekben van-e további hozzászólási szándék. (Dr. Harangozó Tamás 
Attila jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Erre is 

reagálva, elnök úr, a kérdéseinket attól még szakmailag fenntartjuk a minisztérium 
felé, természetesen várnánk rá választ, hogy mi volt az indok; aztán, hogy önök 
támogatják-e vagy nem, azt értem, hogy ez elválik ettől a dologtól.  

A másik: csak szeretném kiegészíteni annyiban a képviselőtársamat, hogy 
ugyan az összeférhetetlenségi szabály, amelyet a 4. pontban behoznak, logikus és 
támogatható, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy túl vagyunk a 
választásokon. Utólag módosítunk összeférhetetlenségi szabályokat egy választás 
után, holott ez a törvény már hónapokkal ezelőtt a parlament előtt volt. Tudom, hogy 
bizonyára mindenki unja, csak szeretnék még egyszer rávilágítani, hogy ezért lenne 
fontos, hogy minőségi törvényeket csináljunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Dr. Rubovszky 

György jelentkezik.) Rubovszky képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel arra szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy az új házszabály szerint van az, hogy ezt az Igazságügyi bizottság 
terjeszti elő, de ezek egyéni képviselői indítványok voltak. Ezeket az Igazságügyi 
bizottság részben befogadta, és erre való tekintettel már ez úgy megy tovább, mint a 
bizottság módosító indítványa.  

Az 1. ponttal kapcsolatban szeretném bejelenteni, hogy a Ház előtt folyó 
adótörvényekkel ellentétes ez a törvényszöveg, és erre hivatkozással kérték ennek a 
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törlését, hogy a Ház előtti, helyi adókról szóló törvény módosításával szinkronban 
lehessen. Tehát ez akadályozta volna. 

A 2. ponttal kapcsolatban pedig szeretném elmondani, hogy éppen csak átment 
a bizottságon, pont azzal a szándékkal, amit az elnök úr az előbb említett, hogy még 
nem született politikai döntés. Ez egy helyi képviselő egyéni indítványa volt, és a 
döntési lehetőség fenntartása érdekében hozta be az Igazságügyi bizottság, mintha a 
saját módosító indítványa lenne. 

Még a 4. ponttal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egyetértek azzal, 
hogy a nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályokon módosítunk, de tisztelettel az 
lenne a kérésem, hogy ezt a jövőben még egy kissé fokozni kellene, és át kellene 
gondolni azokat a nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályokat, amelyeknek a 
feloldása még a jövőben is indokolt lenne. Köszönöm szépen. (Hiszékeny Dezső 
jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiszékeny képviselő úr! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen. Értem én, hogy az 

Igazságügyi bizottság hogyan és miként döntött, de a kormány ezt befogadta. Tehát a 
kormánytól joggal kérem a választ, hogy miért tette mindezt. Az én meglátásom és 
információim szerint nem ellentétes az adókról szóló törvénnyel ez az eredeti javaslat. 
Tehát ha ez az indoklása, az szerintem nem jó. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalás? (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 

Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy 

csodálkozással hallgattam Rubovszky képviselőtársam szavait. Egyrészről, ha a 
bizottság szavaz erről, akkor kvázi attól kezdve az a bizottság véleménye, az 
Igazságügyi bizottság véleményének is tekintendő. Tehát ezzel kibújni, hogy 
képviselői indítványra került elfogadásra… Természetesen. Mi másra? Valakinek 
indítványoznia kell.  

A helyi adókról szóló törvény módosítását magam sem értem. Ha igaz, hogy 
ellentétes az adóügyi törvényekkel, akkor itt valaki nagyon nagyot hibázott, és akkor 
miért terjesztették be, akkor ezen a téren kellene felelősségre vonásokat eszközölni. 
Ha viszont nem, mert én sem érzem itt egyértelműen az ellentétességét, akkor viszont 
a magyarázat és az indoklás nem helytálló. Itt megint csak egy kicsit sántít az indoklás 
és az érvelés. 

A 2. pont esetében legalább Gulyás képviselőtársunk, elnök úr őszinte volt, 
megmondta, hogy politikai döntés fog születni. Ezt természetesen köszönjük, de 
elfogadni nehezen tudjuk, lévén, hogy szerintem ez nem feltétlenül egy olyan kérdés, 
amibe ennyire a politikát bele kellene vinni. Persze mindenbe bele lehet, de az nem 
jó, ha már ez is politikai kérdésként merül fel, hogy egy megyének a székhelye hol 
lehet és hol legyen, hogy milyen szabályokat alkossunk rá. Ez ugyanis azt sugallja, 
hogy amit az általános vitában elmondtunk, az igaz, tehát vagy Fideszen belüli, vagy 
akár azon túlmutató politikai kérdések vagy belharcok tisztázását kell a frakción belül 
megtenni. Ez sokkal inkább közigazgatási vagy szervezési, vagy akár jogelméleti 
kérdés kellene hogy legyen. Bízunk benne, hogy azért a jövőben az ilyen kérdéseket 
nem politikai ügyként fogja kezelni a Fidesz-frakció. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Csak annyi pontosítást szeretnék tenni, hogy nem megyeszékhelyről 

van szó, mert ahhoz senki nem akar hozzányúlni, hanem megyei önkormányzat 



19 

székhelyéről, ahol még azért, túl a látszat szerencsétlenségén, ami most Salgótarján 
miatt kétségkívül joggal fogalmazható meg, egyébként pont a megyeszékhelyen már 
nem szavaz senki a megyei önkormányzat jelöltjeire, a megyei önkormányzati 
képviselőkre. (Szilágyi György jelentkezik.) Mindegy, csak azért mondom, hogy 
szerintem ez egy legitim vita, és végső soron politikai döntést igényel, de látom, hogy 
a Jobbikból Szilágyi képviselő úr is jelentkezik, úgyhogy megadom neki a szót. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem 

lenne szintén Rubovszky úr felszólalásával kapcsolatosan. Az általános vitában és 
azóta is többször kifejeztük, hogy nem elegáns dolog egy választás után akár az 
összeférhetetlenségi szabályokon, akár a polgármesterek vagy a főpolgármester 
esetében a jogkörökön és minden egyében változtatni. Hiszen a választók alig egy 
hónapja szavaztak, ők bizonyos tudatban voltak arról, hogy miként fog működni a 
rendszer, és utána ezt megváltoztatják egy hónapon belül. De most Rubovszky 
képviselő úr mondandójában mintha azt éreztem volna, hogy az összeférhetetlenségi 
szabályokon önök még változtatni akarnak, csak lehet, hogy nem egyszerre csinálják, 
hanem szépen elaprózva. Tehát van erre szándéka akár a kormánynak - nem tudom, 
ki tud erre válaszolni -, hogy az összeférhetetlenségi szabályokat még inkább 
felpuhítsák majd a jövőben és esetleg teljesen megváltozzon, mit tudom én, bármilyen 
téren, hogy ki mit csinálhat, vagy hogy milyen összeférhetetlenségi szabályok lesznek? 
Ez a kérdésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen a képviselő úr felszólalása az után már 

indokolt volt, hogy Rubovszky képviselő úr is tett egy olyan megjegyzést, ami 
pillanatnyilag az előttünk fekvő törvényjavaslatnak nem része; azt, hogy az 
összeférhetetlenségi szabályokat hogyan és mint kell módosítani. Ugyan nem szorul 
Rubovszky képviselő úr az én védelmemre, de ha valaki megnézi, hogy annak idején 
az országgyűlési törvényben szereplő szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat az 
Országgyűlés hogyan fogadta el, láthatja, hogy a KDNP-frakció nem szavazta meg. 
Tehát e tekintetben úgy érzem, hogy a képviselő úr fenntartja a korábbi véleményét, 
ami a Fidesz véleményével ellentétes volt akkor. (Dr. Rubovszky György jelentkezik.) 
Parancsoljon, Rubovszky képviselő úr! 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel én éppen azt kifogásolom, 

hogy szándékot nem látok, hanem csak én szeretném elérni (Derültség.), hogy ez a 
módosítás még a jövőben bekövetkezhessen. Ez nem azt jelenti, hogy a ciklus közben 
ez változtatna a helyzeten, de legalább a következő választásnál enyhébb 
összeférhetetlenségi szabályok lennének. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Hiszékeny 

Dezső jelentkezik.) Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm. Csak arra szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy a választásokat követően összeférhetetlenségi szabályokat alkotni, 
azokat módosítani rendkívül veszélyes dolog, hiszen előfordulhat, hogy választói 
akaratot ír felül. Azt hiszem, ezt végig kellene gondolni. Nem értettem pontosan, hogy 
van szándék, vagy csak sejtés, vagy bármi más egyéb, de szerintem azért ebben nem 
kellene gondolkodni, mert ez egy veszélyes út. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha jól értem, akkor az ellenzék véleménye a módosítási 

szándékról - amelyet a TAB fogalmazna meg, és amely felülírná az Igazságügyi 
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bizottság 4. számú módosítóját - az, hogy nem elegáns, de szükséges vagy indokolt. 
De nem akarom összefoglalni az ellenzék véleményét, majd szavaznak a javaslatról. 
Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, megadom a 
szót az államtitkár úrnak a vita lezárását követően. Tehát a vitát lezárom, és az 
államtitkár úrnak megadom a szót. 

 
POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm a szót, elnök 

úr. Tisztelt Bizottság! Az adóról szóló passzus visszavonásának a javaslatát a kormány 
támogatja. Alapvetően úgy gondoljuk, az általános vitában elhangzottak alapján is, 
hogy ennek a jogszabálynak a többi jogszabállyal nincs meg a szükséges összhangja. 

Az, hogy a kis- vagy mikrovállalkozásoknak az önkormányzatok milyen módon 
adhatnak adókedvezményt az elkövetkezendőkben, későbbi vizsgálatot igényel, és 
adott esetben annak a szabályozása lehetséges.  

A megyei önkormányzat székhelyének elhelyezkedése, illetve a székhely 
törvényi szabályozása kapcsán csak azt tudom megerősíteni, ami az eddigiekben 
elhangzott. Igazándiból a megyeszékhelyen a megyei önkormányzatra nem 
szavaznak. A megyei önkormányzat székhelyének kiválasztása közigazgatási 
kérdéseket nem vet fel. Adott esetben egyébként a megyeszékhely és a megyei 
önkormányzat székhelyének a különbözősége esetenként olyan történelmi 
sérelmeket, olyan megyeszékhelyváltásokat kompenzálhat, illetve segítheti ennek a 
vitának, a hosszú ideje fennálló sérelemnek a rendezését, amit egyébként az elmúlt 
évtizedek okoztak, de igazán ennek közigazgatási hatása nincs. 

Az összeférhetetlenségi szabályok módosításánál úgy látjuk, hogy az 
önkormányzati törvényben megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok a 
megfelelő működést a jelenlegi helyzetben gátolhatják. Ennek semmiféle különös 
hátsó szándéka nincs, alkalmazkodunk ahhoz a kialakult helyzethez, ami létrejött. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a 

Törvényalkotási bizottság által megfogalmazott módosítási szándék elfogadását. 
Kérem, hogy most szavazzunk! (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Kérdezem, hogy 
ki az, aki nem támogatja. (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tehát 22 
igen szavazattal és 10 tartózkodás mellett a bizottság a módosítási szándékot 
elfogadta. 

Most a háttéranyagban szereplő módosításokról szavazzunk a 4. pont 
kivételével. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a háttéranyagban szereplő, az 
Igazságügyi bizottság által megfogalmazott módosításokat. (Szavazás.) Huszonkét 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Tíz tartózkodás mellett támogattuk. 

Ezt követően az összegző módosító javaslat és jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki az összegző módosító javaslat és jelentés elfogadását 
támogatja. (Szavazás.) Huszonként igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Tíz tartózkodás. A bizottság az 
összegző módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 

Ágh Péter képviselő úr vállalja az előadói feladat ellátását. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság. 

Kisebbségi előadónak pedig Staudt képviselő urat jelöli a Jobbik. Ez 
elfogadható az ellenzéknek. (Senkinek nincs ellenvetése.) A Szocialista Párt is 
elfogadja. Köszönöm. 
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Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének 
Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve 
kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-
én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének 
kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 
T/58. számú törvényjavaslat (A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a 
alapján) 

Áttérünk az utolsó napirendi pontra. Ez az 5. számú napirendi pont. Köszönöm 
szépen az államtitkár uraknak a részvételt. Ez pedig az Európa Tanács Korrupcióról 
szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő 
Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 
27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. 
évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/58. számú törvényjavaslat. Tasnádi László 
államtitkár urat köszöntöm a Belügyminisztériumból.  

Képviselőtársaim megkapták az ezzel kapcsolatos előterjesztést, illetve 
háttéranyagot. A háttéranyag a Külügyi bizottság által megfogalmazott 5 pontos 
módosítást támogatja. Kérdezem ezzel kapcsolatosan a kormány véleményét. 
Államtitkár úr! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A kormány a Külügyi bizottságnak mind az 5 módosító indítványát 
támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván ezzel 

kapcsolatban felszólalni. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr jelentkezett először. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A módosító 

javaslatok nyilvánvalóan egyrészről technikaiak, hiszen túl sok módosítást magának 
az egyezménynek a szövegéhez nem is lehetne benyújtani, viszont bennem felmerül 
az, hogy jó lett volna ezt az előterjesztés kapcsán megfelelően megcsinálni, hiszen itt 
olyan kodifikációs hibák, pontatlanságok kiküszöbölésére kerül sor, ami azt a 
képzetet kelti, hogy aki ezt megírta, némi amatörizmussal terjesztette elő, ha ezeket 
korrigálni kell.  

Értem én, hogy ez nem érdemi, de a jövőben - ha már a kormány tesz egy 
előterjesztést - kéretik megfelelő módon előkészíteni, és ne itt, az utolsó pillanatban 
kelljen még ezeket az egyébként valóban indokolt korrekciókat megtenni.  

Ezt címzem a nem tudom, kinek, de annak, aki az előkészítésben részt vett. 
Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A 

módosításokat fogjuk támogatni. 
Nekem egyetlenegy kérdésem lenne a kormány jelen lévő képviselőjéhez: 

tudna-e arra válaszolni, államtitkár úr, hogy mi indokolta azt, hogy ezt a törvényt 
április 24-én nyújtották be a parlamentnek és október 27-én kezdődött meg az 
általános vitája? Tehát mi volt annak az oka, hogy ez a törvényjavaslat több mint fél 
évig pihent, és most hirtelen előkerült? Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, a vitát lezárom, és megadom a szót az államtitkár 
úrnak. Parancsoljon! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Válaszul azt szeretném 

elmondani, hogy a KIM nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot, és közben volt egy 
választás, úgyhogy ezért. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem akkor, hogy ki az, aki a Külügyi 

bizottság háttéranyagban szereplő módosítási indítványait támogatja. (Szavazás.) Ha 
jól látom, egyhangú. Igen, a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Ennek megfelelően most az összegző módosító javaslatról és jelentésről 
szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki az összegző módosító javaslatot és jelentést 
támogatja. (Szavazás.) Szintén egyhangúlag támogatta a bizottság.  

Ennek megfelelően előadóként B. Nagy képviselőtársunkat javaslom. 
Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e B. Nagy képviselő úr előadói kijelölését. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm. 

Kisebbségi vélemény ismertetőjének kijelölésére nem került sor, hiszen az nem 
volt.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 
   

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, dr. Lestár Éva és 
Barna Beáta 

 


