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Napirendi javaslat  

 

1. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat  
(T/1760. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A Törvényalkotási bizottság eljárásának második szakasza. Az 
összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadása a HHSZ 46. § (5) 
bekezdése szerint.) 

2. Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/1996. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

3. A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/2027. szám)  
(Szatmáry Kristóf, dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági 
szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/1995. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

5. Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/2078. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal 
összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/2082. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 
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7. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint 
egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat   
(T/2077. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

8. A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/1709. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti módosító 
javaslat benyújtása érdekében)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
a zárószavazást előkészítő módosító javaslatot a bizottság ülését megelőzően 
benyújtotta.) 

9. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/1168. szám)  
(Rogán Antal, Tuzson Bence és Csizi Péter (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztő vagy a kormány a HHSZ 
46. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

10. A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/2084. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

11. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtásról szóló törvényjavaslat   
(T/2087. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 

12. Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású 
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gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/2083. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A napirendi pontot a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be, vagy 
bizottsági módosító javaslat hiányában a HHSZ 46. § (4) bekezdése alapján 
kezdeményezi a bizottság eljárását.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth László (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) - dr. Mengyi Roland távozása után - 
Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának 
(Fidesz) 
Nyitrai Zsolt (Fidesz) távozása után Tuzson Bencének (Fidesz)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók 
 
Orbán Gábor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Kis Miklós Zsolt államtitkár (Miniszterelnökség)  
Tasnádi László államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Dankó István közigazgatási államtitkár (Honvédelmi 
Minisztérium) 
Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Lukács Ákos főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
 
 

Megjelent 
 
Dr. Kádár Pál tábornok (Honvédelmi Minisztérium)  
Dr. Kiss Zoltán főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a bizottsági ülést. Köszöntöm képviselőtársaimat. 
Ismertetem az eseti megbízásokat: Horváth László képviselő úr Balla György alelnök 
úrnak, Lukács Zoltán Tóth Bertalan képviselő úrnak, Lasztovicza Jenő dr. Mengyi 
Roland képviselő úrnak, Jakab István Salacz László képviselő úrnak, Dunai Mónika 
Vas Imre képviselő úrnak, Csizi Péter pedig B. Nagy László képviselő úrnak adott 
eseti képviseleti megbízást; továbbá Nyitrai Zsolt Tuzson Bence alelnök úrnak. 
Mindezekre tekintettel megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

A napirend elfogadása 

Kérem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztett napirendi javaslatról 
szavazzunk. Ki az, aki a napirend elfogadását támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló T/1760. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően megkezdjük az 1. napirendi pont, a biztosítókról és a 
biztosítási tevékenységről szóló T/1760. számú törvényjavaslat tárgyalását. 
Köszöntöm a kormány képviseletében Orbán Gábor államtitkár urat.  

A legutóbbi bizottsági ülésen a módosító javaslatokat megvitatta, illetve 
elfogadta a Törvényalkotási bizottság, tehát most az összegző módosító javaslat és 
összegző jelentés elfogadására kerül sor a határozati házszabály 46. § (5) bekezdése 
szerint. Kérdezem a kormány álláspontját államtitkár úrtól, támogatja-e az összegző 
módosító javaslat és jelentés elfogadását.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a kormány 
álláspontjáról tájékoztathatom a bizottságot. A kormány támogatja a bizottság 
javaslatát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

hozzászólni. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mint a legutóbbi 

bizottsági ülésen is kiemeltem - akkor még egy 77 oldalas összegző módosító 
javaslatot tárgyaltunk, ez a jelenlegi 111 oldalas -, nagyon bízunk benne, hogy sikerült 
minden hibát kijavítani ebben a törvényjavaslatban, és a záróvita előtt nem lesz egy 
újabb, 111 oldalt meghaladó oldalszámú módosító indítvány, és végre tud szavazni 
majd a parlament erről a javaslatról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselő úr, a szocialista frakciót is arról tájékoztatnám, 

hogy azért tárgyaltuk külön a módosító indítványokat, és azért fogadjuk el két 
szakaszban a törvényt, és azért törekszünk erre már most is, és lesz kötelező 
februártól, hogy az elfogadott módosító indítványokból készüljön egy összegző 
módosító javaslat. Tehát ebben, túl a nyelvi vagy jogtechnikai pontosításokon, 
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érdemben semmi új nincs azokhoz a módosító indítványokhoz képest, amelyeket itt a 
bizottság tagjainak lehetőségük volt megvitatni.  

Tehát a jövőre nézve javasolom annak a megfontolását, hogy az összegző 
módosító javaslat terjedelme miatt se a kormányt, se a kormánypártokat nem 
érdemes szidni, mert az a bizottsági módosító indítványok terjedelmétől függ. Tehát 
nem fogunk tudni soha máshogy működni: ha sok a bizottsági módosító - ott 
természetesen lehet kritizálni, hogy ha sok a módosító, jó volt-e az előterjesztés -, 
miután azt megvitattuk, gyakorlatilag egy mechanikus kodifikációs munka az, amit a 
minisztérium előterjesztőként, illetve a Ház szakmai apparátusa végez, hiszen a 
politikai döntések megszületnek a módosító javaslatok elfogadásával. Tehát ezért 
mondom, hogy most itt csak azt látjuk, amit az előző ülésen megvitattunk és 
megszavaztunk.  

Van-e hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, nem tudom, a 
kormány kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Nem kíván reagálni. Köszönöm. 

Akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja az összegző 
módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadását. Kérem, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc.  

Tehát 22 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül a 
bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta. 
Köszönöm. 

Áttérünk a 2. napirendi pontra. (Jelzésre:) Bocsánat, még a 2. napirendi 
pontra való áttérés előtt bizottsági előadónak Vécsey László képviselő urat javasolom, 
aki ezt vállalja. Kérdezem, ki az, aki támogatja az ő bizottsági előadói kijelölését. 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Kisebbségi előadót a tartózkodók közül (Jelzésre:), a Szocialista Párt jelzi, hogy 
nem kíván állítani. Mást sem láttam, hogy szeretne, úgyhogy kisebbségi előadót nem 
állít a bizottság. Köszönöm. 

Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló T/1996. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a 
betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló 
T/1996. számú törvényjavaslat. Szintén államtitkár úr az illetékes. Itt a Gazdasági 
bizottságnak vannak módosító javaslatai, ez egész pontosan 8 pontos módosító 
javaslat, illetve a Törvényalkotási bizottságnak van saját módosító javaslata.  

A háttéranyagban foglalt 8 gazdasági bizottsági módosítóból két pontnál 
szükséges a módosítás. A törvényjavaslat 47. § (1) bekezdését módosító 2. pontban 
lévő, az MNB-törvény 13. § (2) bekezdés h) pontjában szabályozott, „valamint állást 
foglalt” szövegrész helyébe „valamint állást foglal” szövegrész lép, tehát ez egy 
abszolút technikai módosítás, és jelen időben fogalmazza meg az MNB állásfoglalási 
kötelezettségét. 

A másik pontosítás a 4. pontot egészíti ki, ez az MNB-törvény 112. § új, (6) 
bekezdése, a „nem számít bele” szövegrész helyébe „nem számítható be” szövegrész 
lép. Tehát ennyi nyelvtani pontosítással kell majd szavaznunk.  

Mindezekre tekintettel is kérdezem a kormány álláspontját a Gazdasági 
bizottság által elfogadott 8 pontos módosító javaslatról, illetve a Törvényalkotási 
bizottság saját javaslatáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. A 
kormány támogatja a javaslatokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

megszólalni. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az MSZP-frakció 

nevében szeretném kérni, hogy a Gazdasági bizottság módosító javaslatai közül az 1.-
ről, ami a 19. § módosítására vonatkozik, külön szavazzon a bizottság, hiszen ez egy 
általunk benyújtott módosító javaslat befogadásáról szól. Szeretném kérni, hogy a 
Törvényalkotási bizottság „Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához” című 
anyagába kerüljön be a T/1996/2. számon benyújtott módosító javaslatunk, amelyet a 
szakbizottság nem támogatott, melyet a helyi önkormányzatok működésével 
kapcsolatos piaci bizalom elősegítése érdekében nyújtottunk be, hogy „maradjanak 
hatályban azok a rendelkezések, amelyek alapján az értékpapírokat nyilvánosan 
forgalomba hozó helyi önkormányzatok legalább évente kötelesek a nyilvánosságot és 
a felügyeletet tájékoztatni”, és „hasonló indokok miatt szükséges megtartani a 
bizonyos feltételek teljesülése esetén a legalább 50 ezer euró névértékű hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok kibocsátóira vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget”. 
Tehát szeretném, ha a Törvényalkotási bizottság ezt befogadná a módosításai közé. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Pontosítsuk: tehát az 1. pontról kér a képviselő úr 

szavazást a háttéranyagban, egy szocialista módosítóról, aminek mi volt a száma? 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Az 1. pontról külön szavazzunk, és a módosító 

indítvány száma T/1996/2.  
 
ELNÖK: Ezen túl másról külön szavazást a háttéranyagból nem kér a frakció. 

Köszönöm szépen.  
Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

akkor ennek megfelelőn szavazunk. Először tehát a háttéranyag 1. pontjáról 
szavazunk, mert a szocialista frakció vagy Tóth képviselő úr külön szavazást kért. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a Gazdasági bizottság 1. pontban foglalt módosító 
indítványát támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Ezt követően a háttéranyagban foglalt további hét pontról szavazunk, azokkal a 
pontosításokkal, amelyeket korábban ismertettem. Kérdezem, hogy ki az, aki ezekkel 
a pontosításokkal együtt a háttéranyag 2-8. módosító javaslatait támogatja. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét 
nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. A bizottság a módosító 
javaslatot elfogadta.  

A szocialista frakció által külön szavazásra kért T/1996/2. számú módosító 
javaslatot teszem fel szavazásra. Ki az, aki ezt a módosító javaslatot támogatja? 
(Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenöt. Ki 
az, aki tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Nem mindenki szavazott, de határozatképesek 
vagyunk, tehát 11 igen szavazat és 15 nem szavazat mellett a bizottság a T/1996/2. 
számú módosító javaslatot nem támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról szavazunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, 
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aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Öt tartózkodás. A bizottság a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékát 
elfogadta.  

Az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül most sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Húsz igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt 
tartózkodás. A bizottság az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést 
elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére teszek javaslatot Salacz képviselőtársunk 
személyében. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottsági előadó kijelölését támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság Salacz képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak egyhangúlag elfogadta. (Jelzésre:) Tóth Bertalan képviselő úr 
lesz a bizottság kisebbségi véleményének előadója. Köszönöm szépen. Ezzel a 
második napirendi pontot lezárom.  

A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi 
hozzájárulásáról szóló T/2027. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A harmadik napirendi pontra térünk át: ez a dohányipari vállalkozások 2015. 
évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló T/2027. számú törvényjavaslat, Szatmáry 
Kristóf képviselőtársunk és Selmeczi Gabriella képviselő asszony önálló indítványa. A 
Gazdasági bizottság módosító javaslataira, illetve a Törvényalkotási bizottság saját 
módosítási javaslatára vonatkozóan nyitjuk most meg a vitát. A kormányt továbbra is 
az államtitkár úr képviseli.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, akinek észrevétele, hozzászólási 
szándéka van. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A törvényjavaslat 
valós célja, azt gondolom, ismert. Én a módosító javaslattal kapcsolatban is és 
magával a törvényjavaslattal kapcsolatban is szeretném kifejteni az álláspontomat, és 
kérdést is szeretnék feltenni. 

Az egyik az, hogy ez egy olyan egyszeri, elvileg egyszeri, de ezt is szeretném 
megkérdezni, hogy egyszeri-e, vagy ez hosszú távon fenntartandó adóforma, de egy 
utólagos üzleti évre megállapított adó, ami, azt gondolom, nem elfogadható, hiszen 
olyan gazdasági környezetben, amely alapján az adóalanyok nem tudnak 
alkalmazkodni egy-egy adójogszabályhoz, hiszen az utólagos üzleti évük alapján kell 
megfizetni ezt a kivetett adót, ez az ő üzleti terveiket is és akár a foglalkoztatási 
terveiket is negatívan befolyásolja.  

Ezenkívül pedig itt szó van egy utólagos mentességadásról, ami 2014-ben 
elvégzett beruházásokat vesz figyelembe. Szeretném megkérdezni, hogy van-e 
konkrét adat arra, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek ezt az utólagos 
mentességet igénybe tudják venni, hiszen felvetődik a gyanú, hogy itt megint egy 
egyedi jogalkotásról van szó, olyan cégek kivételezett helyzetéről, amelyek a Fideszhez 
köthetők - ez csak feltételezés -, ezért szeretném konkrétan megkérdezni, hogy 
melyek ezek a vállalkozások, amelyek mentességet kaphatnak. Amennyiben ez nem 
egy egyszeri adóforma, akkor, azt gondolom, a 2014. év meghatározása nem 
helyénvaló, mert innentől kezdve mindig csak azt az egy évet kell figyelembe venni a 
beruházás tekintetében, tehát felmentést kaphatnak ezek a mentességet kapó cégek az 
alól, hogy, mondjuk, ’15-ben, ’16-ban is végezzenek ilyen beruházást, ha az azt követő 
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években is adófizetésre kötelezi őket a kormányzat. Szeretném, ha a kérdéseimre 
tudnának válaszolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Most már Tóth Bertalan képviselő úr véleményének fényében is 

kérdezem a kormány álláspontját.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A kormánynak nem volt lehetősége arra, hogy tárgyalja ezt a javaslatot, 
ezért a tárcaálláspontot tudom ismertetni.  

Ez röviden úgy szól, hogy az előterjesztőkkel egyetértünk, a képviselő úr 
kérdésére pedig azt szeretném válaszolni, hogy valóban egyszeri adóról van szó, 
valóban egy múltbeli adóalapról van szó. Ahhoz, hogy 2015-ben ez a bevétel 
keletkezni tudjon, egy múltbeli adóalapot kellett megjelölni. Arra vonatkozóan pedig 
nincsenek adataim, elém ilyen anyag nem került, amelyből kiderülne, hogy az említett 
beruházás mely cégeknél valósult meg, vagy ez hogyan érinti az iparág egyes 
szereplőit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő képviseletében Selmeczi Gabriella képviselő 

asszonyt, hogy a módosítási szándékot támogatja-e. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Igen, a módosítási szándékot 

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

Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Most nem 

szeretnék belemenni abba, hogy ismét egy olyan törvényről tárgyalunk, amit nagyon 
szép pántlikába csomagoltak, de igazából nem erről szól, viszont a módosítással 
kapcsolatban én leszűkíteném az előző kérdést, hogy ahhoz, hogy benyújtanak egy 
ilyen módosító javaslatot, minden valószínűség szerint valamilyen háttértanulmány 
azért van, valamilyen dolgokat megnéztek.  

Nem is kérném azt, hogy mondják meg nekem, hogy az összes cég közül ki 
végzett ilyen beruházást, nekem elég lenne, ha valaki azt megmondaná, hogy a 
Continental milyen beruházást végzett vagy valósított meg a 2014. évben, és akkor 
egy kicsit talán jobban és normálisabban tudnánk ehhez a módosító javaslathoz 
hozzáállni, hiszen akkor pontos számokat tudnánk, hogy adott esetben mennyi az az 
összeg, amivel a Continental csökkentheti az önök által meghatározott, befizetendő 
adót egyszeri alkalommal, most még, amíg van piac. Köszönöm. 

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

Schiffer képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Gyakorlatilag ugyanez: azt már az általános 

vitában nehezményeztük, hogy sem piaci, sem egészségvédelmi hatástanulmány 
nincs, tehát nem tudjuk azt, hogy ez valójában mennyiben járul hozzá az egészségügy 
fejlesztéséhez, nem tudjuk azt, hogy a piacra milyen hatással van, viszont elmondtuk 
az általános vitában, hogy az egyszerre benyújtott, azonos tárgyú három törvény 
gyakorlatilag összeér.  

Én is arra lennék kíváncsi, akár a kormány, de lehet, hogy Selmeczi képviselő 
asszony még autentikusabb ebben válaszolni, hogy az itt javasolt feltételnek megfelel-
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e a Continental. Nehogy véletlenül abba a hibába essenek, hogy beterjesztenek egy lex 
Continentalt, beraknak egy kedvezményt, és - ne adj’ isten - ez a Continental 
valamelyik versenytársának kedvező. Tehát egyszersmind én arra is kíváncsi lennék, 
Selmeczi képviselő asszony, nem lehet-e az, hogy véletlenül elkövetik azt a hibát, hogy 
ezzel a módosítással a Continental valamelyik versenytársát kedvezményezik. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Selmeczi képviselő asszony, parancsoljon!  
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 

Népjóléti bizottság elnökeként is mondom önnek, hogy abban abszolút biztos lehet, 
hogy én nem azért csatlakoztam a módosító indítványhoz, mert valamelyik 
dohányipari céget előnybe vagy hátrányba szeretnék hozni. Rendkívül fontos célja 
ennek a módosító indítványnak, hogy az ebből az egyszeri különadóból befizetett 
összegeket az egészségügybe tudjuk pumpálni. Tegnap egyébként Zombor Gábor 
egészségügyi államtitkár úr részt vett a bizottsági ülésünkön, és neki már tervei 
vannak arra, hogy az ebből befolyó forintokat hova költi, főleg a népegészségügyi 
program, a megelőzés területén.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Abban biztosak lehetnek, hogy ha ezt az adót 
megszavazza a parlament, megszavazzák a képviselők, és ebből befolynak a forintok, 
akkor azok nagyon-nagyon jó helyre fognak kerülni.  

Egyébként Continental-ügyben nem tudok mondani más információt. (Több 
képviselő jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Látom, hogy megszaporodtak a felszólalási szándékok. A szocialista 

frakció következik, ahonnan ketten is szót kértek. Hiszékeny képviselő úr, 
parancsoljon!  

 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hallottunk 

arról képviselő asszony hozzászólásában, hogy milyen jó helyre lehetne ezt a befolyó 
pénzösszeget elkölteni. Gondolom, akkor arról van valamilyen háttéranyag, hogy 
mekkora összegről lehet szó. Ha ezt előre meg tudjuk mondani, hogy mennyi, akkor 
nyilván vannak háttérszámítások, hogy melyik cégtől milyen összegben várható 
bevétel. Erről szeretnénk valamit hallani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr, parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Azt kell mondjam, hogy meglepődtem ugyan, de már semmin nem lehet 
meglepődni. A Jobbik és az LMP Continental-ügyben összeért. Schiffer képviselő úr 
kifejezetten aggódott, hogy hogy lehet az, hogy esetleg nem a Continentalt, hanem 
valamelyik versenytársát érinti.  

Képviselő úr, én el tudom mondani, hogy ezen az oldalon senkinek halványlila 
gőze nincs arról, hogy melyik dohánygyárat hogyan és milyen módon érinti ez a 
javaslat. Ez egy ésszerű javaslat. Azt, hogy ön aggódik a Continentalért, én megértem, 
de akkor árulja már el nekünk azt, hogy miért.  

 
ELNÖK: Jegyzetelem, hogy ki kért szót, de mivel eddig még független 

képviselő nem szólhatott hozzá, ezért most Fodor Gábor képviselő úré a szó.  
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FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak annyit szeretnék 
hozzátenni a vitához, egyetértve egyébként az ellenzéki képviselők aggályaival, amiket 
eddig megfogalmaztak - amiket nem akarnék megismételni -, hogy készséggel 
elfogadom azt, amit Selmeczi Gabriella elmondott, és el is hiszem neki az ő szándékát. 
A kérdés az, hogy valóban ez a szándék tükröződik-e a javaslatban, mert itt egy 
egyszeri adóról van szó, ezért ezt nehéz igazából tartós népjóléti intézkedésnek 
tekinteni. Nem beszélve arról, hogy láttunk már - Schiffer képviselő úr, frakcióvezető 
úr felszólalására utalva - olyat, hogy elénk került módosító indítvány, de nem azt a 
szándékot tükrözte igazából, amit a kormánypártok akartak elérni. Ezt Balla alelnök 
úrnak is említem. Az RTL-TV2 büntetővitában például emlékszünk rá, hogy 
folyamatosan módosítgatni kellett, hogy a kellő súlyú büntetést ki tudják szabni az 
RTL-re, mert nem jól sikerültek a beadványok. Tehát nem tudom, hogy igazából mi 
van e mögött. Egy biztos: az egész törvényjavaslat mindenestől azt a szándékot 
tartalmazza, hogy egy csoportot, a Continental-csoportot kedvező helyzetbe hozza. 
Azt a botrányos ügyet melegíti fel, amikor lehetett tudni, hogy Sánta János 
számítógépén készült lényegében a trafiktörvény, az a trafiktörvény, amely 
nemzetközi botrányt kavart.  

Végezetül még a nemzetközi botrány részére szeretném felhívni a figyelmet. 
Megint az történik ezzel a törvénnyel, hogy azok a cégek, amelyeket abnormális 
módon, a piac szabályait nem figyelembe véve, lényegében teljesen paternalista 
módon büntet majd ez a szabályozás - ezek egyébként többek között amerikai 
érdekeltségű cégek -, a kormánynak a véglegesen elromlani látszó kapcsolatát az 
Amerikai Egyesült Államokkal még inkább alá fogja ásni. Szerintem egy teljesen hibás 
történetről van szó, több szempontból is. Hangsúlyoznám, én nem vonom kétségbe 
Selmeczi Gabriella képviselő asszony szándékát, sőt biztos vagyok benne, hogy ő ezt 
így gondolja, a kérdés az, hogy ez az egész történet erről szól-e. Efelől vannak erős 
kétségeink. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A Jobbik-frakció következik, de ketten is kértek szót. Szilágyi 

képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Balla képviselő úr azt 

mondta, hogy a Jobbik és az LMP összeérhet. Gondolkozhatunk mi ugyanúgy egy 
ügyről, szerintem attól még nem érünk össze. Ennél sokkal súlyosabbnak tartom azt, 
hogy dohányügyben, a dohánytörvények módosításánál, vagy egyáltalán a 
dohánytörvények megszavazásánál a Fidesz és a Continental összeér. Ez sokkal 
súlyosabb az én véleményem szerint.  

A másik: lehet, hogy most az a vád fog érni, hogy én Fodor Gáborral is 
összeérek a mondataimmal (Zaj.), mert osztom azon véleményét, és én is így 
gondolom…  

 
ELNÖK: Csendet kérek szépen!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): …hogy Selmeczi Gabriella képviselő asszonyé 

minden tiszteletem, tényleg őt egy olyan képviselőnek ismertem meg, akinek 
elhiszem, hogy amit mond, azt komolyan is gondolja, de sajnos azt tudom mondani, 
hogy akkor még súlyosabb a helyzet, hiszen úgy néz ki, hogy a dohánylobbi hatására - 
amely a kormány irányában folyamatosan jelen van, és amely képes elérni azt, hogy 
ilyen törvényeket nyújtsanak be - a kormány még a saját képviselőit is megpróbálja 
becsapni, és elhiteti velük azt, hogy ez mennyire nemes célt szolgál, miközben teljesen 
másról szól. De ez az általános vita lenne, én jelen pillanatban még mindig ott tartok, 
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hogy arra szeretnék választ kapni valakitől, hogy milyen háttértanulmányok 
készültek. Önök számoltak egy bizonyos bevétellel, és ezt a bevételt Selmeczi 
Gabriella elmondása szerint nagyon nemes célokra kívánják költeni. Ezt az előre 
kalkulált bevételt önök ezzel a módosítóval most csökkentik valamennyivel, de jó 
lenne tudni, hogy mennyivel csökkentik. Gondolom, valamilyen háttérszámítást 
végeztek arra, hogy ez mekkora kiesést fog ahhoz képest jelenteni, amit önök előre 
elterveztek. Erre szeretnék valamilyen választ kapni. Én nem szeretnék annyira 
átfogót, mint amilyet az MSZP képviselői kértek, nekem elég csak az, ha azt 
megmondják, hogy mennyivel csökkenti a Continental fizetendő részét ez a módosító 
javaslat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Frakcióigazgató úr, ez 

nagyon-nagyon olcsó volt. Az a helyzet, hogy kettőnk közül szerintem nem én vagyok 
az, akinek a dohányipar fontos, engem még soha nem látott az épület körül pöfékelni, 
úgyhogy maradjunk abban, hogy első körben nekem teljesen mindegy, hogy akár 
amerikai, akár magyar dohánycég.  

Az a helyzet, hogy amikor ez a törvénycsomag beérkezett a Házhoz, az ember 
osztott-szorzott, és azt látta, hogy egyetlenegy dohányipari cég van, amelyik 
kedvezményezett - nyilván ez a véletlen műve, semmilyen szándékosság nincs benne -
, és ez a Continental. Hiába követeltük a vitában, ellenzéki képviselők, hogy mutassák 
be, ennek konkrétan milyen egészségvédelmi hatásai vannak, milyen 
hatástanulmányok készültek; kértük azt, hogy mutassák be, milyen munkaerő-piaci 
hatásai lesznek. Konkrétan például, ha a Pécsi Dohánygyárnak le kell építenie a 
törvénycsomag miatt, akkor Pécsett milyen intézkedéseket tervez a kormányzat. 
Semmilyen válasz nem érkezett. Tehát semmiféle hatástanulmány nincs mellékelve. 
Egyetlenegy dolog volt konstans a törvénycsomagban: csak a Continental. Ezért 
fogalmaztam meg az aggódó kérdést, hogy nehogy már hiba essen a logikába, hogy 
betolnak egy ilyen módosítást, aztán véletlenül még azt se nézték meg, hogy ez a 
Continentalra milyen hatással van.  

Összegezve: természetesen önmagában az, hogy a munkahelyteremtést 
értékelni kívánják, nagyon-nagyon hasznos, viszont jó lenne őszintén beszélni. És 
miután maga az alap törvénycsomag nyilvánvalóan egy cégcsoportot kedvezményez, 
kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez a módosító hogyan hat ennek a cégcsoportnak az 
üzleti eredményére, illetve ehhez képest e cégcsoport versenytársainak az üzleti 
eredményére hogyan hat.  

Egyebekben pedig, képviselő asszony, az a probléma, hogy én ezt a nagyon 
szép és megható indokolást elhinném, ha nem egy egyszeri befizetésről lenne szó. Azt 
azért nekem ne mondja senki, főleg hatástanulmányok nélkül, hogy egy egyszeri 
befizetés a magyar egészségügy helyzetén bármit változtat. Lehet, hogy Zombor 
Gábor elköltötte már ezt a pénzt, de igazi beruházásokra az egészségügyben nem egy 
költségvetési évben lenne szükség. Kérdezem, hogy mi a tervük 2016-ra.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr kért szót. Parancsoljon! 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A 2013. év alapján tudtuk ennek az adóbevételnek a mértékét megtervezni. 
Ez alapján 11-12 milliárd közé tervezzük az adóbevétel összegét. Szintén ez alapján 
tudunk kalkulálni ennek a módosítónak a hatásával is, ez alapján néhány százmilliós 
nagyságrendű bevételkiesést okoz a módosító indítvány. Természetesen a 2014. év 
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még nincs lezárva, tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy a 2014. év alapján mi fog 
történni, pontosan az adó összegét sem, és a módosító indítvány hatását sem tudjuk 
számszerűsíteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Lukács 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye, 

itt folyamatosan szóba került, hogy egy legitimációs problémával küzd a 
törvényjavaslat, és ez az általános vitában is elhangzott. A legitimációs probléma 
pontosan ebben állt, hogy egyébként nehéz összekötni ezt a fabrikált törvényt és az 
általa elérni kívánt célokat, tehát az egészségügyi hozzájárulást és az egészségügyi 
hozzájárulásban rejlő pozitív üzenetet. És ez a módosító is csak annyit erősít meg, 
hogy ez a legitimációs válság vagy probléma tovább erősödik, és tovább veri a 
hullámokat. 

Úgy gondolom, teljesen megalapozottan kerültek elő ezek a találgatások, ebből 
még jobban úgy érződik, hogy valakire szabva lett. Nyilván el tudnák oszlatni ezeket a 
kételyeket, ha megmondanák, hogy például a Continentallal mi van. De még jobban el 
lehetne oszlatni, ha most elmondanák, hogy az összes további dohányipari 
szereplővel mi van. Én most gyorsan rákerestem az interneten, és a Continentalnál 
2014-ben egy 2 milliárd forintos fejlesztést láttam, amit ennek a módosítónak az 
értelmében el lehet számolni. Amit ebből el tudnak számolni, az 600 millió forint. Ez 
az imént elhangzott pár százmillió forintos csökkenéssel nagyjából egybe is vág, ami 
egyébként itt elhangzott. Tehát nyugodtan elmondhatnák, mert ha erre volt egy 10-11-
12 milliárdos becslés, akkor, úgy gondolom, megvan, illetve tudják, akár a 2013. év 
alapján, hogy kitől mit lehet várni. És azt is tudnia kellene a kormányzatnak, hogy 
közben milyen beruházások zajlottak, hiszen azért ennyire feltérképezték. 

A másik, hogy inkább úgy tűnik, és közeledünk tényleg a Mikuláshoz, hogy 
önök egy korábbi nyulat beöltöztettek Mikulás-jelmezbe, másrészről pedig nem jut 
más az eszembe a hasonlatoknál, mint hogy ez megint arról szól, hogy valakinek a 
puttonyát tele lehessen rakni. (Dr. Schiffer András közbeszól.) Igen. 

Képviselő asszony, ne tessék haragudni, nem önt akarom ezzel sérteni, de azért 
az az érvelés, amivel jött, hogy azt a fontos célt, amit elmondott, ebbe burkoljuk, és 
egy ilyen csúnya mázt öntünk rá, ez nem lesz felhatalmazás. Ez egy ugyanolyan 
legitimációs válsággal küzdő törvényjavaslat lesz. Ráadásul tovább rontja a helyzetet, 
és ezt mindenki elmondja, hogy csak egyetlenegy évre szól, ami az egészségügyben 
valóban egy pici segítség lehet, de egy hosszú trendet nem tud elindítani, márpedig az 
egészségügyben éveken keresztül kell - csakúgy, mint más szektorokban - 
gondolkodni. 

Tehát azt gondolom, hogy ez tovább növelte ezt a - sajnos, úgy tűnik - „valakire 
szabták” jellegű törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

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

jelentkező.) Ha nincs, akkor lezárom a vitát, és előterjesztőként válaszadásra Selmeczi 
Gabriella képviselő asszonynak adom meg a szót. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Én nagyon sajnálom azt, hogy önök egy teljesen más 
koordinátarendszerben gondolkodnak, és csak egy más koordinátarendszerben 
tudnak gondolkodni. Engedjék meg, hogy hadd induljak el az elejétől.  
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Miért baj az, ha a kormánypárti politikusok úgy gondolkodnak, hogy 
Magyarországon a dohányzást vissza kell szorítani, mert a dohányzás egyébként még 
mindig döntő szerepet játszik a betegségek kialakulásában? Miért baj az, ha úgy 
gondoljuk, hogy ennek az egyik eszköze, tehát a dohányzás elleni küzdelem egyik 
eszköze az adórendszer? Miért baj az, ha azt gondoljuk, hogy ez az egyszeri adó, amit 
most szeretnénk kivetni, nagy eséllyel azokat a cégeket fogja sújtani, terhelni, 
amelyek egyébként ezeket a dohánytermékeket terítik a piacon? Mi reméljük, hogy 
nem hárítják tovább, de ha továbbhárítják, abból sincs tragédia. Miért baj az, ha úgy 
gondolkodunk, hogy az ebből befolyó pénz menjen az egészségügyre? 

Itt most akkor hadd mondjam el önöknek első kézből, hogy a tegnapi napon 
Zombor Gábor államtitkár úr azt mondta, hogy már kész terveik vannak arra, hogy 
ezt a több mint 10 milliárd forintot, amit tervezünk, hogy befolyik ebből az adóból, 
fejlesztésre fogják fordítani, egyszeri fejlesztésre, méghozzá olyan fejlesztést 
szeretnének belőle eszközölni, amire egyébként nincs uniós pénz. Tehát már kész 
tervekkel rendelkeznek. 

Képviselőtársaim! Ez a hasonlat itt nagyon sántított. Itt nem valakinek a 
puttonyát tömjük tele, hanem megadóztatunk cégeket. Ha nem vették volna észre, itt 
most egy egyszeri adóról beszélünk. Azt lehet kifogásolni, hogy ez miért egyszeri adó, 
miért nem folyamatos. Bizonyára képviselőtársaim képzelőereje nem ismer 
határokat, erről lehet vitatkozni. Szatmáry Kristóf képviselőtársam úgy nyújtotta be 
ezt az önálló indítványt, hogy ez egyszeri adónem, és én azért csatlakoztam hozzá 
nagy örömmel, mert ezt a pénzt az egészségügyre fordítják. (Dr. Schiffer András 
közbeszól.) Parancsol? 

 
ELNÖK: Egyelőre képviselő asszonynál van a szó. Ez még az LMP 

frakcióvezetőjére is vonatkozik. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Ettől függetlenül egyébként, és itt most 

szintén a kérdésekre vagy a kritikákra válaszolva, azt senki nem gondolja, hogy ez 
fogja elhozni az igazi megoldást az egészségügyben. Ha megnézik, az egészségügy 
költségvetése ennél jóval nagyobb, a gyógyító-megelőző kasszája, a gyógyszerkasszája, 
a népegészségügyi programra fordított pénzek, de az egészségügyben a pénz sosem 
elég, ezért mi ennek örülünk, ez nagyon jól jön. Most pontról pontra próbáltam a 
kritikák egy részére válaszolni. 

Na már most, a konkrét javaslatról, amit a bizottság tárgyal, és amit bizottsági 
módosítóként tárgyalunk. Miért baj az, ha azt mondjuk ennél az egyszeri adónál - 
mondom, ez adóteher, tehát nem puttony, és nem kapnak valamit, hanem 
megadóztatjuk őket -, hogy ha valaki termelő beruházást hajtott végre, és ezt már 
végrehajtotta, tehát nem a jövőben az adót elkerülendő hajtja végre, hanem már 
végrehajtotta, ráadásul a termelő beruházás mögött az van, hogy hozzájárul a hazai 
ipari foglalkoztatás növeléséhez - ugye, minden vágyunk az, hogy egyre többen 
dolgozzanak, a foglalkoztatás erősödjön, növekedjen -, ha ehhez jelentős módon, 
önként hozzájárul, ezt figyelembe vesszük, és a megvalósított beruházásra fordított 
összeg egy részével ezt az adóterhüket csökkentjük, függetlenül attól, hogy egyébként 
milyen cégről van szó, kik a tulajdonosok, magyarok, amerikaiak, s a többi? 
Egyébként nekem egyik dohányipari cégért sem fáj a szívem, legyen az magyar vagy 
amerikai. Helyesnek tartom, hogy ha már arról beszélünk, hogy hogyan tudunk 
adóbevételekre szert tenni, akkor a szektort nagyítóval nézzük. Egyébként ettől 
függetlenül helyesnek tartom, hogy ha termelő beruházást hajt végre, akkor ezt vagy 
ennek egy részét leírhassa az adójából, mert egyébként ez is egy nagyon kiemelt, 
rendkívül fontos cél, hogy a foglalkoztatást erősítsük és növeljük. 
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Mindenféle hátsó szándék nélkül ezt tudom önöknek elmondani, és nagyon 
sajnálom, hogy csak abban tudnak gondolkodni, hogy egy-egy önálló indítvány, 
módosító javaslat mögött vajon mi lehet, mert tuti, hogy valami van. Nagyon 
sajnálom, hogy ezt az ellenzéki gondolkodásmódot meghonosították Magyarországon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a szavazásra kerül sor. Először a 

háttéranyagban foglalt gazdasági bizottsági módosító indítványról szavazunk. 
Kérdezem, ki az, aki a Gazdasági bizottság módosító indítványát támogatja. 
(Szavazás.) Tizenkilenc igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenkét nem szavazat mellett a bizottság a Gazdasági bizottság módosító indítványát 
támogatta. (Jelzésre:) Bocsánat, a tartózkodást nem kérdeztem, azt hittem, mindenki 
szavazott. Egy tartózkodás mellett a bizottság a Gazdasági bizottság módosító 
indítványát támogatta. 

Kérdezem, ki az, aki a módosítási szándékát a Törvényalkotási bizottságnak, 
ami a törvényjavaslat 6. §-a (6) bekezdését érinti, illetve azzal egészül ki a törvény, 
támogatja. (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizenkét nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett 
a bizottság a módosítási szándékát a Törvényalkotási bizottságnak támogatta. 

Ennek megfelelően most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés 
elfogadására kerül sor. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 
Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő nem 
szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. A bizottság ennek megfelelően 
az összegző módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 

A bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Szűcs Lajos képviselőtársunkat 
javaslom. Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság egyhangúlag támogatta Szűcs Lajos képviselőtársunk bizottsági előadói 
jelölését. 

Kisebbségi? (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Megosztja a szocialista frakció a 
Jobbik-frakcióval, és Tóth Bertalan, illetve (Jelzésre:) Lukács László képviselő úr 
megosztva fogja a bizottsági kisebbségi véleményt ismertetni. Köszönöm. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most áttérünk a 4. napirendi pontra, amely az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes 
kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak 
érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú törvényjavaslat 
módosításáról szól. 

Köszöntöm Kis Miklós államtitkár urat a Miniszterelnökségről. 
Kormányvéleményt azért nem fogok kérdezni a Gazdasági bizottság egyébként 
nyelvhelyességi módosítása kapcsán, mert a kormány élt azzal a lehetőséggel, hogy 
előre jelezte, hogy támogatja a Gazdasági bizottság módosító indítványát. 

Nincs törvényalkotási bizottsági módosítási szándék; van a Gazdasági 
bizottságnak egy módosító javaslata, amely, ha jól látom, nyelvhelyességi pontosítás 
az 1. és 2. pontba foglalva. 
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Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Van. Parancsoljon, 
képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Jóllehet, az előző 
napirendi pontot lezártuk, és ugyan nem tisztem, hogy Selmeczi Gabriella 
képviselőtársamnak elrontsam a napját, de hát mégiscsak azt kell hogy mondjam, 
hogy annak a törvényjavaslatnak a mintájára itt is azt látjuk, hogy egy kizárólag 
politikai célokat szolgáló előterjesztéssel van dolgunk. És azt gondoljuk, hogy ez a 
törvény semmi más, mint egy személyre szabott jogalkotás, ahol szintén az történik, 
ami egyébként nem biztos, hogy mindig baj lenne, ha egy kétharmaddal 
felhatalmazott parlamenti többség néha személyre szabott jogalkotást hajtana végre, 
csak sajnos azt látjuk, hogy ez nem egy néha előforduló dolog, hanem ez egy 
tendenciózusan megvalósuló törvényalkotási folyamat. Éppen ezért sem a módosító 
javaslatot, sem a törvényjavaslatot, úgy, ahogy van, nem tudjuk támogatni, 
zusammen, egyben elutasítjuk, és nemmel fogunk szavazni. 

Összességében ez a törvényjavaslat, amely ugye, a plázastop 
meghosszabbítását jelenti, azért indult el, hiszen ez év elején, tavasszal az Európai 
Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben e miatt 
a törvény miatt, és a kormány itt most gyakorlatilag előremenekül, kitolja ezt a 
plázastopot a 2015. évre is. Ráadásul azt látjuk, hogy minden szakmai alapot vagy 
indokot nélkülözően, személyre szabott törvényalkotással valósítja ezt meg. Az való 
igaz, hogy egyfajta szempontból, mondjuk úgy, enyhít vagy könnyít a jövő évre, hiszen 
a 300 négyzetméteres határt 400 négyzetméteres határra viszik fel, aminek 
értelmében a 400 négyzetmétert meghaladó üzlet- vagy bevásárlóközpont építéséhez 
szakhatósági állásfoglalás szükséges. Ami teljesen érthetetlen számunkra, hogy 
szakhatóságként országos illetékességgel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, a 
Hajdú-Bihar megyei kormánymegbízottat jelölik ki, aki jogosult ebben dönteni. 
Ráadásul egy bizottságot is felállítanak, amely az építési engedély iránti kérelem 
szakmai megalapozottságát vizsgálja, de ennek a bizottságnak a döntése egyáltalán 
nem köti a kormánymegbízott urat, csak és kizárólag, mondjuk úgy, irányt mutat neki 
vagy irányt szab. Gyakorlatilag a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kezébe teszi 
azt a jogot, oda letéteményezi, hogy az majd eldönti, hogy épülhet-e valahol az 
országban, bárhol ilyen típusú üzlet, avagy nem.  

Számunkra kérdéses, hogy honnan fogja tudni azt majd a Hajdú-Bihar megyei 
kormánymegbízott, hogy teszem azt, Nagykanizsán vagy Baján épülhet-e ilyen üzlet, 
azaz hogy ő erre kiadja-e a szakhatósági engedélyét, merthogy ennek a bizottságnak, 
amelyik egyébként gyakorlatilag az adott településre gyakorolt környezetvédelmi, 
közlekedési hatások alapján alakítja ki az álláspontját, ennek a bizottságnak a 
javaslata nem kötelező a Hajdú-Bihar megyei kormánymegbízottra.  

És azért mondjuk azt, hogy összességében nem tudjuk támogatni az egészet, 
hiszen egy politikai célú jogalkotási szándékkal találkozunk, amely ráadásul 
személyre szabott is. Hiszen nevesítsük: a Hajdú-Bihar megyei kormánymegbízott 
Rácz Róbert; az a Rácz Róbert, aki a folyosói pletykák vagy a sajtóhírek szerint sokáig 
eséllyel pályázott arra, hogy Kósa Lajos után Debrecen polgármesterjelöltje legyen. 
Aztán végül azt hozta az élet meg a fideszes akarat, hogy nem ő lett a polgármester, és 
a polgármesterjelölt sem… 

 
ELNÖK: Gondolom, ez a felszólalásnak szorosan a tárgyhoz kötődő része.  
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DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Természetesen. (Derültség.) És ezért azt 
gondoljuk, hogy önök most gyakorlatilag ki szeretnének fizetni egy fideszes havert, ki 
szeretnének fizetni egy fideszes kádert, az ő kezébe teszik ennek a dolognak az 
eldöntését. Éppen ezért mondjuk azt, hogy úgy, ahogy van, zusammen nem tudjuk 
támogatni ezt a törvényjavaslatot, sem a módosító javaslatokat, sem a 
törvényjavaslatot. Megint egy személyre szabott törvényhozással találkozunk. 
Köszönöm szépen. 

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

Parancsoljon, Pesti képviselő úr! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A kormányhivatalt érintő megjegyzésre reagálnék. Az korábban is 
gyakorlat volt, hogy miután van olyan ügy, amilyenből nagyon kevés van az országban 
és speciális szakértelmet igényel, ezért nem minden kormányhivatal jogosult eljárni 
néhány ügyben. Volt ilyen korábban is, például a régészeti kutatások és azok 
engedélyezése: miután nem sok ilyen ügyről volt szó, azokat Budapest Főváros 
Kormányhivatalához rendelték. Tehát ebben semmiféle különlegesség nincs. 
Mindössze arról van szó, hogy munkaerő-racionalizálás van benne, meg szakértelem-
központosítás, pontosan azért, hogy mivel egy témában nincs annyi, ezért ezekben 
egy kormányhivatal járjon el. 

S mindaz a személyes megjegyzés, amit Rácz Róbertre tett, azok - engedje meg 
-, nyugodtan mondhatom, hogy légből kapottak. S csatlakozva önhöz annyiban, hogy 
a mellettem ülő képviselő asszonnyal kezdte, én meg azzal fejezem be: lassan tényleg 
le kellene szokni arról, hogy állóháborút indítanak. Szerintem ki mint él, úgy ítél. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen. Nem személyeskedni 

szeretnék, hanem szakmai oldalról szeretném megközelíteni ezt a kérdést. 
Elfogadom azt, amit Pesti képviselőtársam mondott, ugyanakkor nem vagyok 

abban biztos, hogy valóban Hajdú-Bihar megyében van meg ez a szakértelem, amit ön 
említett. Ha szakértelemről beszélünk, akkor azt gondolom, Győr-Sopron megyében 
ott van a helyismeret, hogyha ott létesülne egy létesítmény, tehát oda kellene adni 
ezeket a hatásköröket, mert ők tudnak dönteni, megvan az a kellő ismeretük, hogy az 
a környezetre meg egyébként az ott élőkre milyen hatással lenne. Én kétségbe vonom 
azt, hogy Hajdú-Bihar megyében megvan az a helyismeret és az a szakmai ismeret, 
hogy el tudják dönteni azt, hogy mondjuk, Zala megyében egy ilyen létesítmény 
megalkotása milyen hatással van az ott élőkre. Ez a szakmai része ennek a 
történetnek. 

A másik az, hogy ennek a megoldása érdekében létrehoznak egy bizottságot, 
ahova a minisztériumok delegálnak embereket, és aztán ennek a vezetője 
gyakorlatilag nem rendelkezik semmilyen jogkörrel, és nem dönthet ebben a 
kérdésben, az kizárólag ennek a kormánymegbízottnak a hatásköre lenne. Akkor meg 
miért van ez a bizottság? Ez a történet nekem így egy kicsit nem áll össze.  

Ráadásul, hogyha jól olvastam - ez már kevésbé biztos -, én úgy érzékeltem, 
hogy ez a törvény kiegészül ezekkel az új paragrafusokkal; tehát a régiek, amelyek 
eddig megvoltak, nem módosulnak. Ebben az esetben a régiben 300 négyzetméter 
szerepel, ebben az újban 400. És ha megnézzük, a végrehajtás során majd azok az 
önkormányzatok, amelyek ezzel foglalkoznak, valószínűleg nem fognak tudni 
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normális döntést hozni, mert ez megint egy olyan jogalkotás, ahol az önkormányzatok 
majd állnak, néznek bután ki a fejükből, mert nem tudtuk eldönteni, hogy hogyan 
kellene ezt rendesen megfogalmaznunk. Köszönöm szépen.  

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

jelentkező.) A tekintetben kérek szépen egy megnyugtatást az arra illetékestől - mert 
ez egy jogtechnikai kérdés -, hogy ugye, nem marad a törvényen belül belső 
ellentmondás a 400 négyzetméterre vonatkozó, kiegészítő szabályozás kapcsán. (Dr. 
Legény Zsolt közbeszól.) Legény képviselő úrnak megadom a szót, mert nem értem 
így, amit mond. (Dr. Legény Zsolt közbeszól.) Jó, csak mert egy ezzel kapcsolatos 
felvetés érkezett, és nem szeretném, ha úgy fogadnánk el összegző módosító 
javaslatot - de, miután látom, hogy teljes nyugalom honol, ezért úgy veszem, hogy…  

Akkor az erről szóló döntést egyelőre napoljuk el, és utána erre a napirendi 
pontra, ha szabad, visszatérünk, mert azt látjuk, és ebből a szempontból 
jogtechnikailag jogos a felvetés, ami elhangzott Hiszékeny képviselő úrtól, hogy az 
1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. fejezettel egészül ki, és az 57/C. § 400 
négyzetméterre emeli az alapterület-bővítés építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásban való határát. Tehát az a kérdésem, hogy a 300 négyzetméterrel nem áll-e 
elő koherenciazavar. Ha ennek esetleg a kormány utána tudna nézni, azt 
megköszönöm, mert akkor addig erről ne szavazzunk, majd hátha szükséges 
pontosítás. Ha nem, akkor pedig azzal a jó érzéssel, hogy biztosan legalábbis 
koherens javaslatot fogadunk el, tudunk róla később dönteni.  

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2048. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Úgyhogy akkor most a 4. pontról szóló további szavazást elnapoljuk, és az 5. 
pontra térnénk át, amely az egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/2078. számú törvényjavaslat. A bizottság szintén a határozati 
házszabály 46. §-a alapján jár el. Ennek megfelelően a kormány előzetesen 
nyilatkozott arról, hogy nem foglal állást a kérdésben, ezért is tudjuk most tárgyalni.  

A jelenlegi vita tárgya az Igazságügyi bizottság módosító javaslata, amely öt 
pontban található meg a háttéranyagban, illetve tartalmi, illetve jogtechnikai 
módosítási szándék, amelyet a Törvényalkotási bizottság kíván megfogalmazni. Erre 
nyitom meg a vitát, és kérdezem államtitkár úr véleményét ezeknek a támogatásáról.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök 
úr. A Miniszterelnökség támogatja a bizottsági módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És az Igazságügyi bizottság módosítási javaslatait 

is, ugye?  
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Igen.  
 
ELNÖK: Igen. Először is elnézést kérek, mert én a Törvényalkotási bizottság 

saját módosító javaslatáról is beszéltem, de ilyen nincsen. Tehát az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslatait a kormány támogatja, a Törvényalkotási bizottság 
pedig majd meglátjuk, hogy kíván-e benyújtani. Az Igazságügyi bizottság 5 pontos 
módosító indítványáról nyitom most meg a vitát. Ki az, aki ehhez hozzá kíván szólni? 
(Jelzésre:) Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
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HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen. A jogalkotási tervben vagy 

törvényalkotási programban, nevezzük is bárhogy, nem szerepel ennek a törvénynek 
a módosítása, ami az én megítélésem szerint nem is csoda, hiszen nemrég 
szabályozták ezt a részterületet. Ezért, mondjuk, kicsit érthetetlen, hogy miért került 
ide. Abból a szempontból viszont érthető, hogy már a megelőző törvény is 
átgondolatlan volt, akkor sem egyeztettek, most sem történt meg ilyen egyeztetés. Jó 
esetben azt mondom, hogy ki tudjuk javítani az előző, felelőtlenül hozott 
döntésünket, rosszabb esetben azt tudom elmondani, hogy toldozzuk-foldozzuk ezt a 
törvényt, ami - azt gondolom, hogy - most sem sikerült tökéletesre.  

Megfogalmazza maga a javaslat is azt, hogy ezzel lehetővé kívánja tenni az 
önkormányzatok számára azt, hogy ezt végrehajthassák. Hát, gratulálhatunk 
magunknak, a korábbi törvény ezek szerint végrehajthatatlan volt, én is azt mondom, 
hogy végrehajthatatlan. Sejtésem pedig az, hogy amit most hozunk, azzal lesz még 
dolgunk. Végig kéne azt gondolnunk, hogy helyénvaló dolog-e az, hogy a 
beruházáslebonyolítói és építésügyi igazgatási szakértői tevékenységet semmifajta 
jogosultsághoz nem köti a jövőben ez a módosítás. Azt hiszem, mindenki saját maga 
eldöntheti, hogy egy beruházás kapcsán ez helyes így, vagy nem.  

A másik pedig, hogy a jövőben már nem tilthatja meg az építési tevékenység 
folytatását az építési hatóság, ha az az állékonyságot, az életet és egészséget vagy 
közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti. Gondolják ezt végig! Olyan épületek 
megépítéséről beszélünk, amelyekről látható az, hogy nem állékony, tehát bármikor 
összedőlhet. A jövőben az építési hatóság csupán bírságot szabhat ki, és kötelezheti 
arra, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg. Arra egyszerűen nem nyújt lehetőséget, 
hogy ezt a fajta építési tevékenységet megszüntesse vagy megtilthassa a hatóság. Az 
én megítélésem szerint ez egy életveszélyes történet így.  

Az Igazságügyi bizottság által tett javaslat alapján a 4. ponttal kapcsolatban 
kérdésem lenne. Az eredeti szöveg úgy szerepel, hogy a településrendezési eszközöket 
a fővárossal, fővárosi kerületekkel és az e törvény hatálya alá tartozó egyéb 
településekkel - agglomerációról van szó - összhangban kell meghozni. A módosítás 
úgy szól, hogy ebből kiveszi a fővárosi kerületeket. A kérdésem az, hogy ebben mi az 
ésszerűség. A főváros és az agglomeráció kapcsolatát a peremkerületek biztosítják. Ha 
az összhang biztosítása a peremkerületek meghallgatása nélkül történik, akkor egy 
ismét végrehajthatatlan jogszabályt alkottunk. Az Igazságügyi bizottság javaslata erre 
vonatkozik. És ha már, amit itt korábban fideszes képviselőtársaim említettek, a mi 
agyunk másképp jár, mint az övék, ebbe bele lehet azt is látni, hogy azért került ki a 
kerület megnevezés ebből a javaslatból, mert lehet, hogy később már nem lesznek 
kerületek, és már abban gondolkodunk, hogy egy egységes közigazgatási főváros van. 
Mindenesetre akárhogy is lesz ez az elkövetkező időszakban, én azt gondolom, hogy 
az agglomeráció és a főváros kapcsolatát összhangba hozni településrendezési 
szempontból nem lehetséges úgy, hogy a fővárosi kerületeket, különösen azokat, 
amelyek a főváros peremén vannak, ebből az egész történetből kihagyjuk. Tehát ezért 
nem javasoljuk ezt így elfogadni.  

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

jelentkező.) Úgy látom, hogy nincsen. Megadom a szót államtitkár úrnak, 
parancsoljon!  

 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen a 

szót. Az indoklás az, hogy az agglomerációs törvény csak a fővárosi szerkezeti tervekre 
vonatkozik, a kerületiekre pedig nem.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben további hozzászólási szándék nincsen, akkor szavazunk az 
Igazságügyi bizottság módosító javaslatairól. Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító 
javaslatokat támogatja. (Szavazás.) Huszonnyolc igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Fodor képviselő úr 
is tartózkodik, és az MSZP is tartózkodik. Nyolc tartózkodás.  

Tehát 28 igen szavazattal és 8 tartózkodás mellett a bizottság az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslatait támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Huszonnyolc igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc 
tartózkodás.  

Tehát 28 igen szavazattal és 8 tartózkodás mellett a bizottság az összegző 
módosító javaslatot és összegző jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadónak Tuzson Bence képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk, hogy 
Tuzson Bence képviselőtársunk lesz a bizottság előadója. (Jelzésre:) Kisebbségi 
előadót nem kíván a Szocialista Párt bejelenteni, a Jobbik sem, más sem, tehát nincs 
kisebbségi előadója a bizottságnak. Köszönöm.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 
azzal összefüggő törvények módosításáról szóló T/2082. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, amely a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/2082. számú törvényjavaslat.  

A Kulturális bizottság 28 pontos módosító indítványa tartalmi és nyelvi 
módosításokat tartalmaz, a Törvényalkotási bizottságnak pedig nyelvhelyességi 
módosításai vannak, és van saját módosítási szándék, ez 14 pontból áll, jogtechnikai 
és nyelvi pontosításokat jelent. Ezekre nyitom meg a vitát, és kérdezem a kormány 
képviselőjének a véleményét. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány - mint ahogy 
jeleztem is, elnök úr - az előterjesztést nem tudta megtárgyalni, a minisztérium 
álláspontját tudom képviselni. A kulturális bizottsági módosítókat és a 
törvényalkotási bizottsági módosítókat is támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Még annyit szeretnék pontosítani, hogy a törvényjavaslat 

1. melléklet 3. pontjában „a nemzeti emlékhely megnevezése”, 13. sor, Egri Várnál az 
irányítószám nem 9330, hanem 3300, tehát „3300 Eger, Vár 1.” Ez még további 
pontosítás. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki az, aki szót kér. (Jelzésre:) Bárándy 
alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Nem konkrétan kapcsolódik a módosító javaslatokhoz, viszont most 
vagyunk abban a szituációban, hogy ezt a kérdést fel tudjam tenni, elnök úr, úgyhogy 
engedje meg, hogy ezt megtegyem.  
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Úgy tudom, hogy a törvényalkotó célja vagy legfőbb célja ezzel a 
törvényjavaslattal az volt, hogy egy központi szervezetben és a miniszterelnöki hivatal 
ellenőrzése alatt tartsa a szektort. Az, hogy ez milyen vélt vagy valós gazdasági 
lobbiérdekeket takar, egy másik kérdés, és erre most nem is akarok kitérni, de szó 
volt arról is, és mondjam azt, szinte nyílt titokként kezeltük, hogy ez a változás azért 
szükséges, mert a feltárások ily módon történő változására a Déli Áramlat építésének 
a megkönnyítése adta az apropót. Mivelhogy kiderült, hogy erre nincs szükség, nem 
merült-e fel a kormányban, hogy erre az egészre nincs túl nagy szükség? Köszönöm 
szépen. 

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

Amennyiben nincs, államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
KIS MIKLÓS ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Az 

előterjesztés célja nem a Déli Áramlat munkálatainak az előkészítése volt, hanem 
egyéb más nagyberuházásoknak is az esetleges elősegítése, úgyhogy nem konkrétan 
erre az előterjesztésre, nem konkrétan erre a célra készült a javaslat. 

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

Amennyiben nincsen, akkor a módosító indítványokról szavazunk. Kérdezem először, 
hogy ki az, aki a Kulturális bizottság által benyújtott háttéranyagban található 
módosító indítványokat támogatja. (Szavazás.) Huszonhárom igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Nyolc tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokat elfogadta. 

A Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról kell most szavaznunk 
a melléklet pontosításával, tehát a helyrajzi szám pontosításával. Kérdezem, hogy ki 
az, aki ebben a formában támogatja a módosítási szándékot. (Szavazás.) 
Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem 
szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. A bizottság a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatát elfogadta. 

Ezt követően most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés 
elfogadására kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezeket 
támogatja. (Szavazás.) Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Négy nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás. A bizottság az 
összegző módosító javaslatot és összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vejkey Imre képviselő urat javaslom. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja az ő kijelölését. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) a Szocialista Párt nem kíván állítani, a Jobbik is 
jelzi, hogy nem kíván, tehát nem lesz kisebbségi előadója a bizottságnak. Köszönöm. 
Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Annyi a kérésem a kormány képviselőjéhez, hogy amíg a szükséges információt 
megkapjuk a 4. ponttal kapcsolatban, addig a Miniszterelnökség államtitkári szintű 
képviselete legyen biztosított. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, 
valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
összefüggő módosításáról szóló T/2077. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Haladunk tovább, a 7. napirendi pont a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági 
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ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló T/2077. számú törvényjavaslat. 
Köszöntöm Tasnádi államtitkár urat a kormány képviseletében.  

A tárgyalandó a háttéranyagban szereplő 11 pontos nemzetbiztonsági bizottsági 
módosító indítvány. Az előterjesztő a tájékoztatóban úgy nyilatkozott, hogy nem 
foglal állást a háttéranyagban szereplő bizottsági módosítókról, ilyen értelemben a 
kormány majd a megszólalásokra tud reagálni. A Törvényalkotási bizottságnak 
nincsen saját módosító javaslata, ezért most a Nemzetbiztonsági bizottság 11 pontos 
módosító javaslatára nyitom meg a vitát. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki fel kíván szólalni. (Jelzésre:) 
Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Ennek a törvénynek van némi előzménye, amit 
érdemes felidézni, hiszen a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozást 
az előző ciklusban a parlament elfogadta.  

Akkor a mi erőteljes és elég határozott tiltakozásunk ellenére egy olyan 
szabályozást fogadott el az Országgyűlés, amit jeleztünk előre, hogy teljesen 
alkotmányellenes, és egy olyan folyamatos titkosszolgálati ellenőrzést tett lehetővé az 
ellenőrzöttek körével kapcsolatban, ami nem elfogadható. Ezen véleményünk itt, a 
parlamentben szokás szerint süket fülekre talált, de maga az Alkotmánybíróság is a 
beadvány értékelése során ugyanerre jutott, és a törvény nagyjából érdemi részét úgy, 
ahogy van, megsemmisítette, ezért kellett most ehhez a törvényhez újra hozzányúlni. 
Az előző törvényjavaslatot még fideszes országgyűlési képviselő, Kocsis Máté jegyezte. 
Ezt a törvényjavaslatot már a kormány jegyzi, a Belügyminisztérium. Egyébként maga 
a megoldás - amiket a törvényjavaslatban az ügy érdemében a kormány javasolt - 
kifejezetten előremutató, és azt gondoltuk mi is, hogy meglepően progresszívek és jó 
javaslatok. Voltak apróbb és kevésbé apróbb kifogásaink, ezért az MSZP két héttel 
ezelőtt ötpárti egyeztetést kezdeményezett, és ezen ötpárti szakmai egyeztetések után, 
amiket itt most magunk előtt látunk a Nemzetbiztonsági bizottság javaslataként, ezek 
az egyeztetésen elfogadott közös javaslatok. Szeretném mondani, hogy… 

 
ELNÖK: Képviselő úr nem tudja folytatni a hozzászólását, mert én is egy 

telefonbeszélgetést hallok, tehát (Dr. Rubovszky György felé fordulva:) ha szabad 
kérnem elnök urat, akkor… (Dr. Rubovszky György bólint.) Köszönjük szépen. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Szóval ezeket természetesen 

támogatni fogjuk, hiszen ha jól tudom, és gondolom, a többiek is nyilatkoznak, ez ki 
fogja állni akár az ötpárti konszenzus próbáját is, mindamellett két dologra szeretném 
továbbra is felhívni a figyelmet, ami megnehezíti a törvény végleges támogatását.  

Az egyik az, ami nem a Belügyminisztérium hatásköre, de azt gondoljuk, hogy 
egyszerűen vicc kategória. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal kapcsolatban 
olyan módosítást javasol ez a törvény - aminek egyébként semmi köze alapvetően a 
benyújtott törvényjavaslathoz -, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi 
állományában az önkéntes és hivatásos mellett az önkéntes tartalékosok is részt 
vehessenek. Tehát hogy mindenki értse, magyarul, a titkosszolgálati, gondolom, akár 
operatív tevékenységben titkosszolgaként az önkéntes tartalékosok vegyenek részt a 
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Magyar Köztársaság védelmében, hírszerzésében, elhárításában, bármi másban. Ezek 
jellemzően ma a rendszerből adódóan egyébként nyugdíjas katonák, akiket így-úgy, ki 
hogy ítéli meg, leginkább anyagi ösztönzéssel vagy inkább erőszakkal tereltek vissza 
ebbe a rendszerbe. Tehát ezek nyugdíjas katonák, akik most önkéntes tartalékosként 
többségben azért vesznek részt, hogy legalább ne kapjanak kevesebb pénzt, mint ami 
eddig a nyugdíjuk volt. Ezeket az embereket most arra megbízza a kormány, hogy 
titkosszolgálati tevékenységet végezzenek a magyar államnak, ez szerintem 
egyszerűen szégyenbizonyítvány az egész országra nézve, ezért továbbra is azt 
gondoljuk, hogy ez nem ide való. De még egyszer mondom, ez nem a BM-et és 
egyáltalán nem a tárgykört érintő kérdés, csak valahogy belecsöppent ebbe a 
törvénybe. 

Egy mondatot szeretnék még hozzátenni. Szintén továbbra is fenntartásunk 
van a jelentési kötelezettséggel kapcsolatban - és ezt azért mondom el, mert nyilván 
az országgyűlési képviselőtársaim közül is többeket érint vagy fog érinteni, hiszen a 
Külügyi bizottságra is ki fogja terjeszteni ez a törvény a C típusúnak vagy a 
nemzetbiztonsági ellenőrzésnek a kötelezővé tételét a Honvédelmi és a 
Nemzetbiztonsági bizottságon túl, sőt a kormány tagjainak egy jórészét is érinti -, 
mert ebben a törvényben olyan jelentési kötelezettséget ír elő, és írt elő eddig is, tehát 
ebben korrekt akarok lenni, ami szerintem egyrészt betarthatatlan, másrészt 
áttételesen ez a jelentési kötelezettség gyakorlatilag továbbra is a teljes és folyamatos 
ellenőrzés lehetőségét fogja biztosítani. Hiszen gondoljanak bele - mondok egy példát, 
hogy itt az asztal körül ülők is értsék meg esetleg, aki érdeklődik -, az, hogy itt tizenöt 
napon belül mindent be kell jelenteni egy ellenőrzöttnek, például akár egy 
országgyűlési képviselőnek is, ha a bankszámláján 500 ezer forintot meghaladó hitelt 
vesz fel vagy megtakarítás keletkezik, és ha ezt nem jelenti be, akkor azzal már 
megsérti ezt a törvényt, és maga után vonja az azonnali, újbóli nemzetbiztonsági 
ellenőrzését, azt gondoljuk, így nem lesz jó.  

Kicsit viccesen mondhatnám azt is, hogy ez a törvény gyakorlatilag az állandó 
önellenőrzésünket, nekünk meg az érintetteknek, hivatásos és 
kormánytisztviselőknek az önellenőrzését írja elő, egyébként szerintem including a 
belügyminiszterét is; azért arra kíváncsi lennék, hogy mikor jelentette legutóbb az 
500 ezer forintot meghaladó ki- vagy befizetését. Szerintünk ez így nem teljesen jó. 
Ha viccesen akarnám mondani: egyszerűbb lenne, ha mindenkinek adnának egy 
bilincset is, és ha úgy érzi már, hogy valamilyen határt átlépett, akkor tartóztassa le és 
adja föl magát. Szerintünk a javaslatnak ez a része még nem jó, az összes többinél 
pedig szeretnék korrekt lenni: nagyon tisztességesnek és nagyon jónak tartjuk azt az 
eljárást, hogy egyébként a szakmai egyeztetések során sok módosító javaslat 
elfogadásra került, és ezek alapján természetesen ma itt minden egyes pontra igennel 
fogunk szavazni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék van? (Jelzésre:) 

Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevételt, 

javaslatot szeretnék tenni, és majd lesz egy javaslatom bizottsági módosító 
benyújtására is egy korábban a Nemzetbiztonsági bizottság által leszavazott 
javaslatról.  

Vannak előremutató pontok az előttünk fekvő háttéranyagban, bár az a fő 
problémánk, hogy a rendszert alapvetően mégsem fogja megváltoztatni, vagy ahol 
megváltoztatja, ott nem jó irányba. A 3. pontnál az egy jó dolog, hogy betekinthet a 
bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság az ellenőrzés irataiba; reméljük egyébként, 
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hogy ezt meg is fogja tenni, bár szerintem eddig is a jogosultsága megvolt erre, de ez 
egy támogatható javaslat. 

A 4. pont az Országgyűlés Külügyi bizottságának tagjaira vonatkozik, és arra, 
hogy náluk a cikluson belül kötelezővé tennék a nemzetbiztonsági átvilágítást, 
ráadásul olyan módon, hogy a jelenlegi tagokat is - ez már egyébként a 8. pont, tehát 
a kettő együtt kezelendő - 2015. február 28-ig át kellene világítani, addig kell majd 
kezdeményeznie az Országgyűlés elnökének. Ezt több szempontból nem tartom 
jónak: ha eddig tudott működni a Külügyi bizottság anélkül, hogy az átvilágítás 
megtörtént volna, akkor nem látom azt az indokot, hogy ezen változtatni kellene. Ez 
az egyik fele.  

A másik fele: ha viszont már változtatunk, akkor ezt az Alaptörvénybe illett 
volna behozni, illett volna akár a plenáris ülésen ezt megvitatni, és ezen túl illett volna 
a következő ciklusra kiterjeszteni, hiszen már elindult ez az országgyűlési ciklus, a 
bizottság felállt. Én úgy gondolom - bár ne legyen igazam -, hogy ez újabb politikai 
vitákat vagy politikai boszorkányüldözést indíthat el, annál is inkább, mert bár a 7. 
pontba bekerül - és ennek még örülhetnénk is - a bírósági felülvizsgálat rendszere, de 
a 7. pontban módosított 22. § szerint a nemzetbiztonsági törvény 72/D. §-a helyébe 
akkor ezek alapján egy olyan (13) bekezdés kerülne, ami viszont az egész bírósági 
eljárást tulajdonképpen formálissá teszi, ez nem más, mint hogy a bíróság vizsgálati 
jogköre nem fog kiterjedni a nemzetbiztonsági kockázat megállapításának 
szakszerűségére, és hozzáteszem, hogy csak abban az esetben lehet majd bírósághoz 
fordulni még ilyen korlátozott jogkörrel is, ha valaki egyébként már betölt egy 
munkakört, és utána nem kapja meg vagy nem megfelelő lesz az átvilágítás 
eredménye.  

Tehát akár azok esetében, akik országgyűlési képviselőként jelen pillanatban a 
Külügyi bizottságban működnek, dolgoznak, majd átvilágítják őket, teljesen abszurd 
politikai indokokkal - és ez akárkire lesújthat, jelzem ellenzéki képviselőtársainknak - 
bármit ki lehet majd találni, hiszen kontroll nem lesz. Minden bizottságban a Fidesz 
van többségben, bármit ki lehet találni, és így a külügyi bizottsági részvételét bármely 
ellenzéki képviselőnek, bármely olyan ellenzéki képviselőnek, aki nem szimpatikus 
valamilyen okból, meg lehet gátolni. Ezzel az eszközzel könnyen vissza lehet élni, és 
főleg úgy - ahogy mondtam -, hogy a bírósági felülvizsgálat nem fog erre az esetkörre 
kiterjedni, akár a Külügyi bizottság vagy a jövőben a Nemzetbiztonsági vagy a 
Honvédelmi bizottság tagjaira. Tehát sajnos továbbra sem kerül bele ez a garancia.  

Ráadásul - hogy érzékeltessem, miről is van szó - ez a passzus csak annyit fog 
beleiktatni a törvénybe, hogy a bíróság majd körülbelül annyit tud vizsgálni, hogy a 
megfelelő szerv végezte-e el az átvilágítást, valóban valamiféle valós vagy alibi 
átvilágítási tevékenységet végzett-e. De hogy a megállapításai helyesek-e, és ezek 
valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek-e, vagy mondjuk, egy politikai vagy 
egyébként, ha nem politikusokról, képviselőkről van szó, akkor egy 
szervezetrendszeren belüli rivalizálás vagy bármiféle más indok miatt született-e ez a 
vélemény, ezt nem tudja felülírni a bíróság, még ha teljesen egyértelmű is, hogy 
mondjuk, az indokolási kötelezettségnek csak formálisan tett eleget az adott szerv. 
Azt tudja megnézni, hogy az indokolási kötelezettségének eleget tette-e, odaírt-e 
valamit.  

Tehát, hogy még egyszerűbben szóljak: mondjuk, az átvilágított egyén 
megbukik a nemzetbiztonsági átvilágításon, és az indokolásban annyi szerepel, hogy 
megbuktattuk Kis Pistát, mert kék a szeme; formálisan eleget tettek, de a bíróság 
körülbelül csak annyit vizsgálhat, hogy megnézték-e a szeme színét, és valójában kék-
e. De hogy ebből mi következik, hogy ez nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet-e, 
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hogy valakinek kék a szeme, vagy zöld, vagy barna, vagy akármilyen körülmény, ezt 
már a bíróság nem fogja tudni vizsgálni.  

Tehát értjük, hogy a sok parlamenti felszólalás és az ellenzék nyomására vagy 
vélhetően figyelemfelhívására valami bírósági kontrollt be szeretnének emelni, de ez 
még mindig nem az, amit elvártunk volna, vagy ami normális demokratikus 
országokban elvárható lenne, főleg egyébként a politikai szereplők esetében, de 
vonatkozhat ez akárkire. Úgyhogy ezek azok a problémák, amelyek nehézkessé teszik. 

És, elnök úr, azt szeretném kérni, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság által 
leszavazott és a Nemzetbiztonsági bizottság jelentésében a 25. sorszám alatt lévő, 
Mirkóczki Ádám képviselőtársammal közösen benyújtott javaslatunkat, amely a 
Fővárosi Törvényszékhez fordulás lehetőségét teremtené meg tizenöt napon belül, 
kérem, tegye fel szavazásra! A lényege az lenne, hogy a bíróság körültekintően meg 
tudja vizsgálni a nemzetbiztonsági átvilágításokat ilyen igény esetén, és azokat 
jóváhagyja vagy megsemmisíti, és új ellenőrzés lefolytatását írja elő. Azt mi se 
szeretnénk, hogy a bíróság ezt megváltoztassa, vagy a bíróság döntsön abban, hogy 
hogyan lehet megváltoztatni ilyen szakvéleményt, viszont legyen olyan jogköre, hogy 
ezt megsemmisítse és visszaküldje új eljárásra. Ezt kérném elnök úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, köszönöm, csak a Külügyi bizottsággal 

kapcsolatos felvetésekre szeretnék reagálni. Az én ismereteim szerint egyébként a 
Külügyi bizottságban jelenleg is több tag van, aki rendelkezik átvilágítással, tehát nem 
kell átvilágítani. Másrészt a Nemzetbiztonsági bizottság módosító javaslata azt írja 
elő, hogy február 28-ig kell kezdeményeznie az Országgyűlés elnökének az 
átvilágítást, tehát addigra nem befejezni kell, hanem addig kell kezdeményezni.  

Harmadrészt pedig úgy tudom, hogy ezt a Külügyi bizottság elnöke 
kezdeményezte, hogy a Külügyi bizottság tagjai is essenek át ilyen ellenőrzésen, mert 
ebben a ciklusban több zárt ülést tartottak egyébként külpolitikai összefüggésben 
nemzetbiztonsági kérdésekről. Többek között egyébként a Nemzetbiztonsági 
bizottsággal is tartott együttes zárt ülést a Külügyi bizottság, ezért merült fel ez a 
probléma. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Olyat fogok 

csinálni, amit nem gyakran látni tőlem, de azért vitatkozom a jobbikos 
képviselőtársammal, mert szerintem egyrészt így tisztességes, tehát volt egy ötpárti 
egyeztetés, ahol a képviselőink ott ültek, az önökéi is, és az ott elhangzottak alapján 
került ide ez a javaslatcsomag, illetve a Nemzetbiztonsági bizottságba is azzal együtt, 
ha voltak fenntartásaink, és vannak most is, de ami itt van, az ezen átment. 

Az, amit képviselőtársam egyébként feszeget, az egész ügy lényegét érinti, de 
szerintem azért fontos, hogy az 5. pontban a Nemzetbiztonsági bizottság elfogadta azt 
a javaslatunkat, hogy a „különös tekintettel” kezdetű bekezdés utáni konkrét dolgokat 
kiveszi a törvény elejéről is a törvény hatálya tekintetében, mert egymagában az, hogy 
milyen anyagi vagy jövedelmi viszonya van valakinek, egymagában az, hogy milyen 
személlyel tart kapcsolatot - és most sorolhatnám tovább azokat a konkrétumokat, 
hogy mondjuk, milyen a munkavégzésen kívül tanúsított magatartása -, 
egymagukban ezek a körülmények nem lehetnek nemzetbiztonsági kockázatok. 
Nemzetbiztonsági kockázat onnantól lesz valami, ha ezzel ez az egyén zsarolhatóvá 
válik, és rajta keresztül a magyar állam zsarolhatóvá válik. Ezért mindenféle taxatív 
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vagy példaszerű felsorolása annak, hogy egyébként, ha konkrétan az van, amit most 
ön is mondott - tessék megmondani nekem, a mai hivatásos állomány körülbelül 80 
százalékára rá lehet mondani most, ab start, hogy el van adósodva, ezért 
nemzetbiztonsági kockázatot jelent -, ez így hülyeség, nem tudok mást mondani. 

Az, hogy ez neki mikor éri el azt a szintet, hogy egyébként ő ezért hajlandó a 
munkakörével visszaélni, vagy zsarolhatóvá és befolyásolhatóvá válik emiatt, 
természetesen teljesen más történet, ha valaki a devizahiteleit szeretné végre letudni, 
meg teljesen más történet, ha egy szerencsejáték-spirálba keveredik, és onnantól 
kezdve egyébként elszabadul a pokol. De ennek a vizsgálatnak pont az a lényege, hogy 
ezeket a körülményeket mérlegelve hozzon valamilyen javaslatot, döntést. Egy.  

Kettő: az, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság - és szerintem ez az egyik 
legfontosabb módosítás, ha belemegyünk a részletekbe - minden iratba betekinthet - 
ezt mondom jobbikos képviselőtársaimnak is, minden előkészítő iratba betekinthet, 
ez is a mi javaslatunk volt -, szerintem ez a kellő garancia arra, hogy nem fordulhat 
olyan elő, ami egyébként valóban viszonylag csúf dolog volt, ami az önök 
képviselőtársával előfordult az előző ciklusban, hogy egy mondat volt az indoklás, és 
onnantól kezdve ezt mindenki fogadja el, hogy úgy van vagy nincs úgy.  

Tehát a Nemzetbiztonsági bizottság - ahol minden frakció képviselője helyet 
foglal - tagjai a jövőben az összes előkészítő anyagot is megnézhetik, és egyébként 
számon lehet kérni a Belügyminisztérium ott, helyben lévő vagy akárki más 
képviselőjétől, hogy ezen iratok alapján ők hogyan jutottak arra a döntésre, amit 
végül leírtak. 

Három: szerintem bíróságot nem lehet arra kötelezni, hogy egy ilyen, 
diszkrecionális jogkörben hozott döntést rájuk telepítsünk. Eleve már csak ilyen 
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel rendelkező bírót lehet ebben az ügyben felkérni, és 
azzal mi is egyetértünk, hogy ez a bírósági felülvizsgálat arra vonatkozzon, hogy 
egyébként a törvény szempontjait vagy a törvény betűjét betartva hozták meg ezt a 
döntést vagy nem; minden mást vagy a miniszter, a miniszter után pedig a 
Nemzetbiztonsági bizottság tudja felülvizsgálni. Szerintünk ez kellő garanciát fog 
jelenteni arra, hogy ezzel ne lehessen visszaélni.  

Még egyszer mondom: szintén a mi részünkről nem túl korrekten, mert az 
ötpártin ezt nem hangsúlyoztuk eléggé - ennek technikai, időbeli problémái is voltak -
, de azt fönntartom, hogy az viszont, ha a saját bejelentési kötelezettsége minden 
érintettnek 15 napon belül szinte mindenre kiterjed, még ha kimegy az utcára, lassan 
azt is be kell jelentenie, és mindez kormányrendeleti szinten lesz kezelve; ezt az egyet 
jeleznénk még, hogy ha ebben lehetne előrelépni, akkor jó szívvel lehetne ezt az egész 
törvényt megszavazni; illetve az, hogy a katonáknál kizárt dolog, hogy önkéntes 
tartalékosokkal operatív műveleti tevékenységet folytattassunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Vas Imre nagyívű 

felszólalására nehéz reagálnom. Természetesen el tudom olvasni, hogy 28-áig kell 
kezdeményeznie a házelnöknek. Ez azt jelenti, hogy nagyjából negyedévvel utána 
jogorvoslatokkal együtt lezárul az eljárás, plusz-mínusz lehet egy-két hónap. 
Természetesen. De az még ez a ciklus! Vagy önök már előrehozott választással 
számolnak? Már jövő ősszel a következő ciklust fogjuk élni? Ha igen, akkor ossza meg 
velem, és akkor természetesen megváltoztatom a véleményem.  

Az meg elfogadhatatlan, hogy vannak olyan tagok jelenleg is a Külügyi 
bizottságban, akik átvilágításra kerültek, ezért tulajdonképpen nem is kell 
átvilágítani, vagy nem is lesz változás. Jogászként nem is tudom, hogy hogy gondolja, 
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hogy attól még, hogy jelen pillanatban van egy átfedés, attól még beiktatunk egy 
passzust, ami kötelezővé teszi.  

Aztán Harangozó képviselőtársamnak mondanám, hogy az jó, hogy a bizottság 
betekinthet, de nekem van egy olyan félelmem, hogy mi van, ha a bizottság mint 
kollektív testület, mondjuk, azt mondja, hogy nem akar betekinteni a háttériratokba, 
mert számára elégséges az a tájékoztató, amit az adott szervek adnak. Ezt megteheti a 
bizottság egy döntésével. A bizottság mint kollektív testület járhat el és tekinthet bele, 
tehát lehet, hogy ha ön ott van a bizottság ülésén, akkor kérdezősködhet, de csak egy 
indítványt tehet, hogy ugyan már, a bizottság még mélyebben vizsgálja meg ezt a 
kérdéskört, legalábbis a törvény betűje alapján én ezt jogilag így látom, mivel a 
bizottságról mint testületről beszél a javaslat, ha a bizottság azt fogja mondani, hogy 
számára az elé terjesztett információk elégségesek, nem kér be mélyebb tájékoztatást, 
akkor bizony nem fog beletekinteni. Na és a bizottsági többség mindig az aktuális 
kormányzó erőnél van, tehát ilyen formában ez nehezen értelmezhető. Tehát örülünk, 
hogy bekerült, csak a gyakorlatban kijátszhatónak látjuk. 

Az, hogy a bíróság ne lenne képes arra, hogy diszkrecionális, mérlegelési 
jogkörben felülvizsgáljon vagy elbíráljon nemzetbiztonsági kérdéseket, 
szakkérdéseket - hozzáteszem -, ez egészen egyszerűen nincsen így. Erre példák 
vannak a nagyvilágból, és pont a bíróság az, amelynél egyébként igen, néhány év kell, 
amíg a megfelelő joggyakorlat kristálytisztán kialakul, de utána ezek a felkészült bírók 
a leginkább politikasemlegesen, a törvény betűje és a kialakult bírósági joggyakorlat 
alapján ezt nagyon jól meg fogják tudni határozni, és egységes lesz a jogalkalmazás. 
Ez nagyon fontos dolog, és pont ez a jogállamiság garanciája.  

Nem is értem, hogy hogy gondolja, hogy mondjuk, a belügyminiszter vagy az 
Alkotmányvédelmi Hivatalt vezető főigazgató objektívebb módon el tud bírálni, 
mondjuk, egy politikai, szakmai vitát - sok esetben inkább a politikai felé hajlik, és a 
mindenkori belügyminiszterről és AH-elnökről beszélünk -, mint egy bíróság, akinek 
évről évre kialakult joggyakorlata van, és a bírók tökéletesen dönteni tudnak. Az egész 
bíráskodás arról szól, hogy a bíróságok mérlegelnek, és döntéseket hoznak. Tehát 
továbbra is fenntartjuk, hogy igenis a javaslatunk, ami a valódi lényegi 
felülvizsgálatra vonatkozik, az jó. Azt meg ne keverjük össze, hogy mondjuk, a Jobbik 
rábólint arra, hogy igen, legyen bírósági felülvizsgálat, de ha behoznak egy ilyen 
javaslatot, ami nem pont erről szól, az egy új helyzetet teremt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Kérdezem, hogy a Jobbik részéről egyébként ezen a nemzetbiztonsági 
egyeztetésen képviselő úr volt jelen. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nem.  
 
ELNÖK: Hanem Mirkóczki képviselő úr. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): De egyeztettünk!  
 
ELNÖK: Értem. (Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon, megadom a szót 

válaszadásra.  
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Egyrészt köszönöm a képviselő uraknak, mert meg is válaszolták egymás kérdéséit, de 
azért néhány dolgot szeretnék itt felvetni mindenképpen az egyes személy 
felelősségéről. A törvény próbálja ezt a felelősséget személyre vonatkozóan is 
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megtenni. Ennek egy oka van, és talán a legpregnánsabban - a közelmúlt eseményeit 
mondom -: ha például valaki kitiltanak egy másik ország területéről, azt köteles 
bejelenteni. Minden olyan eseményt be kell jelenteni, amiről úgy gondolja, hogy az ő 
biztonsági helyzetét befolyásolja. Ezt célozza a törvény, nem mást. 

Valóban én is csodálkozom a Jobbik felvetésén, hiszen több bizottsági ülésen is 
tárgyaltuk ezt, és ötpárti egyeztetésen is; ezen szövegben teljes egyetértés volt, 
mindenki megszavazta. Ha nem bízik Mirkóczki úrban, arról én nem tehetek. 

Egyébként meg azt gondolom, hogy a fontos és bizalmas munkakörök betöltése 
kapcsán - nyilván itt, a bizottságban inkább politikusokra gondolnak, de nem csak 
politikusokról van szó, sőt, tömegével nem politikusokról van szó - egy kormány 
eldöntheti, azt gondolom, hogy kire bízza a titkait és azt hogyan ellenőrzi. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Miután nem zártam le a vitát, és 

Harangozó úr szót kér, ezért megadom a szót. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Visszakérdeznék még egyszer: a 

KNBSZ tekintetében mi a Belügyminisztérium álláspontja? Ez most tényleg benne 
marad-e a törvényben a szándék szerint, hogy önkéntes, nyugdíjas katonákat 
kívánnak bevetni titkosszolgálati munkára? Tehát van-e bármi esély arra, hogy jobb 
belátásra tér a kormány vagy a Fidesz-frakció vagy valaki, és azt mondja, hogy akkor 
ezt a vicces részt kihagynánk a törvényből? Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Nyilván 

nem tisztem megvédeni a másik tárca javaslatát, itt azonban muszáj leszögezni, hogy 
itt nem abszolút önkéntesekről és olyanokról van szó, akik most csodálkoznak rá a 
titkosszolgálati munkára. Alapvetően a gondolatiság nyilvánvalóan abból adódott, 
hogy mellettünk egy háború zajlik, és előfordulhat olyan minősített eset, amikor erre 
szükség lehet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e további észrevétel, felvetés? (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Nem akarom a többiek türelmét 

próbára tenni. 
 
ELNÖK: Itt van egyébként Dankó államtitkár úr a HM-től, tehát ha szükséges, 

bevonhatjuk a vitába. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Értem, és nem akarok a többiek 

türelmével visszaélni. Nekem itt egyetlenegy komoly problémám van. Azt el tudom 
képzelni, hogy van olyan nyugdíjas katona vagy nyugdíjas katonai hírszerző, elhárító, 
akinek a szakmai tudására szükség lehet most. Na, de kérem, akkor tessék őt 
megfizetni, tessék őt felvenni, és tessék őt állományba venni!  

Ez a javaslat arról szól, hogy önök elvették a nyugdíjasok nyugdíját, és egy 
másik törvényben arra adtak lehetőséget nekik, hogy évente 60 napig ingyen 
dolgozzanak az államnak, ha meg akarják kapni ezt a nyugdíjat, sőt, most van a 
parlament előtt egy olyan törvény, a honvédelmi törvény, ami ezt nemhogy 
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bebetonozza, hanem hosszú távon fenntartja, hogy ezek az emberek ingyen 
dolgozhatnak - ha akarnak- az államnak.  

Nekem az a bajom, hogy ebbe a törvénybe pedig azt teszik bele, hogy ezeknek 
az embereknek… - és én azt elhiszem, hogy humánterületen van némi hiátus is, 
humánterületen és a jelenlegi honvédelmi képességeink és felszereltségünk 
tekintetében. Szükség van ezeknek az embereknek a tudására, tapasztalatára, 
kapcsolatrendszerére? Rendben van, tessék őket felvenni és megfizetni! És nem ezzel 
a félig zsarolós módszerrel a törvénybe beleírni, hogy akkor nekik ezt csinálniuk kell 
gyakorlatilag azért, hogy egyáltalán az eddigi nyugdíjukat megkapják, nemhogy azon 
felül még esetleg pénzt is keressenek, ha már egyszer egyébként egy eléggé rizikós 
területen a hazájukat szolgálják. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr? (Tasnádi László jelzi, hogy nem kíván 

szólni.) Nem kíván reagálni. Köszönöm szépen.  
Akkor szavazzunk a Nemzetbiztonsági bizottság 11 pontos módosító 

javaslatáról, de még ezt megelőzően a Jobbik kért egy korábbi módosító javaslatot 
külön szavazásra.  

Jelzem, hogy nem szeretném az ügyrendet úgy értelmezni, hogy ezt is 
korábban be kellene jelenteni, tehát szavazunk róla, de ha ezekben az esetekben a 
frakciók és képviselőtársaim megteszik, hogy előre jelzik, akkor kinyomtatjuk, és 
akkor a képviselők úgy tudnak szavazni egy ilyen indítványról, hogy esetleg el is 
olvassák azt. Mert így most a képviselő úr egyszer felolvasta, szavazunk majd róla, de 
úgy más lenne a helyzet. 

A jövőben is szavaztatok szívesen itt előterjesztett indítványokról, de praktikus 
lenne a munkaszervezés szempontjából, ha a frakciók előző nap elküldenék a 
bizottság titkárságára. (Zaj.) 

Akkor most, ha egy kicsit visszatérünk a normális munkarendhez és 
képviselőtársaim is figyelnek rám, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a Jobbik által 
külön szavazásra kért, 25. sorszámú módosító indítvány elfogadását támogatja. (Az 
ellenzéki képviselők felé:) Ügyrendben kér szót a képviselő úr? (Jelzésre:) Nem.  

Akkor ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Öt igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizenkilenc nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hét 
tartózkodás mellett a bizottság ezeket nem támogatta. 

Most szavazunk a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényhez benyújtott 
nemzetbiztonsági bizottsági 11 pontos módosító javaslatról.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Huszonhat igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 

Most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Huszonhat igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) És 
négy tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadónak Hadházy Sándor képviselő urat javaslom. Kérdezem, ki 
az, aki támogatja az ő bizottsági előadói kijelölését. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen.  

Kisebbségi jelöltet a Jobbik kíván-e bejelenteni? (Dr. Staudt Gábor 
jelentkezik.) Staudt képviselő úr. (Jelzésre:) Mirkóczki képviselő urat is be lehet 
jelenteni! De kitart a frakció Staudt képviselő úr mellett. Tehát Staudt képviselő úr 
akkor a bizottság kisebbségi előadója. 

Köszönöm szépen. Lezárom a napirendi pontot. 
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Visszatérés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése 
érdekében történő módosításáról szóló T/1995. számú 
törvényjavaslathoz  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Visszatérnénk most a korábban elnapolt 4. pontra, tehát az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi 
építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében 
történő módosításáról szóló T/1995. számú törvényjavaslatra. Itt a vita végén 
vagyunk; köszöntöm újra államtitkár urat. Azóta a minisztérium és a szakmai osztály 
utánanézett, és valójában tudunk szavazni a módosító indítványokról, nem 
eredményez a Hiszékeny képviselőtársunk által felvetett módosítás koherenciazavart, 
ugyanis a 300 négyzetméterre vonatkozó szabályozás január 1-jével hatályát veszti. 
Úgyhogy mindezekre tekintettel a háttéranyagban található gazdasági bizottsági 
módosító javaslatokról szavazzunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Van-e tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Akkor a bizottság 
ennek megfelelően a módosító javaslatot elfogadta.  

Összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem szavazat… (Jelzésre:) 
Bocsánat, még egyszer szabad a „nem” szavazatokat kérnem? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat… Nyolc nem szavazat, Harangozó képviselő úr is jelentkezik, tehát nyolc 
nem szavazattal a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 
elfogadta. 

Előadónak Vécsey László képviselő urat javaslom. Kérdezem, ki az, aki az 
előadói kijelölést elfogadja, támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Legény Zsolt képviselő úr a kisebbségi előadó. 
Köszönöm szépen. Akkor a 4. napirendi pontot befejeztük.  

A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes 
igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1709. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján zárószavazás előtti 
módosító javaslat benyújtása érdekében) 

Köszönöm államtitkár úrnak a türelmet. Áttérünk a 8. napirendi pontra, a 
központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/1709. számú törvényjavaslatra. Ennek a 
törvényjavaslatnak a vitáját követően valószínűleg tartunk egy rövid szünetet.  

Ebben az ügyben, tehát a 8. napirendi pont esetén a kormány kérte a 
zárószavazás elhalasztását, mivel a hatályba léptető rendelkezések kapcsán volt egy 
belső ellentmondás. Egy háttéranyag áll rendelkezésre, ez tartalmazza ennek az 
ellentmondásnak a feloldását, egyetlenegy pontból áll. Ezzel kapcsolatosan adom meg 
a szót - államtitkár úr a témakörben szintén illetékes - Tasnádi államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Jól 

mondta, tehát ezt az ellentmondást feloldandó jött be ez a módosító, és ezt 
szeretnénk. Köszönöm.  

 



36 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Bárándy 
alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Egészen röviden csak szeretném megint azt az asztalra tenni, hogy megint 
egy olyan törvényjavaslattal állunk szemben, ami társadalmi egyeztetés nélkül, 
hatásvizsgálat nélkül került a parlament elé. Ezt a törvényt a hatálybalépése előtt már 
kétszer, a vita alatt pedig immáron harmadszor változtatják meg. Én ezúton is 
felhívom a figyelmét arra a tisztelt kormánypárti képviselőknek és elsősorban a 
kormánynak, hogy jó volna úgy előterjeszteni ezeket a javaslatokat, hogy ne kelljen 
folyamatosan módosítani, mert ez a jogalkotási minőség nem elfogadható. Erről 
árulkodik a mostani, előttünk fekvő módosító javaslat is. Köszönöm szépen, elnök úr.  

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

jelzés.) Államtitkár úr, kíván-e reagálni az elhangzottakra? Parancsoljon, államtitkár 
úr! 

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, nem 

kívánok. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ennek megfelelően most szavazunk a 

háttéranyagban foglalt módosító javaslatról. Kérdezem, ki az, aki a módosító javaslat 
elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Öt tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

A zárószavazás előtti módosító javaslat és a zárószavazás előtti jelentés 
elfogadása szükséges most. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat 
nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás mellett a bizottság a 
zárószavazás előtti módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölése szükséges. B. Nagy László képviselő urat javaslom. 
Kérdezem, ki az, aki az ő előadói kijelölését támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangú. 

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) a Szocialista Párt nem kíván állítani.  
Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom.  
Most 11 óra 51 perc van, és 20 perc szünetet tartunk akkor… (Közbeszólások: 

Még egyet! - Menjünk tovább!) Akkor, ha ez az igény, akkor még egy napirendi 
pontot haladjunk előre.  

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról szóló 
T/1168. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően akkor most áttérünk a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény T/1168. szám alatti 
módosításáról szóló javaslatra. Az előterjesztők képviseletében Tuzson Bence alelnök 
úr van jelen, a kormány képviseletében pedig továbbra is Tasnádi államtitkár úr. 

Három pontban a háttéranyagban a Gazdasági bizottság módosító indítványai 
találhatók meg. A kormány nem foglalt állást, tehát csak a vitában elhangzottakra 
kíván reagálni. A Törvényalkotási bizottságnak van egy saját módosító javaslata, 
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ennek elfogadása kizárja a gazdasági bizottsági háttéranyagban szereplő valamennyi 
módosító javaslat elfogadását. A Törvényalkotási bizottság saját ötpontos módosító 
javaslatával kapcsolatosan az előterjesztőnek adom meg a szót. Tuzson alelnök úr, 
parancsoljon! 

 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Két rövid kiegészítést szeretnék tenni ehhez az anyaghoz pontosításképpen, és azt 
szeretném kérni, hogy az anyagot ennek megfelelően támogassa a bizottság. 

A 3. pontban a 3. §-nál van egy pontatlanság, amit szeretném, ha kijavítanánk. 
A (11) bekezdésnél szerepel a „250 ezer euró névértéken” kifejezés, helyesen ez 
250 ezer euró össznévértékre kell hogy módosuljon. Értelemszerű a módosítás.  

Valamint a 4. pontban a 4. §-nál az a) pontban egy hivatkozás pontosításáról 
lenne szó. Az a) pont azt mondaná, hogy „a 28. § (4) bekezdés a) pontjának nyitó 
szövegrészében és b) pontjában”, és folytatódna a szöveg tovább úgy, ahogy 
egyébként az anyagban is van.  

Ezzel a két pontosítással javasolom ezt a TAB-javaslatot, illetve -
kezdeményezést támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ez azt is jelenti, hogy a Gazdasági bizottság módosítóit nem.  
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Értelemszerűen, igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

Harangozó képviselő úr jelentkezik egyedül. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Amit az előbb a nemzetbiztonsági törvény előkészítéséről és a parlamenti előkészítés 
gesztusairól és színvonaláról szóltam, azt most nagyon nem tudom itt elmondani, ez a 
törvényjavaslat úgy, ahogy van, egy skandalum, méghozzá egy brutálisan nagy 
skandaluma Magyarországnak úgy, ahogy van. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ez a törvényjavaslat, az eredeti is, amit önök most 
módosítanak, ipari méretekben biztosítja azt, hogy egyébként az állami költségvetést 
megillető milliárdok, tíz- vagy évek során százmilliárdok magánzsebekben 
landoljanak. Ennek a felelősségét egyszer majd valakinek biztos, hogy vállalnia kell - a 
jogalkalmazónak, de lehet hogy a jogalkotónak is.  

Csak hogy egy-két példát mondjak. Ennek a törvénynek a legfontosabb része 
az, hogy 250 ezer euróról 300 ezer euróra emelik azt az összeget, amiért magyar 
papírokhoz lehet külföldi állampolgároknak jutnia. A rendszer pedig úgy működik, 
hogy ebből a pénzből, és akkor itt most idéznék szintén, hogy mindenkinek 
egyértelmű legyen, egy olyan üzletembertől - illetve az ő cégének beszámolójából, 
akik ezzel kereskednek, külföldi cég -, aki világosan elmondta, hogy eddig is a 
221 ezer euró és a 250 ezer euró közti különbség azonnal jelentkezik a cégnél a 
diszkontvásárlás kapcsán, plusz 45 ezer eurós jutalék fejenként. Ez a cég például, 
amelyikről beszélünk, 2200 ilyen kötvényt értékesített egymagában az elmúlt évben. 
Szerintem, ha ezzel a 20 millióval beszorozzuk, az ki fog derülni, hogy ez az egy cég 
40 milliárd forint jutalékot - egy cég! - vitt haza, képviselőtársaim.  

És amikor majd hosszan vitatkozunk arról, hogy a 10 milliárd forintos 
különadók, tisztelt Selmeczi képviselő asszony, nyilván ránézésre jogosan mondja ön 
azt, hogy kell keresni forrásokat. Itt vannak a források, képviselő asszony, itt. Meg 
mondanám az összes többi adóemelésüket, amit az idei adótörvényekbe raktak, az 
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internetadós fantasztikus ötletüket és az összes többit; egy cég 40 milliárd forint 
hasznot húz ebből, a saját bevallása szerint is. És önök most ezt a hasznot emelik föl 
250 ezerről 300 ezerre, nyilván ezzel növelve az ő jutalékukat, nyilván ezzel növelve 
az ő bevételüket. És nem titok az sem, hiszen számtalan sajtónyilvános beszámoló is 
megjelent arról, hogy ezeknek a cégeknek a jó része egyébként offshore háttérrel 
rendelkezik. Tehát még csak le sem adózzák Magyarországon ezt az iszonyatos pénzt, 
amit ezen a bizniszen nyernek. Azt gondolom, hogy vérlázító. És továbbra se látjuk 
egyébként ennek a nemzetbiztonsági garanciáit sem, hogy ezen törvény alapján nem 
okozunk nagyobb bajt a saját országunknak, mint amennyi lehetőséget adunk. 
Szerintem van az a szint, ami már nem pénz kérdése és nem lehet eladó, például az 
ország biztonsága biztos, hogy nem lehet eladó. 

Az pedig, hogy egy országgyűlési bizottságnak, és erről kérdezem a 
Belügyminisztérium jelen lévő képviselőit, hogy ha olyat írunk egy törvénybe, hogy 
egy országgyűlési, törvényalkotási, törvényhozási ág, hatalmi ág bizottságának és 
annak az elnökének olyan jogosítványt írunk elő, hogy a Belügyminisztérium 
alárendeltségében lévő rendészeti szervnek neki kell jelentenie, én még ilyet 
életemben nem hallottam. Tehát az, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
közvetlenül - a törvény értelmében - a Gazdasági bizottságnak és annak elnökének 
jelent, én még ilyet, esküszöm, nem hallottam, legalábbis ’90 óta ilyet nem hallottam, 
nyilván előtte sem volt itt nálunk. Szerintem, ez egy teljes katyvasza a hatalmi 
ágaknak. Értem én, hogy Rogán Antalnak hívják a Gazdasági bizottság elnökét, de 
nem hiszem, hogy egy rendészeti szervnek ilyen szempontból elő lehet írni azt, hogy 
egy parlamenti párt frakcióvezetőjének jelentgessen ahelyett, hogy a saját 
kormányának tenné ezt. Ugyanis itt a felelősségek is teljesen összekeverednek, a 
végrehajtás a belügyminiszter felelőssége és nem a Gazdasági bizottság elnökének a 
felelőssége. De értem én, hogy minden pénz, és onnan visszajövő információ is 
valamilyen rejtélyes oknál fogva egy bizonyos kézbe kell hogy kerüljön. Ez teljesen 
elfogadhatatlan.  

Szóval, ha egy cégnek sikerül 40 milliárdot lehúzni erről a bizniszről, 
képviselőtársaim, akkor inkább ebbe a törvénybe kellene sokkal mélyebben 
belenyúlniuk.  

És azt javasolnám, hogy ezt villámgyorsan vonják vissza, és olyan 
törvényjavaslatot hozzanak ide, amelyik ezt az irgalmatlan mennyiségű pénzt 
egyszerűen a magyar állam bevételeként jeleníti meg. Sem offshore cégeknek, sem 
magáncégeknek ebben a kötvénybizniszben semmilyen keresnivalójuk nincs a 
megítélésünk szerint, és minden más adóemelési és minden más különadó-kivetési 
kezdeményezésük teljesen hiteltelen és álságos, amíg ezen az ágon tíz-, illetve éveken 
keresztül százmilliárdok folynak ki a költségvetésből magánemberekhez, és azon 
keresztül offshore cégekhez. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon!  
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Magam is 

aggályokat szeretnék megfogalmazni a javaslattal kapcsolatban, és szeretném 
előrebocsátani, hogy a Liberális Párt nem támogatja ezt a javaslatot. Nem 
támogatjuk, és mindjárt elmondom az érveket, hogy miért. De szeretném azzal 
kezdeni, hogy egyébként elvileg elképzelhetőnek tartanék olyan javaslatot e 
témakörben, amely támogatható lenne, de a legfontosabb mondandóm az, hogy ehhez 
egy széles körű politikai egyetértésre lenne szükség, ugyanis itt egy nagyon érzékeny 
kérdéskörről van szó. Harangozó képviselő úr erről már elmondott jó néhány tényt, 
én ezeket nem szeretném megint megismételni, az fölösleges lenne, csak szeretném 
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aláhúzni, hogy én magam is egyetértek ezekkel az aggodalmakkal. Valóban 
mindannyian hallunk ilyen híreket. Hallunk híreket, találkozunk emberekkel, Fidesz 
közeli emberekkel, akik elmondják, hogy szerveznek ilyen vállalkozásokat, ők maguk 
is benne vannak, a közelében vannak, és itt iszonyatos pénzek forognak valóban a 
levegőben, és nemcsak a levegőben, hanem hallottuk, hogy milyen számokról van szó. 
Nem helyes, itt óriási problémák vannak, megint közeli ismerősöknek, barátoknak 
milliárdok kiosztása zajlik. Azt gondolom, ez így elfogadhatatlan.  

Másfelől egy politikai és külpolitikai mozzanatát szeretném kiemelni az egész 
ügynek. Megint a keleti nyitás téves politikájába illik ez az egész történet. Szerintem 
az ország problémáinak az egyik okozója ez, a Nyugattal való szembefordulás, 
Nyugat-Európával, az Amerikai Egyesült Államokkal való szembefordulás és a kétes 
gazdasági sikerű önkényuralmi rendszerekkel való barátkozás kérdése, mint 
Oroszország, az arab országok és sorolhatnám tovább.  

Kik vásárolják ezeket a kötvényeket? Ezeken a helyeken értékesítik. Keletről 
jönnek mindenféle különböző kétes hátterű üzletemberek és mások, akik ezt ki tudják 
fizetni, és érkeznek Magyarországra, lesznek magyar állampolgárok, illetve - 
hangsúlyoznám - európai uniós polgárok. Ezért éri meg nekik természetesen a 
vásárlás. Azonban ezzel Magyarország egy olyan helyzetbe kerül, mint amiben jelen 
pillanatban vagyunk, hiszen a kormány belemanőverezte magát egy súlyos 
külpolitikai válságba, tudjuk, hogy Magyarország nemzetközi megítélése a nyugati 
világban régóta nem volt olyan rossz, mint ma, tehát ez egy abszolút mélypont, 
nemcsak az Amerikai Egyesült Államokkal, hanem az Európai Unióval való 
kapcsolatunk is, nem győzzük a pofonokat kapni nemzetközi porondon. Szerintem 
bizony a nemzetbiztonsági kockázata ennek a problémának fölvethető. Az, hogy kétes 
hátterű emberek vásároljanak magyar állampolgárságot kétes cégek közvetítésével, és 
ezzel Magyarországon felvethető legyen Magyarországgal szemben a 
nemzetbiztonsági kockázat problematikája és kérdésköre, szerintem ez messze 
túlmutat ezen a kérdésen. Ezért hangsúlyoznám, hogy egy széles körű politikai 
konszenzusra lenne szükség e kérdéskör megoldásában.  

Én el tudom fogadni azt, hogy az országnak szüksége van bevételekre, el tudom 
fogadni azt, hogy lehet ennek tisztességes módja, ilyen módon állampolgársághoz 
jutni, de amit látok tapasztalatot, gyakorlatot, és ami előttünk van javaslat, az engem 
nem győz meg arról, hogy ez lesz a megfelelő módszer. Ezért mi ezt nem fogjuk 
támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért is veszélyes 

az ilyen törvények behozatala, mert - mint ahogy látható volt Fodor Gábor 
felszólalásában is - egy egyébként jó irányvonalat, a keleti nyitás irányvonalát adott 
esetben össze lehet mosni az ilyen törvényekkel. A keleti nyitás nem arról szól, mint 
amit Fodor Gábor az előbb elmondott, a keleti nyitás teljesen más külpolitikai 
irányvonalat képvisel, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyesnek is tartja, 
hogy ne csak nyugati függősége legyen az országnak, ne csak a Nyugattal, hanem 
mindenkivel, a Nyugattal és a Kelettel is nyitottak legyünk, és próbáljunk meg velük 
megfelelő gazdasági környezetben és kölcsönös gazdasági előnyök alapján 
együttműködni.  

Viszont - és itt jön ez a törvényjavaslat - valóban nagyon-nagyon furcsa az, 
hogy itt nemzetbiztonsági kockázatokról beszélünk, és akkor az nem 
nemzetbiztonsági kockázat, hogy szinte a piacon monopolhelyzetben lévő cégek, vagy 
legalábbis feltételezhetően egy irányítás alatt lévő cégek foglalkoznak ezzel az egész 
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üggyel? Ahogy képviselőtársam elmondta, bevallottan akár 40 milliárd forintot is 
zsebre tehetnek ezek a cégek, és véleményem szerint pluszban növelik a 
nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországon, hiszen csupán pénzért megengedjük, 
hogy szinte bárki letelepedési engedélyt kapjon. Ez véleményem szerint kiemelkedően 
nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.  

És ha ehhez még hozzávesszük azt, amit képviselőtársam szintén elmondott, 
hogy egy parlamenti bizottság elnökének szinte azonnal tudnia és jelentenie kell 
bizonyos dolgokról, és az ő kezében kell hogy összefussanak a szálak, ez ismét 
kérdéseket vet föl az én véleményem szerint, amin el kellene gondolkozni. Tehát ezért 
veszélyes. Egyrészt azért veszélyes, mert szerintem ez kiemelt nemzetbiztonsági 
kockázat, az is, ha valamelyik cég csak úgy simán el tud tenni 40 milliárd forintot, az 
is, ha emberek pénzért megvásárolhatják a letelepedési engedélyt, az is, ha engedjük 
azt, hogy egy kézben fussanak össze ezek a szálak és szinte monopolhelyzet legyen, de 
az is nemzetbiztonsági kockázat, ha azt a keleti nyitás politikáját, amit a Fidesz is és a 
másik kormánypárt is az elmúlt időszakban nagyon helyesen megpróbált követni, 
ilyen törvényekkel megpróbáljuk lejáratni, és esetleg teljesen más fényt vet 
Magyarországra vagy Magyarország külpolitikájára ez az egész. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Egyetlen 

kérdésem van a TAB módosító javaslatával kapcsolatban. Az 1. pont (7c) bekezdésben 
azt írja a végleges szöveg, ha jól értelmezem - mert sok mindent elhagy a javaslat, és 
új szövegrészt illeszt be; a negyedik sortól olvasom -, hogy „illetve a kérelmező 
állampolgárságát a vállalkozás megvizsgálhatja, és bármely bekezdés megsértésének 
észlelése esetén a kérelem befogadását megtagadhatja”. A „bármely bekezdés 
megsértését” törvényben hogyan kell értelmezni? Például a hatályba léptető 
rendelkezés is bármely bekezdése a törvénynek. Nem akarom elviccelni, de én még 
ilyet törvényben nem olvastam, hogy bármely bekezdés megsértésének észlelése 
esetén a kérelem befogadását megtagadhatja.  

 
ELNÖK: Ez hányas pont? Még egyszer, ha szabad!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Nálam legalábbis ez van.  
 
ELNÖK: Tehát ez a TAB saját módosítási szándéka.  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Igen. 1. pont (7c) bekezdése. A 

kivett rész után folytatódik a mondat azzal, hogy „és bármely bekezdés megsértésének 
észlelése…” Egy törvényben nyilván egy csomó bekezdés például nem szankciókat 
vagy valamilyen előírást tartalmaz, hanem egy csomó minden mást, de egy ilyen 
fordulatot törvénybe illik-e tenni? Persze lehet szépészeti kérdés, de a végrehajtás 
során ez lehet ennél súlyosabb kérdés is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kétségkívül nem a legbevettebb kodifikációs megoldás, de az 

előterjesztő, illetve a kormány, ha gondolja, majd reagál rá. Van-e további észrevétel, 
hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor kérdezem államtitkár urat, 
hogy kíván-e reagálni. (Tasnádi László: Igen.) Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
TASNÁDI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Arra szeretnék reagálni, hogy a biztonság mennyire van veszélyeztetve. A BÁH az 
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összes ügyben, ami feljogosítja a külföldieket, hogy Magyarországon tartózkodjanak, 
hogy letelepedést kérjenek, minden esetben végez biztonsági ellenőrzést. Ezt a 
szakhatóságok végzik el. A befektetési alapú letelepedésnél ugyanez az eljárás.  

Hogy miért kell a BÁH-nak jelezni a bizottság felé? Azért, mert a bizottság adja 
az engedélyt, és ha a BÁH azt tapasztalja, hogy nem a bejelentkezésnek megfelelőek a 
körülmények, akkor azt jelzi a bizottság felé, és így meg lehet szüntetni a lehetőséget. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az előterjesztőnek adom meg a szót. Tuzson 

alelnök úr, parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Elég sok 

kérdés felvetődött, nyilván a törvény általános szabályozásával kapcsolatban is, ami 
nyilván egy általános vitának a kérdésköre, nem pedig az ezzel kapcsolatos részletes 
vitának a kérdésköre. Azért egy-két félreértést szerintem el kell oszlatni ezzel 
kapcsolatban. 

Ennek a jogszabálynak az elsődleges célja az, hogy emeljük meg azt az állami 
bevételt, amely korábban volt ezzel kapcsolatban, és ezért kerül megemelésre ez a 
bizonyos összeghatár, a 250 ezer euró 300 ezer eurós összeghatárra.  

Az a tájékoztatási kötelezettség, amely az államigazgatási szervek részéről 
felvetődik, egy teljesen értelemszerű tájékoztatási kötelezettség ebben a 
jogszabályban, hiszen ahhoz, hogy a bizottság végezni tudja a munkáját, szükséges, 
hogy bizonyos tájékoztatást megkapjon a háttérből. Tehát ez a működés 
szempontjából ésszerű megközelítés. 

A nemzetbiztonsági kérdés, amely fölvetődött ezzel kapcsolatban: ugye, itt nem 
arról van szó, hogy valaki lejegyzi ezt, és automatikusan megkapja. Itt egy 
nemzetbiztonsági vizsgálat az eredeti jogszabály szerint is kötelező, tehát ilyen 
szempontból a nemzetbiztonság megnézi azt, hogy az a személy, aki ilyen kötvényt 
lejegyez, tartózkodhat-e Magyarország területén.  

Ezt azért is fontos hangsúlyozni, hogy tartózkodás, mert itt azt a félreértést is el 
kell oszlatni, amely korábban fölvetődött, illetve amit Fodor Gábor képviselőtársunk 
mondott az előbb. Itt nem állampolgárságról van szó, tehát ez a jogszabály nem 
állampolgárságról szól, hanem egy határozott idejű tartózkodásról. Tehát itt nem 
arról van szó, hogy osztogatja az állam az állampolgárságot, hanem egy átmeneti 
idejű tartózkodást engedélyez. A kettő között azért óriási különbség van. Nem idegen 
ez egyébként a nemzetközi gyakorlattól, ami nálunk van, tehát létezik máshol is ilyen 
gyakorlat, azzal a különbséggel, hogy máshol egyébként, illetve vannak országok, ahol 
állampolgárságot is adnak így. Én ezt nem tudnám elfogadni, és messzemenőkig nem 
is támogatnám. Egy ilyen gazdasági célú, egyébként az államnak is bevételt jelentő 
tartózkodást, átmeneti tartózkodást azonban igen, ez tehát elfogadható. 

A másik oldalról viszont ez a jogszabály bizonyos szigorításokat is tartalmaz 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megvonni ezeket a tartózkodásokat, és ez 
szerintem helyes, hogy ilyen jellegű szigorítások vannak ebben a jogszabályban.  

Az előbbi hivatkozás, ha itt jól értelmeztem a TAB szakértőinek az álláspontját, 
az csak a 28. §-on belül értelmezhető, úgyhogy ezt ennek megfelelően kell értelmezni, 
és akkor ennek megfelelően is javasolom elfogadni az eddigi előterjesztést. Köszönöm 
szépen. 

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

képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. A végén, amit 
mondott a 28. §-sal kapcsolatban képviselőtársam: ugye, ennek a bizottságnak a 
dolga az, hogy valami törvényszerűséget tudjon a parlament a végén elfogadni, amely 
az alkotmányosság, meg egyéb ilyen, normavilágosság követelményeinek is megfelel. 
Itt például dolgunk lenne kifejezetten.  

Most ön azt mondja itt jegyzőkönyvbe, hogy ez a 28. §-ra vonatkozik. Én meg 
azt mondom, hogy szerintem meg nem. (Tuzson Bence: Ezt nyilván pontosítani kell.)  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha jól értem, akkor arra tett az előterjesztő javaslatot, 

hogy ezt pontosítsuk. Ennek megfelelően akkor egy olyan szöveg fog itt… 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): De ez nem derült ki! Tehát lesz 

egy… 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, igen, elnézést! Tehát 

arról beszéltem, hogy itt a szakértőkkel, akik előkészítették ezt a módosítást, 
egyeztettünk. A megjegyzés szerintem is jogos, és ennek megfelelően ezt pontosítani 
kell, hogy itt értelmezési zavar ne álljon elő ezzel kapcsolatban. (Dr. Harangozó 
Tamás Attila: Így rendben van.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Akkor elnézést, ha nem voltam 

egyértelmű. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Akkor nyilván az lesz a 

megoldás. 
Kettő. Azt azért nem tudom megállni, hogy visszakérdezzek még egyszer az 

előterjesztőre nézve: a legfontosabb kérdésekre nem adott választ, ami szerintem az 
itt ülőket meg a nyilvánosságot is foglalkoztatja. Meg van nyitva ez a törvény. Miért 
nem zárják ki benne az offshore hátterű cégeket? Miért nem intézik, rendezik el, hogy 
ez a feladat állami feladat legyen? Akár a nagykövetségeken, konzulátusokon 
keresztül, akár más módon; számtalan megoldást mutatott a Fidesz már egyébként a 
különböző gazdasági típusú cégek és alapítványok létrehozására külföldön, 
amelyeknek egy jó része akár egyébként támogatható is lehet. Bizonyára ezt is meg 
tudnák oldani, ha már ott vannak majdnem minden fontos, üzletileg érdekes 
országban. Én csak „kükümnek” szoktam hívni; nem tudom, most hogy hívják 
pontosan a külgazdasági…, igen külgazdasági… (Közbeszólásokra:) - hát, már nem 
Külügyminisztérium, ha jól tudom, mert a Miniszterelnökséghez kerül minden 
ilyesmi tőle -, de ennek a minisztériumnak egészen jó hálózata van erre. 

Lerövidítve, még egyszer: az offshore hátteret, azt, hogy ez állami bevétel 
legyen, és állami feladat legyen, ezt miért nem tudják elrendezni ebben a törvényben? 
Köszönöm szépen. 

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

jelentkező.) Akkor az előterjesztőnek megadom a szót, és a szavazást majd 
elhalasztjuk, mert akkor egyszerűbb lesz egy szövegjavaslatot elkészíteni a szünet 
alatt. Parancsoljon! 

 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak rövid háttérként. Itt van 

egy alkotmányos garancia, egy átláthatóságra vonatkozó garancia. Ez általános viták 



43 

kérdése, ahogy egyébként ez el is hangzott az általános vitában. Tehát ezeknek a 
cégeknek is fel kellett tárniuk a tulajdonosi hátterüket, ez megtörtént ezekben az 
ügyekben, és átláthatóvá vált ezeknek a cégeknek a működése. Ez egyébként egy 
alkotmányos követelmény is; ha az alkotmányos követelményeknek nem felelnek meg 
ezek a céget, akkor nem lehet közpénzt hozzájuk juttatni, tehát nem kaphatnak 
semmilyen közpénzt sem. Köszönöm. 

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

Igen, van. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak abban 

reménykedem, mert ugye, ez a törvény 2012. január 1-je óta érvényes, aztán láttuk, 
hogy ez hogyan működött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, közpénzek, európai 
uniós pénzek odaítélésénél, amikor csak a mi feltárásunk alapján több mint 
30 milliárd forint ment ki offshore hátterű cégekhez. Úgy történt akkor ez az 
ellenőrzés - a törvény előírásai alapján egyébként nem így kellett volna, de úgy történt 
-, hogy az offshore hátterű cégektől kértek egy nyilatkozatot, hogy nem offshore 
hátterű. Ő meg leírta, az offshore cég, hogy nem vagyok offshore hátterű, és onnantól 
kezdve nyugodtan megkapták ezeket a pénzeket. Tehát remélem, hogy adott esetben 
itt most nem ez az eset áll fenn, és nem ez történik, hogy az egyébként átláthatatlan 
tulajdonosi szerkezetű offshore cégtől kérnek egy nyilatkozatot, hogy ő átlátható 
szerkezetű, és hogy ő nem offshore, ő ezt leírja, önök pedig elfogadják.  

Ha már hozunk törvényeket, minden törvény annyit ér, amennyit be is 
tartatunk belőle. Ezeket a törvényeket be kellene tartatni ma Magyarországon. Az én 
véleményem szerint nem egyértelmű az, hogy ezek a cégek átlátható tulajdonosi 
szerkezetű cégek, és az sem egyértelmű, hogy esetleg nem tekinthető offshore jellegű 
cégeknek.  

Tehát kérem önöket, hogy azért ne tegyünk ilyen kijelentéseket, anélkül - mert 
ezt vizsgálni kellene! Nem nyilatkozatokat kellene bekérni ezektől a cégektől, hanem 
meg kellene vizsgálni valóban az ő hátterüket, meg kellene vizsgálni azt, hogy 
mennyire átlátható tulajdonosi szerkezetű cégek. És ez nem csak erre vonatkozik, 
nem ez az egyetlen ilyen eset, hiszen mondtam az NFÜ-t: az NFÜ ebbe belebukott 
egyébként, és ezért lett ott változtatás. De ugyanúgy mondhatnám azt, hogy mondjuk, 
a kaszinók esetében Andy Vajna cégei éppen mennyire átlátható szerkezetű cégek. 
Mert amikor eljutunk oda, hogy megnézzük azt, hogy a végén milyen cég található, az 
már nem egyértelműen átlátható cég. Hogy éppen valaki nyilatkozik arról, hogy hát ő 
teljes mértékben átlátható, és itt van, azért az még nem biztos, hogy úgy van. Tehát 
ennek a törvényi feltételeknek meg kellene felelni! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Csak röviden akkor 

reakcióképpen. Az nyilvánvaló, hogy az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdése 
tartalmazza ezt a rendelkezést, ezt a követelményt, ami az átláthatóságra vonatkozik. 
Ennek meg kell felelniük ezeknek a cégeknek is. Amennyiben nem felelnek meg, 
természetesen alkalmatlanok erre; tehát ennek meg kell felelni, ezt a követelményt 
vizsgálnia kell a bizottságnak. Nem a mienknek, hanem természetesen a Gazdasági 
bizottságnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor a 

vitát lezárom. 
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Államtitkár úrnak a részvételt megköszönjük. A szavazáshoz nem szükséges a 
kormány jelenléte. 

Most 20 perc szünetet tartunk, ez azt jelenti, hogy 12 óra 40 perckor folytatjuk 
a bizottsági ülést. 

 
(Szünet: 12.19-12.48) 

 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Folytatjuk a bizottsági ülést, ha képviselőtársaim is 

készen állnak. A vitát befejeztük, és lezártuk, üdvözlöm alelnök urat mint 
előterjesztőt, és megkérem, hogy legyen szíves ismertetni a szocialista frakció 
észrevételének megfelelően módosított szöveget e tekintetben.  

 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Valóban, a jelzett szövegrész pontosítása szükséges, és szükséges is volt, úgyhogy az 
előterjesztő nevében köszönöm is az észrevételt ezzel kapcsolatban. A 2. pontról van 
szó, és ott is az 1. § új (7c)-ről. Ott szerepelt egy olyan, hogy ”bármely bekezdés”, és ez 
a „bármely bekezdés” helyesen úgy szólna, hogy „az e paragrafusba foglalt 
rendelkezések”. Ez így értelemszerű. 

Ezen kívül még két olyan változtatás lenne, amit említettem is az elején. Az 
egyik a 3. ponthoz tartozik, a 3. § (11) bekezdésénél a „250 ezer euró össznévérték” 
kerülne a „névérték” helyére.  

Ezen kívül pedig a 4. pont, ami a 4. § a) pontjának a része lenne, ami úgy szól, 
hogy „a 28. § (4) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében és b) pontjában”. Így 
lenne helyes a szöveg, és akkor folytatódna természetesen úgy tovább, hogy a 250 ezer 
euró, és a többi és a többi. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ennek megfelelően bocsátjuk most 

szavazásra a kérdést.  
Tehát, akkor ennek megfelelően kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki a 

Gazdasági bizottság által előterjesztett módosító indítványokat támogatja. 
(Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen.  

Ki az, aki a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékát a képviselő úr által 
ismertetett módosításokkal együtt támogatja? (Szavazás.) Tizenhat igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat mellett a bizottság a módosítási 
szándékot elfogadta.  

Erre tekintettel most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés 
elfogadására kerül sor.  

Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) Tizenhat igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat.  

Előadó kijelölésére kerül sor. Hadházy Sándor képviselő urat javaslom, aki ezt 
vállalja. Kérdezem, ki az, aki támogatja az előadó kijelölését. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy egyhangú. 
Kisebbségi előadót, gondolom, hogy képviselőtársaim kívánnak állítani. 

Harangozó képviselő úr vállalja? (Jelzésre:) Akkor nem megosztott. A Jobbik 
képviselőitől a hallgatást - a római jog óta - beleegyezésnek tekintjük. Tehát akkor, 
Harangozó képviselő úr az egyedüli kisebbségi előadó. (Dr. Staudt Gábor: Nem 
minden esetben, elnök úr.)  

Elnöki javaslat a napirend módosítására 

A napirend módosítására teszek javaslatot, mert a kormány kérte, hogy a 12. 
pontban az ENSZ-szel kapcsolatos napirendi pontot vegyük előre. Tehát annyiban 



45 

módosulna a napirend, hogy a 12. pontban foglalt napirendi pont előre jönne a most 
soron következő 10. napirendi pontnak, és a honvédek jogállásával kapcsolatos 
napirendi pont a 11., a nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló napirend pont 
pedig a 12. lenne.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezt a napirend-módosítást támogatja. 
(Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás.  

A bizottság a napirend módosítását 18 igen szavazattal és 4 tartózkodással 
elfogadta.  

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye és annak kiotói 
jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. 
törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 
törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2083. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően soron következik az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény T/2083. számú, jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló javaslat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Szabó Zsolt államtitkár urat, és Bárándy 
alelnök úr ügyrendi kérdésben kért szót. Parancsoljon!  

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én azt indítványozom, hogy a TAB módosítóját vegyük le 
a napirendről, tekintettel arra, hogy a házszabálynak nem felel meg, ugyanis 
indokolást nem tartalmaz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A munkatársak átnyújtanak egy indoklást alelnök úrnak. Megadom 

neki a szót újra. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

szakértő úr mondta, hogy a tegnap kiküldöttben még valóban nem volt indokolás, 
hanem ezt ma reggel kaptuk meg. Akkor viszont kérnék szépen 2-3 perc szünetet, 
hogy ezt meg tudjuk nézni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Öt perc szünetet elrendelek. 
 

(Szünet: 12.55 - 12.58) 
 
ELNÖK: Akkor hogy átvágjuk a gordiuszi csomót, elfogadtunk egy ügyrendet, 

ami mindenkit köt, beleértve a bizottság elnökét is. Természetesen ettől, ha semelyik 
frakció ezt nem észrevételezi, eltérhetünk. Tény, hogy ez a módosító javaslat úgy 
érkezett meg, hogy ennek nem volt indoklása. Ezért ha semelyik frakció nem emel 
kifogást, akkor minden további nélkül ezt most tárgyalhatjuk. Ha bármelyik 
frakciónak kifogása van, akkor, ugyan úgy látom, hogy egyébként egy politikai 
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kompromisszumot élvező kérdésről van szó, de akkor nem tudok mit tenni, csak 
napirendről levenni az ügyet.  

Kérdezem a frakciókat, hogy elfogadható-e, és megteszik-e azt a gesztust a 
kormány jelen lévő képviselői felé is, hogy ezt most érdemben tárgyaljuk, vagy pedig a 
soron következőn, ha szükséges, akár rendkívüli TAB-ülést hívunk össze, vagy ha 
tudjuk, ha megtehetjük, akkor a jövő hétre ütemezzük be. Minden frakciótól 
szeretnék kérni egy véleményt. A Fidesz-frakció nevében jelzem, hogy mi el tudjuk 
fogadni, de csak akkor tárgyaljuk, ha minden frakció el tudja fogadni. Az LMP nincs 
jelen, a független képviselő nincs jelen, tehát a Jobbik és a szocialista frakció 
véleménye érdekel. (Révész Máriusz: Akkor elnök úr bejelenti, hogy ez esetben 
holnapra hívja össze.) Azt majd én eldöntöm. (Derültség.) A Jobbik-frakció 
képviseletében Staudt képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Elfogadjuk, csak a jövőben figyeljünk erre oda 

hathatósan. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Mi is a gesztust egy gesztussal viszonozzuk, és azt mondom, hogy 
elfogadjuk, de arra kérjük a kormányt és a kormánypárti frakciókat, hogy ez ne 
forduljon elő többet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük. Ebben az esetben a tárgyalásnak nincs akadálya. 

Köszönjük az ellenzéki frakciók részéről a hozzájárulást. Ennek megfelelően most a 
Fenntartható fejlődés bizottságának 20 pontos tartalmi, jogtechnikai és nyelvi 
módosítóira vonatkozóan nyitjuk meg a vitát, illetve a Törvényalkotási bizottság által 
megfogalmazandó módosítási szándékra. Ezzel kapcsolatosan szeretném felhívni 
képviselőtársaim figyelmét, hogy a Törvényalkotási bizottság módosító indítványa 5. 
pontjának elfogadása kizárja a háttéranyag 3. pontjában foglaltak elfogadását, tehát 
hogy egész pontos legyek, az 5. pont elfogadása kizárja a háttéranyag 3. pontjában a 
törvényjavaslat 4. §-a szerinti, az Éhvt. 10/H. § (1) bekezdésére vonatkozó szövegrész 
elfogadását. A TAB saját módosító javaslata 9. pontjának elfogadása kizárja a 
háttéranyag 4. pontjában szereplő, a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésére vonatkozó 
szövegrész elfogadását. A TAB saját módosító javaslata 10. pontjának elfogadása 
kizárja a háttéranyag 5. pontjának elfogadását. Végül a TAB saját módosító javaslata 
11. pontjának elfogadása kizárja a háttéranyag 13. pontjában a törvényjavaslat 22  §-a 
szerinti, az Ügkr. 29. § (4) bekezdésére vonatkozó szövegrész elfogadását. Ennek 
megfelelően kell majd dönteni. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem a kormány álláspontját a Törvényalkotási 
bizottság módosítási szándékáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a Törvényalkotási bizottságot. Szeretném megköszönni a sorrendcserét, és 
mindazoknak, akik így mögénk kerültek, hogy ehhez hozzájárultak. A kormány 
támogatja a TAB-módosítókat. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Szilágyi képviselő úr, ha jól 
látom, szót kér. Parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak kérdezni 
szeretnék. Lehet, hogy csak én nem értem jól, de tényleg csak azt szeretném 
megkérdezni, hogy a 10. ponthoz azt mondták az indoklásban, hogy szövegpontosító 
módosítás. Ahogy én nézem, a 10. pontnál a 6. §-ról van szó. A 6. § 
megváltoztatásánál jól értem-e, hogy elvileg az eredetileg e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályokkal együtt a c) pont volt eddig meghatározva? És most ehelyett 
bejön a 16. §, azzal egészül ki, és akkor van jó pár felsorolás. Viszont azt szeretném 
csak kérdezni, hogy akkor az eredeti jogalkotói szándékból kiesik a 6. § ezen része, az 
Éhvt. 17. § (2) bekezdése, mert akkor viszont kodifikációs szempontból nincs kivéve. 
Ez lenne a kérdésem igazából. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót a kormány képviselőjének. Ha Lukács 

főosztályvezető úr kíván szólni, annak sincs akadálya, de természetesen államtitkár 
urat illeti a szó. 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jelen 

pillanatban erre a kérdésre nem tudunk választ adni, egyeztetésre van szükségünk. 
 
ELNÖK: Világos. Legfeljebb tudjuk módosítani a napirendet. (Derültség.) Van-

e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Lehet, hogy megismétlem, de én 

is azt szeretném megkérdezni: az volt most a válasz, hogy ezt megvizsgálják? 
 
ELNÖK: Igen. Egyeztetésre van szükség, az volt a kormány álláspontja. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Jó. Mert nekünk is úgy tűnik 

hirtelen megnézve, hogy ez a 16. § tényként írja le azt az állapotot, amit a bizottsági 
módosító módosításként feltételez. Tehát, ez így biztos, hogy nem jó. 

 
ELNÖK: Van-e esetleg valakinek hozzászólási szándéka? (Nincs jelentkező.) 

Bármilyen ellenzéki felszólalás a kormány javára szolgál, mert addig is folyhat a 
technikai egyeztetés.  

Úgy látom, eredmény született. Akkor államtitkár úrnak megadom a szót azzal, 
hogy a főosztályvezető vezető úrnak bármikor nyugodtan adja át a szót, ha államtitkár 
úr úgy gondolja, hogy ez indokolt. Parancsoljon! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Az 

egyeztetés megtörtént, nem esik ki rész belőle. Utólagos befűzésként jelentkezik az a 
bizonyos 16. §. Tehát változatlan formában kellene továbbvinni. 

 
ELNÖK: Látom, hogy Szilágyi képviselő úr ezt elfogadja. Akkor van-e további 

észrevétel, hozzászólás, jogtechnikai felvetés? (Jelzésre:) Parancsoljon, Harangozó 
képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Elnézést, nem értem, abban 

kérném a segítséget és a türelmet - (Közbeszólás: És tolmácsot.) igen -, hogy a 
„Módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára” című 
anyagunkban a 10. pont, ami „a 16. § ezzel egészül ki” szöveget tartalmazza, itt ez úgy 
jelenik meg, mintha a 16. § ezen szövege már egy elfogadott szöveg lenne, amin csak 
annyit változtat, hogy „a környezetvédelemért felelős miniszternek”. Míg a bizottsági 
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módosító a háttéranyag fedőnevű anyagunkban az egész 16. §-t berakja újként. 
Nyilván ez nem volt eddig benne a törvényben. Legalábbis nekem logikailag, a 
jogalkotás szempontjából úgy tűnik. 

 
ELNÖK: A háttéranyag hányadik pontja? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): A háttéranyag 5. pontjába 

betesznek egy 16. §-t, ebben pedig már úgy adják elő, mintha ez egy elfogadott szöveg 
lenne. Márpedig nem az, mert ez még csak egy módosítási javaslat, amiről nem is 
döntöttünk. Legalábbis nekem ez most így látszik. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető úr, államtitkár úr. 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Főosztályvezető úrnak átadom a szót. 
 
LUKÁCS ÁKOS főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A paragrafusok kapcsán a módosítás az előbb itt elhangzottak szerint 
történik. Az új 6. § jön létre, amelyik tolja és gyakorlatilag beilleszti ezeket a 16. §-
ként jelzett bekezdéseket. Ha konkrét kérdés van, akkor ismét meg kellene nézzük, 
ugyanis a Törvényalkotási bizottság módosítása kapcsán még egy kollégát be kell 
vonjunk, hogy ezt pontosan meg tudjuk válaszolni, úgy, ahogy az előbb is, ha ezt 
lehet. 

 
ELNÖK: Rendben. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Harangozó Tamás Attila ügyrendi javaslata 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Akkor az lenne nagy tisztelettel 
az ügyrendi javaslatom, hogy szerintem most érkezhetett el az a pillanat, amikor 
indokolttá vált, hogy a következő ülésre hozzák vissza a javaslatot. Szerintem. 

 
ELNÖK: Én ezt támogatom. Erre a javaslatra és ennek kormánypárti 

támogatására figyelemmel további hozzászólási szándék van-e? Vagy a jövő héten 
folytathatjuk a vitát? Államtitkár úr, parancsoljon! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A képviselő 

urat szerettem volna én is megelőzni, ugyanez a javaslatom lett volna. Szeretném 
kérni, hogy jövő hétre vigyük át az anyagot. Akkorra pontosan helyre lesz téve az 
egész. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ebből látszik, hogy az ellenzék jóindulata 

semmilyen pozitív eredménnyel nem járt. Köszönjük. (Derültség.) 
(Jelzésre:) Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! Csak jelezni szeretném, hogy 

először szavaznunk kell. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök Úr! Csak annyit szeretnék a jegyzőkönyv 

hitelessége kedvéért, hogy de nem rajtunk múlott. Azért ezt szögezzük le. Köszönöm. 
(Derültség.) 
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Szavazás a napirendről történő levételről 

ELNÖK: Megközelítés kérdése. Én egy másik megközelítést alkalmaztam. 
Akkor kérem, szavazzunk arról, hogy a napirendről levesszük a most már új 10. 
napirendi pontot.  

Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló, T/2080. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Akkor folytatjuk a soron következő napirendi pont tárgyalásával, de előtte 
jelzem, hogy Mátrai Márta képviselő asszony dr. Mengyi Roland képviselő urat 
helyettesíti. 

A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/2084. számú törvényjavaslat következik. Köszöntöm 
a tárca képviseletében Dankó István államtitkár urat és Kádár Pál tábornok urat. 

Még további eseti képviseleti megbízásokat szeretnék bejelenteni. Lasztovicza 
Jenő képviselőtársunkat Hadházy Sándor képviselő úr, Ágh Péter képviselőtársunkat 
Selmeczi Gabriella képviselő asszony helyettesíti. 

A háttéranyagban képviselőtársaim megtalálhatják a Honvédelmi bizottság egy 
pontba foglalt módosító indítványát, illetve a Törvényalkotási bizottság saját 
módosítási szándékot fogalmazott meg két pontban.  

Ezzel kapcsolatosan adom meg az előterjesztőnek a szót. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mind a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosítóját, 
mind a Törvényalkotási bizottság egyébként HRB-módosítóval összefüggő, pontosító 
módosítóját támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

Törvényalkotási bizottság módosítójának 1. pontjában lévő módosításhoz szeretnék 
röviden hozzászólni. Ez korántsem technikai jellegű módosítás. Amennyire tudom, 
egy eléggé érdekes vita alakult ki a Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, bár 
személyesen nem tudtam jelen lenni, mert éppen a bizottság megbízásából 
Brüsszelben voltam, de ahogy hallom, ott Kósa elnök úr és a honvédelmi tárca 
vezetése között is élénk vita alakult ki. 

Ez nem egy technikai módosítás. Az eredeti javaslat szerint, amelyet egyébként 
Demeter Márta képviselőtársunk adott be, és azt szövegszerűen, szó szerint vette át a 
Honvédelmi bizottság, ez nyilván egy technikai-politikai kérdés, hogy nem az 
ellenzéki módosítót támogatják, hanem a bizottság saját nevén beadta. 

Itt arról van szó, hogy az eredeti javaslat szerint a Honvédelmi Minisztérium, a 
honvédelmi miniszter „a válságkezelés időszakában” fedőnéven - amit pontosan nem 
is tudnánk jogilag megfogalmazni - teljes szabad kezet kapna vagy kapott volna a 
döntés-előkészítési folyamatok hatékonyságának növelése érdekében mindenféle 
vezetési rendszer és egyes szervezeti elemeknek az átvariálására. Ennek az indoklása 
szerint, a mi javaslatunk indoklása szerint is ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen 
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egyrészt a Magyar Honvédség azért van, hogy válsághelyzetben valaki tudja ebben az 
országban, hogy mit kell csinálnia; minden egyes ilyen helyzetre nagyon pontos és 
nagyon megfelelő tervekkel kell rendelkezni, nekik aztán pláne. Ugye, a 
katasztrófavédelem és a honvédség az a két szervezet, amelynek az ilyen időszakban 
belépő protokolljait pontról pontra végre kell mindenkinek hajtania, tehát teljesen 
indokolatlan egy ilyen szervezeti szabad kezet adni válságkezelés időszakában - amit 
egyébként szintén nem pontosan értünk, hogy ez mi. Ez az első módosító javaslat. Azt 
meg így utólag is köszönjük, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság mint 
szakbizottság ezt a magáévá tette, és a törvényt ezzel módosítja.  

Azt kifejezetten sajnálatosnak tartjuk egyébként, hogy az egyéb módosító 
javaslataink közül többet nem fogadtak el. Ilyen egyébként az állomány szolgálati 
rend szerinti beosztásán kívül eső szolgálatteljesítés idejére vonatkozó szabály, amely 
a jelenlegi törvényjavaslat szerint lehetőséget ad a tárcának, a miniszternek arra, hogy 
rendeletben meghatározott összegű díjazást állapítson meg. A mi javaslatunk 
technikailag egy néhányszavas módosítás, de az világossá tette volna, hogy ez nem a 
miniszter lehetősége, hanem a miniszter kötelessége, hogy ezek a hivatásosok, akik a 
szolgálatteljesítésen kívül eső helyre vannak vezényelve, ezeket a juttatásokat kötelező 
jelleggel kapják meg. 

Illetve amit az előbbi törvényjavaslatnál elmondtam a nemzetbiztonsági 
törvény kapcsán is, azt, hogy az önkéntes tartalékosoknál gyakorlatilag a törvény 
hosszú távon bebetonozza azt, hogy a személyi jövedelemadó és a járulék levonása 
után és a most megkapott járadékuk közti bért kapják csak meg, akkor is, ha 
gyakorlatilag főállásban a honvédségnél dolgoznak, ezt teljesen embertelennek és 
elfogadhatatlannak tartjuk, azzal együtt, még egyszer mondom, hogy a másik 
törvényben meg azt mondják, hogy ezek az emberek akár titkosszolgálati 
tevékenységet is főállásban végezhetnek a kormánynak. Azt nagyon fájlaljuk, hogy ez 
a törvényben benne marad. 

A hadiárvák, hadiözvegyek tekintetében az emelést természetesen támogatjuk, 
de muszáj itt is elmondani: ennek az egyetlen oka az, hogy az elmúlt öt évben - sőt, 
talán már hosszabb ideje - egyetlenegy fillérrel sem emelkedett a minimális nyugdíj 
összege, amelyhez kötött ellátásról van itt is szó. Ez a törvény maga arról árulkodik, 
hogy nem is kívánják önök ezt az összeget megemelni, hiszen nem az összeg 
emelésével operálnak, hanem az ezen a speciális területen meglévő összeget úgy 
oldják meg, hogy külön szorzót vezetnek be. Ez tehát igazából a többi nyugdíjasnak 
üzenet, hogy a nyugdíjminimum, ez a 22 800 forintos, egyébként mára már teljesen 
szomorúnak tekinthető összeg a jövőben sem fog növekedni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! (Jelzésre:) Bocsánat, Staudt 

képviselő úr! Staudt képviselő úr balját Szilágyi képviselő úr jobbjának láttam 
(Derültség.), de parancsoljon, képviselő úr! 

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

hangsúlyt, illetve nyomatékot szeretnék adni, főleg az általunk benyújtott módosító 
javaslatokra gondolok, amelyekkel kapcsolatosan szeretném is kérni a bizottság 
döntését. Ezt majd a következő bizottsági üléseken ugyanígy előre megtesszük, ha 
már erre ma volt lehetőség.  

Nagyon egyszerű - a Honvédelmi bizottság módosítói közül ez a 2. és 3. pont, 
tehát a módosító javaslatokat tartalmazó bizottsági anyagból -, hogy ne csak a 
hadiözvegyek esetében emelkedjenek meg ezek a juttatások, hanem ugyanúgy a 
hadiárvák és a hadigondozott-családtag járadéka is emelkedjen. Eleve jóval kevesebb 
az az összeg, ami őket megilleti. Itt a 30 százalékról 50 százalékra emelkedne; ez 
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egyébként havonta néhány ezer forintos pluszkiadást jelentene, tehát nem egy 
jelentős összeg, és nem is nagy az a kör, akiket ez érint. Erről szeretném tehát, ha a 
bizottság szavazna. 

Ezenkívül volt még egy aggályunk, amit el is mondtunk a szakbizottság ülésén 
is - ez a javaslat 5. pontja -, hogy nem tartjuk jónak, ha a tisztképzésben külföldiek is 
részt vehetnek. 

Kérjük, hogy a bizottság döntsön erről a két módosító javaslatról. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szabad még egyszer a számot kérnem? 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A 2. és a 3., ez a Honvédelmi és rendészeti 

bizottság részletes vitáról szóló jelentése. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.) Nincs, akkor államtitkár úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 
 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdeném azzal, hogy Demeter Márta képviselő asszony 
módosító javaslatát a kormány is elfogadta, tehát ebben a kérdésben nyilván az egész 
témakört újragondolva haladhatunk majd tovább. S ezzel az egész kérdéskörrel 
kapcsolatban, hogy mit értünk mi most ez alatt vagy mit szerettünk volna érteni a 
„válságkezelés” fogalma alatt, természetesen egyeztetéseket fogunk majd folytatni a 
jövőben, ha továbbra is szükségesnek látjuk magát ezt a fajta jogintézményt 
fenntartani a honvédelemről szóló törvényben. 

Önkéntes tartalékosok. A nemzetbiztonsági törvény kapcsán is félig-meddig 
megszólíttattunk ebben a témában. Azt gondolom, szakmai szempontból nyugodt 
szívvel fel tudom ajánlani azt, hogy ha szükséges, akkor Harangozó képviselő úrral is 
nagyon szívesen egyeztetünk és beszélünk az önkéntes tartalékos rendszer 
részletkérdéseiről is, mert az ördög a részletekben van. Mi úgy érezzük, hogy az egész 
rendszer jogi szabályozási szempontból szinte teljes.  

Kifejezetten, hogy miért kell a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál 
megteremteni a lehetőségét annak, hogy önkéntes tartalékos kollégák szolgáljanak, 
hát ennek van jó néhány indoka. Például az, hogy most zajlik az ukrán válság, és ki 
tudja, mikor lesz vége; ez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében is 
rendkívüli erőfeszítéseket kíván meg. Hogy egy egyszerű példával éljek: vélhetően 
nagyon sok kolléga dekonspirálódik ebben a tevékenységben, tehát ne adj’ isten, 
kiderül róla, hogy ő milyen tevékenységet végez. Ezeket a kollégákat rendkívül nehéz 
pótolni újoncokkal. Éppen ezért szükségessé válhat korábban ezen a területen 
dolgozók visszavonása a rendszerbe. Ez az egyik. 

A másik kérdéskör, azt hiszem, valami olyasmire vonatkozott, hogy tessék őket 
felvenni és megfizetni. Az önkéntes tartalékos rendszer alapvetően arról szól, a 
törvény, a Hjt. szó szerint azt mondja, hogy egy önkéntes tartalékost háromévente 
mindösszesen 6 hónapra lehet igénybe venni szolgálatra, ezen belül pedig 60 napig 
gyakorlatilag nem kap illetményt, 60 napot követően pedig a szolgálati járandóságát 
kiegészítjük arra az illetményszintre, amelynek megfelelő beosztásba helyezzük. 
Egyébként 6 hónapon túli szolgálatot is vállalhat, de ezt önként kell hogy megtegye. 
Ennek a keretében egyébként külföldi szolgálatba is, adott esetben fegyveres 
misszióba is lehet önkéntes tartalékos katonát kiküldeni. 

Az ötr-esek megjelenítése az Nbtv.-ben pedig jórészt azért is szükséges, mert az 
Nbtv. hatalmazza fel a szolgálatok tagjait arra, hogy bizonyos tevékenységet 
végezhessenek, bizonyos nyilvántartásokba, egyebekbe betekinthessenek, meg 
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olyanfajta tevékenységet végezzenek, amire felhatalmazást csak ez a törvény biztosít. 
Ezért kell őket is megjeleníteni, hogy ugyanolyan egyenrangú munkafeltételeket 
tudjunk számukra teremteni közjogi szempontok alapján is, mint a KNBSZ aktív 
állománya tekintetében.  

Elhangzott a hadiárvák, hadigondozott családtagok járadékának emelésével 
kapcsolatos kérés. Alapvetően erről is folyt egyfajta szakmai vita a Honvédelmi és 
rendészeti bizottságban, azokat az érveket nem kívánom megismételni. Egy adalék: 
hadigondozotti juttatásban részesülő családtag a mostani nyilvántartások szerint 
nincs is egyébként, függetlenül attól, hogy az erre vonatkozó kategória megvan. 
(Közbeszólásra:) Akkor meg teljesen fölösleges. Ez legalább olyan indok, mint az 
emelés szükségessége. A hadiárvák tekintetében pedig él az az indok. A 
költségvetésben nem került tervezésre ez a dolog. Így is pluszforrásokat igényel a 
hadiözvegyek tekintetében ennek a rendszernek a pontosítása.  

Azt gondolom, hogy más kérdés nem merült fel.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Az utóbbitól 

visszafelé menve: van egy közeli ismerősöm, aki olyan szituációba került, hogy nem 
katonai, de rendvédelmi szervnél a gyermeke árvaellátásban kellene részesüljön. 
Mondom egyébként önnek, államtitkár úr, hogy lassan háromnegyed éve a magyar 
rendvédelmi szervek képtelenek ezt az ügyet kezelni. A gyerek kiskorú. Ezt csak azért 
mondom önnek, mert szerintem dolga felkészülni a jövőre is, államtitkár úr, például a 
honvédségnek is. Az egy nagyon rossz érv, hogy ma éppen nincs hadiárva, ne 
haragudjon. (Dr. Dankó István: Családtag!) Lehet, hogy holnap lesz.  

Mint ahogy egyébként ez az előbbi eset a TEK-nél történt meg, és szemmel 
láthatóan egyáltalán nincsen felkészülve egy olyan szituációra egy szervezet, ahova 
naponta azért mennek oda az emberek dolgozni, mert lehet, hogy meghalnak, de ez a 
dolguk. Szerintem a honvédségnél is elég fontos lenne, hogy ilyen érv ne hangozzon 
el, hogy per pillanat nincs érintett a kérdésben, ahol külföldi missziókban vesznek 
részt katonáink háborús környezetben meg övezetben, de még csak az se kell hozzá. 
Úgyhogy én ezt az érvet nem nagyon tudom elfogadni, ne haragudjon. Ha pénzt nem 
akarnak vagy tudnak rá szánni, akkor inkább ezt mondják, mint azt, hogy per pillanat 
nincs ilyen.  

A másik: továbbra is szeretném megerősíteni, hogy én nem osztom azt az 
álláspontot, amit ön mondott, államtitkár úr. El kellene már dönteni, hogy az önök 
katonái, akik nyugdíjba vonultak a törvények szerint, most ingyenélők vagy nem 
ingyenélők. Mert ha nem ingyenélők, és önök visszafoglalkoztatják ugyanarra a 
feladatra, akkor ugyanúgy, mint a mellette ülő másik honvéd, aki megkapja a teljes 
fizetését azért a munkáért, amit ő csinál, akkor azt gondolom, hogy ez ezeknek az 
embereknek is járna. Ez nem alamizsna, ez nem kiegészítés, államtitkár úr, 
szerintem. Ő az akkori törvények szerint leszolgálta az életét, megkapta a nyugdíjat, 
ami az élete végéig jár neki ettől az országtól. És ha ő mégiscsak visszamegy a hazát 
szolgálni járadékosként, akkor neki az nem egy alamizsna, hogy hatvan nap után ki 
lehet egészíteni a fizetését arra a szintre, amit egyébként az ugyanabban a 
beosztásban aktívként foglalkoztatott ember megkap. Legalábbis ez a mi álláspontunk 
és ezt szerettem volna rögzíteni.  

Nyilvánvalóan a válaszából kiderült - nem is kérem, hogy erre válaszoljon -, 
hogy ez a kormány álláspontját nem osztja, de én ezt mindenféleképpen szerettem 
volna elmondani. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár képviselő úr nem feltétlenül tart rá igényt, 
mégis megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e az elhangzottakra reagálni. 
Parancsoljon!  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Szakmai vezetőként nem kívánok. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.) Ha nincs, akkor szavazzunk.  
A Jobbik javaslatának megfelelően kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 

T/2084/2-es módosítást ki támogatja. (Dr. Harangozó Tamás Attila: Annyit 
segítene, elnök úr, bocsánat, melyik ez pontosan?) Egy másodperc, itt van a 
kezemben is. Ezért javasoltam ellenzéki képviselőtársainknak, hogy nem kellene így 
találgatnunk, ha előző nap megküldenék a külön szavazásra kért módosítókat. Ez a 
hadigondozásról szóló törvény módosítása, ahol a „30 százalékos” szövegrész helyébe 
az „50 százalékos” szöveg lépne. Ez összefügg a 3-assal, így azzal együtt teszem fel 
szavazásra, hiszen tartalmilag az is ugyanezt jelenti.  

Tehát ki az, aki a Jobbik által külön szavazásra kért 2. és 3. számú módosító 
indítványt támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
Tizenkilenc tartózkodás. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Senki.  

Tehát a bizottság 19 tartózkodással a külön szavazásra kért módosító 
indítványokat nem fogadta el.  

Most a Honvédelmi bizottság által elfogadott módosító indítványról kell 
szavaznunk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. A háttéranyag 1. pontja. A Szocialista 
Párt javaslatáról szavazunk. (Szavazás.) Örülök, hogy egyhangúlag támogatjuk. 
(Derültség.)  

Ezt követően pedig a Törvényalkotási bizottság két pontból álló saját 
módosítási szándékáról kell határoznunk. Ki az, aki ezeket támogatja? (Szavazás.) 
Huszonhárom igen. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a módosítási 
szándékot elfogadta.  

Az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül most 
sor. Ki az, aki ezeket támogatja? (Szavazás.) Huszonhárom igen szavazat. Ki az, aki 
nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és 
jelentést elfogadta.  

Vejkey Imre képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.  

A Jobbik kíván-e kisebbségi előadót állítani? (Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) 
Staudt képviselő úr lesz a bizottság kisebbségi véleményének az előadója. Köszönöm. 
A napirendi pontot lezárom. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi 
humanitárius segítségnyújtásról szóló T/2087. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Államtitkár úrnak és tábornok úrnak megköszönjük a részvételt, bízva abban, 
hogy a következő napirendi pontnál is államtitkár úr velünk marad, mert a 
nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtásról szóló T/2087. számú törvényjavaslat következik soron, ahol 
szintén az államtitkár úr képviseli a kormány álláspontját.  



54 

A Külügyi bizottság 13 pontból álló módosító indítványát a háttéranyag 
részeként képviselőtársaim kézhez kaphatták. Ezenkívül a Törvényalkotási 
bizottságnak saját javaslata nincs, de a háttéranyag 4. pontja pontosításra szorul 
annyiban, hogy a „költségvetésért (államháztartásért)” szövegrész helyébe „az 
államháztartásért” szövegrész lép, magyarul az „a” betűt a magyar nyelvhelyesség 
szabályainak érvényre juttatásra érdekében „az”-ra kell változtatni. Ez a 
korszakalkotó módosító javaslat az, amivel a háttéranyag 4. pontját szükséges 
pontosítani.  

Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár úr véleményét, illetve 
álláspontját, vagy a kormány álláspontját. Parancsoljon!  

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): A 

módosító javaslatot támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki 

felszólalni. (Jelzésre:) Tóth képviselő úr, parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Szeretnék kérdezni a kormány képviselőjétől. A törvényjavaslat 10. § (1) bekezdése 
módosítást tartalmaz, ahol felsorolásra kerülnek a humanitárius segítségnyújtásban 
azok a szervezetek, amelyek közreműködhetnek. Ebben a felsorolásban nem 
szerepelnek a vallási közösségek. Ennek van-e valós oka? Ezzel kapcsolatban Demeter 
Márta képviselőtársam benyújtott egy módosító javaslatot, amit szeretném, ha a 
Törvényalkotási bizottság támogatna. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
olyan fenntartás, ami miatt ezt ne lehetne megszavazni. Én kérem a tisztelt 
bizottságot, hogy ezt támogassa. Ez a T/2087/4. számon benyújtott módosító 
javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is fel szeretném 

hívni a figyelmet két olyan módosító javaslatra, amit majd a későbbiek folyamán 
akkor le fogunk előre adni, most még csak felolvasni tudom. 

Az egyik: szintén mi is ezt vettük észre, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
is benyújtott egy olyan módosító javaslatot, hogy a nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtásban a szervezetek felsorolásánál - véleményünk szerint - a bevett 
egyházaknak is meg kellene adni a lehetőséget, és itt szerepelniük kellene. Nem értem 
igazából, hogy ez miért nem kerülhetett elfogadásra.  

A másik, amiben szeretném kérni a képviselőtársaim támogatását, az pedig az 
5. §-hoz kapcsolódik, ami úgy szól eredetileg - egy bekezdés szerepel csak -, hogy: „A 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás a humanitárius válsághelyzet által 
megkívánt időtartamban, a szükségleteknek megfelelően, a támogatott ország 
társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaitól függetlenül adható.”  

Mi szeretnénk arra javaslatot tenni, hogy kiegészítsük egy (2) bekezdéssel, már 
csak azért is - értem én, hogy nagyjából átemeljük a különböző normaszövegeket más 
területekről -, mert kevés olyan ország van, sajnos, a világon, mint Magyarország, 
amellyel határos, szomszédos országokban milliós számban él magyar kisebbség, 
milliószámra élnek magyarnak testvéreink. Ezt szeretnénk kifejezni egy (2) 
bekezdésben, ami úgy szólna, hogy: „Magyarország a határon túli magyarságért 
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felelősséggel tartozik, a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás elbírálása során a 
határon túli magyarság előnyt élvez.”  

Véleményem szerint, mivel az Alaptörvény D) cikke kimondja, hogy 
Magyarország kötelessége a magyar nemzet összetartása, valamint felelősséget vállal 
a határon túli magyarok sorsáért, Magyarország elkötelezettsége a magyar nemzet 
egészének érdeke mellett szükségessé teszi, hogy a határon túli magyarokat is érintő 
humanitárius válságok és veszélyhelyzetek esetében a segítségnyújtásnál a határon 
túli magyarok elsőbbséget élvezzenek. 

Azért is lenne fontos, hogy ezt belevegyük, hiszen szerepel a törvényben az is, 
hogy minden egyes segítségnyújtásnál figyelembe kell venni a segítségnyújtó ország 
gazdasági helyzetét, az éppen adott gazdasági viszonyokat és minden egyebet. Az én 
véleményem az, hogy ha akár a környező országokban magyar lakta települések 
kerülnek bármilyen vészhelyzetbe, akkor Magyarországnak kötelessége, hogy akár 
még a gazdasági lehetőségein túl is segítsége ezeket a területeket, tehát egy más 
elbírálást kell véleményem szerint itt figyelembe venni, mint abban az esetben, ha 
nem olyan területekről beszélünk, ahol magyarok és magyar testvéreink élnek. 

Tehát én szeretném azt kérni, legyenek oly kedvesek, hogy ezt a két módosító 
javaslatunkat mint törvényalkotási bizottsági módosítót nyújtsuk be. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak tájékoztatnak a kollégák arról, hogy a 

Külügyi bizottság ülésén egy hasonló vita lefolyt, és ott elég megnyugtató válaszok 
születtek. De akkor az államtitkár úr nyilván tud erről, úgyhogy az államtitkár úrnak 
adom meg a szót. Tessék parancsolni! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Röviden igazán csak megismételném azokat az indokokat, 
amelyek a Külügyi bizottságban elhangoztak.  

Vallási közösségek, egyházak miért nem szerepelnek a felsorolásban? Azért, 
mert ők az általuk létrehozott civil szervezeteken keresztül gyakorolják ezt a fajta 
tevékenységet.  

A másik kérdésre pedig a válasz szintén ugyanaz lesz, bár én onnan indulnék 
el, hogy megnézzük az 1. § 2. pontját; ott le van írva a nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtás definíciója, tehát, hogy milyen esetekben kerülhet erre sor. Ehhez 
képest, ha további szűkítéseket alkalmazunk - még akkor is, ha indokoltnak tűnik a 
magyar kisebbségek esetleges ilyen irányú védelme vagy annak szem előtt tartása -, 
akkor is alapvetően nemzetközi jogi alapelvbe ütközik az, hogy az általános 
humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó definíción túl valamely közösséget valami 
egyéb paraméter alapján - mondjuk, a magyar nemzethez való tartozása alapján - 
pozitívan diszkrimináljunk ebben a körben. 

Úgyhogy ez az alapvető indok, hogy miért tartjuk ezt szükségtelennek 
megjeleníteni a törvényjavaslatban, egyébként ettől függetlenül, ha ilyen helyzet 
alakul ki, ami az 1. § 2. pontjában szerepel, mondjuk, a határainkhoz közel lévő, 
magyar lakta területeken, akkor ugyanazt a fajta segítséget, azt gondolom, a magyar 
állam, a magyar kormány erején felül biztosítani fogja számukra, amire szükségük 
van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ketten is jelentkeznek. Tóth képviselő 

úr, parancsoljon! Utána Szilágyi képviselő úr következik. 
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DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem az az 
álláspontom, hogy a vallási közösségek nem feltétlenül csak civil szervezetek útján 
tudnak nemzetközi humanitárius segítségnyújtást biztosítani. Maga a törvénynek az 
1. § 2. pontja fogalmazza meg a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás 
fogalomkörét, ahol azt írja, hogy „emberi életek megmentése és а szenvedés 
enyhítése, az alapvető életfeltételek helyreállításához való hozzájárulás”. Tehát azt 
gondolom, hogy a vallási közösségeket vagy akár az egyházakat - ami a Jobbik-
képviselő módosító javaslatában szerepel - miért zárjuk ki, hogy ők közvetlenül ilyen 
segítségnyújtásban részt tudjanak venni. A törvény azt mondja, hogy „az alábbi 
szervezetek működhetnek közre:”  

Tehát én nem látom azt, hogy ez miért ne szerepelhetne ebben a felsorolásban, 
nem látom sem politikai, sem más akadályát annak, hogy a Törvényalkotási bizottság 
ezt beemelje ebbe a szakaszba. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem ismételném meg, egyetértek az előttem 

szólóval, én is továbbra is ezt fontosnak tartanám.  
Az meg egyszerűen - szóval, ne haragudjon - értelmezhetetlen a számomra, 

hogy ön azt mondja itt a magyar kormány képviseletében, hogy a magyar nemzethez 
tartozás alapján pozitívan ne diszkrimináljunk. Ön is a magyar nemzethez tartozik, ön 
jelen pillanatban a magyar kormányt képviseli itt, és én igenis azt mondom, hogy a 
magyar nemzethez tartozás - mi más alapján, az egyik legfontosabb dolog lenne, hogy 
a magyar nemzethez tartozás - alapján diszkrimináljunk pozitívan, pont ez lenne… 

 
ELNÖK: Csak, ha én jól értettem, akkor az államtitkár úr meg pont az 

ellenkezőjét mondta, de nézzük meg a jegyzőkönyvben. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nem, nem. Az államtitkár úr azt mondta, hogy 

nem teszik lehetővé. Nem teszik lehetővé. Az államtitkár úr először azt mondta, hogy 
azért nem lehet belevenni, és azért nem javasolja, hogy belevegyük itt jelen 
pillanatban a törvénybe, mert ezzel a magyar nemzethez tartozás alapján pozitívan 
diszkriminálnánk, ami nem engedhető meg, de egyébként úgy mellesleg - bocsánat! 
Az, hogy egyébként, úgy mellesleg, majd, ha ilyen történik, akkor minden 
valószínűség szerint a magyar kormány ezt kiemelt prioritásként fogja kezelni, az egy 
dolog. Ez meg itt egy törvény, és ebbe a törvénybe pedig azért nem lehet belevenni ezt 
a passzust, hogy ne diszkrimináljunk pozitívan annak alapján, hogy valaki a magyar 
nemzethez tartozik vagy nem tartozik. A kettő közt óriási probléma van.  

Igen, én is merem remélni egyébként, hogy ha ilyen esemény esetleg 
bekövetkezik - remélem, nem fog bekövetkezni, és nem lesz erre precedens -, akkor a 
magyar kormány természetesen úgy fog hozzáállni ehhez a kérdéshez, hogy mindent 
megtesz annak érdekében, hogy segítséget nyújtson. Na, de azzal, hogy adott esetben 
ezt egy törvénybe ne lehessen belevenni - azért, mert ez pozitív diszkrimináció, ha 
valaki a magyar nemzethez való tartozás alapján dönt el dolgokat -, én nem tudok 
egyetérteni és nem is fogok.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Csak annyiban egészíteném ki 

Szilágyi képviselőtársamat, hogy mi nem lehetetlent kérünk, hanem magának 
egyébként a törvényjavaslatnak a 2. §-ában foglaltakkal összhangban kívánjuk ezt 
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megvalósítani, hogy a nemzeti érdekeket védjük, hiszen itt is így fogalmaz, hogy 
„Magyarország a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységét nemzetközi 
kötelezettségével összhangban, nemzeti érdekeit is tükröző külkapcsolatai alapján”. 
Tehát ebből fejtjük tovább, hogy egyébként a nemzeti érdekeket tükröző 
külkapcsolatunk ez, hogy például Ukrajnában - ahol esetleg fenyegethet ilyen, és 
fenyegetheti az ott lakó magyarokat is - valamilyen előnyben tudjuk őket részesíteni, 
és ez különösen a nemzeti érdekeinket tükröző külkapcsolat, hiszen a környező 
országokban a nemzeti érdekeinket ez alapján fejezzük ki. Tehát nem egy elvtelen 
meg nem egy fék nélküli rendszert szeretnénk belevenni, hanem azt, hogy ezt is 
alátámasztjuk. Tehát a 2. §-t az 5. § új (2) bekezdése lényegében erősítené vagy még 
jobban kifejezésre juttatná. Ennyi a lényege; ez így, remélem, érthető. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Balla képviselő úr, alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak 

nagyon röviden kérnék szót, mert én értem az ellenzéki magatartás lényegét, hogy 
ellenezzünk mindent, amit a kormány csinál, de könyörgöm, ilyen dolgokba nem 
kéne akaszkodni, mert teljesen értelmetlen. 

Szilágyi képviselő úrnak is mondom: az a szándék, hogy ilyen esetekben - 
elmondta államtitkár úr - természetesen a határainkon túl élő magyaroknak 
szeretnénk elsősorban segíteni. De vannak nemzetközi egyezmények, jogszabályok, 
ezért a papírra nem lehet leírni; de nem is az a lényeg, hogy a papíron mi van, hanem 
hogy mi a cselekmény, mi az, amit teszünk, mit tesz a kormány. Ha ilyen előfordul, 
nem az a lényeg, hogy segítsünk? Világos, hogy segíteni fogunk. 

Ugyanezt tudom elmondani Tóth képviselő úrnak az egyházi karitatív 
szervezetek kapcsán. Bennünket tényleg sok mindennel vádolnak, de hogy 
egyházellenesek lennénk, ezt a vádat még nem kaptuk meg. Sőt, az önök volt 
miniszterelnöke folyamatosan azzal vádolt bennünket, hogy az egyházak irányítanak 
bennünket. Nagy tisztelettel: önök szerint ha ezzel a megfogalmazással az 
egyházaknak problémájuk lenne, nem jutott volna el hozzánk ez a javaslat? De az a 
helyzet, hogy amit államtitkár úr mondott, az tény! Az egyházak nem közvetlenül, 
hanem a saját karitatív szervezeteiken keresztül végzik ezt a tevékenységet. Ők pedig 
civil szervezetek, egyesületek, szerepelnek benne, ezért az égadta világon ezzel semmi 
probléma nincsen. Más az egyház és más az egyház karitatív tevékenysége. Az 
egyházak kifejezetten nem szeretnék, ha ők ilyen felfogásban szerepelnének a 
törvényben, mert más a dolguk. A karitatív szervezeteik, amiket ők tartanak fönn, ők 
hoznak létre, azok végzik ezt a tevékenységet. Ezt tényleg az nem érti meg, aki nem 
akarja. Nem tudom, ennek mi az értelme. (Révész Máriusz közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

most úgy tekintem, mintha nem szólalt volna föl Balla képviselő úr. Főleg amit az első 
felében mondott, azt nem kéne szerintem kommentálni sem. (Balla György: 
Szerintem sem.) Már abban, hogy mit írunk le papírra meg utána mit csinálunk - 
képviselő úr, ez azért döbbenetes volt, mert menjünk akkor haza! (Balla György: 
Nem tartóztatom a képviselő urat.) Majd csinál a kormány, amit akar; minek ülünk 
meg írogatunk ilyen papírokat, amit ön mondott most, hogy nem lehet beleírni, amit 
gondolunk? Akkor mit írunk bele, ha nem azt, amit gondolunk, képviselő úr? (Révész 
Máriusz közbeszólására:) Na, az egy másik kérdés. 
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ELNÖK: Mindenkinek megadom a szót, és ezeket a vitákat úgy folytassuk, 

hogy én is hallhassam meg az érdeklődő közvélemény is. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Az egy másik kérdés, amit a 

képviselőtársam mond, hogy egy nemzetközi, humanitárius segélynyújtásról - 
humanitárius, ezt mondanám a jobbikos képviselőtársaimnak -, emberekről 
beszélünk, akiknek az alapvető életkörülményeinek és életének a megmentéséről 
szóló nemzetközi szerződés részesei vagyunk.  

Ettől függetlenül, hogy ebben mint emberekre tekintünk mindenkire ezen a 
bolygón - függetlenül vallásától, nemétől, bőre színétől vagy bármi mástól -, arra 
vállalunk kötelezettséget, hogy a saját erőnkhöz képest mindenkinek segítünk, aki 
bajba jut. Ez a törvény azt nem zárja ki, hogy ha a határon túli magyarok bajba 
kerülnek, ezen nemzetközi szerződés nélkül is odarohanjunk és segítsünk nekik, 
tisztelt képviselőtársaim, mert ez a törvény nem arról szól. Ez a törvény nem arról 
szól (Zaj.), de lehetőséget biztosít egyébként erre is. És szerintem világosan benne 
van a kormánynak az a mondata, amit önök is idéztek, hogy a nemzeti érdekeinket 
tükröző alapelvek alapján.  

Továbbá végezetül még egyszer szeretném mondani, hogy a vallási közösségek 
mint legtágabb fogalom nem csak a Magyar Katolikus Egyházat vagy a Magyar 
Református Egyházat vagy a bevett nagy egyházakat jelenti. Jelenti azokat az 
egyházakat is vagy vallási közösségeket, akik tekintetében egyébként valóban lehet 
önöket azzal vádolni, hogy vallásiközösség-ellenesek, hiszen éppen most készülnek 
átírni talán az Alaptörvényt is meg mindent, hogy a strasbourgi döntésnek 
megfelelően újra szabad vallásgyakorlás lehessen Magyarországon. De most nem ezt 
a vitát szeretném felnyitni.  

Azt kérdeztük, hogy ha egy ilyen gumiszabály, mint hogy „gazdasági 
szereplők”, benne lehet, akkor a vallási közösségek miért nem lehetnek benne. Erre 
lettünk volna kíváncsiak, hiszen a gazdasági szereplőknél nagyobb gumicsontot nehéz 
beleírni egy törvénybe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Révész képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nem kívánok szólni. 
 
ELNÖK: Révész képviselő úr visszalép. Akkor Szilágyi képviselő úr a 

Jobbikból, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom 

tovább szítani a dolgot, és nem is fogok többet hozzászólni. Természetesen 
támogatjuk majd ezt a törvényjavaslatot, mi csak szerettünk volna benne 
pontosításokat végrehajtani. Abba, hogy saját erőnkhöz képest és hasonlók, nem is 
akarok belemenni. 

Viszont - lehet ezt félremagyarázni, és lehet megint mást érteni az egyik 
oldalon és a másik oldalon - ez a Törvényalkotási bizottság. Azt, amit Balla képviselő 
úr az előbb elmondott, lehet, hogy önök másképp értelmezik, de nem lehet másképp 
értelmezni, mint hogy azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mit írunk le egy 
papírra. Ez a papír jelen pillanatban egy törvényjavaslat, ebből egy törvény lesz. Tehát 
„teljesen mindegy, hogy mit írunk le egy törvényben, majd úgyis azt fogjuk csinálni, 
amit mi akarunk” jelszóval? Egyszerűen nem is tudom értelmezni ezeket a 
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mondatokat. Azért vagyunk itt, hogy megvitassuk azt, hogy mi lesz egy törvényben, és 
utána pedig ezeket a törvényeket be kell tartatni.  

Biztos én nem értem jól ezeket a mondatokat, biztos én értelmezem félre 
ezeket a mondatokat, de ez tipikusan annak a példája, hogy ne azt nézzék, hogy mit 
mondok, ne azt nézzék, hogy mit írunk le egy papírra, hanem majd azt nézzék, hogy 
mit fogunk cselekedni - az lehet pont homlokegyenest is ezzel.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Látom, hogy kezd kialakulni egy, a 

törvénymódosítástól független vita. Még mielőtt Balla képviselő úr szót kért, nem 
akartam érdemben hozzászólni, de pontosan azt akartam mondani, hogy azért 
vannak olyan kategóriák, és ha egyszer folytatnánk érdemi vitát is egymás közt az 
Európai Unió működéséről meg ott a magyar érdekképviseletről, és megnéznénk, 
hogy egyes országok hogyan képviselik a saját nemzeti érdekeiket, akkor azt látnánk, 
hogy bizonyos megkülönböztetés tilalmára vonatkozóan mindenki tekintettel van 
arra, hogy nem lehet nemzeti alapon előnyben részesíteni leírt módon senkit, ehhez 
képest ettől mindenki nemzeti érdeket érvényesít. 

Tehát ne tegyünk úgy, mintha az a felszólalás vagy az a szándék, amit alelnök 
úr elmondott, nem létezne; az egy teljesen általános, mindenki által elfogadott, 
egyébként a legtöbb helyen, szerencsésebb országokban kormány és ellenzék egyidejű 
támogatását élvező magatartásforma. Nyilván ez nem a leírt és elfogadott törvények 
semmibevételét jelenti. 

Ez azt jelenti, hogy azok között a keretek között mindenki igyekszik nemzeti 
érdeket érvényesíteni. Azon keretek között is igyekszik mindenki nemzeti érdeket 
érvényesíteni, ahol egyébként azt kifejezetten nem lehet leírni, hogy, mondjuk, az 
Unión belül kinek szolgál javára egy adott javaslat, hiszen kifejezetten a nemzeti 
alapon történő különbségtétel tiltott. De miután többszörösen - személyes 
megtámadtatásra tekintettel - Balla képviselő urat illeti a szó, ezért először neki 
adnám meg a szót, utána Tóth képviselő úrnak, aztán Révész képviselő úrnak. 
Parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Szerintem 

lehetett érteni, amit mondtam, és nyilván félre is lehetett érteni. Azt gondolom, hogy 
utóbbival állunk szemben. 

Elmondtam, hogy azért nem szerepelhet többek között a törvényben ilyen 
kitétel, amit Szilágyi képviselő úr szeretne, mert ez egyébként nemzetközi 
szerződésekkel, egyezményekkel nem hozható összhangba. De államtitkár úr 
elmondta, hogy a magyar kormány világos és egyértelmű szándéka mindig a nemzeti 
érdekek érvényesítése. Ez ügyben, azt gondolom, sok kifogást mégsem mondhatnak 
nekünk, és ha előáll bármilyen olyan helyzet, amire Szilágyi képviselő úr célzott, 
akkor ezen törvény alapján is óhatatlanul - függetlenül attól, hogy benne van-e a 
papírban vagy nincs - segítünk a magyar testvéreinknek. Félre lehet ezt érteni 
természetesen.  

Én pusztán azt nem szeretem, hogy elkezdjük eljátszani, amit a Jobbik ennek 
kapcsán csinált, hogy írjunk be valamit feltétlenül a törvénybe. Önök is pontosan 
tudják, hogy nem lehet, legalábbis remélem, mert ez a minimális képviselői 
felkészültség lenne egyébként, hogy ezt tudják. És semmi másról nem szól, amit önök 
javasoltak, csak hogy próbáljanak meg bennünket abba belenyomkodni, hogy önök 
aztán sokkal nemzetibbek, mint mi, mert mi nem voltunk hajlandóak ezt beleírni.  

Erre mondtam, hogy nem az számít, hogy benne van-e a papírban vagy 
nincsen, hanem hogy ki mit tesz. Hogy ki mit tesz. És kifejezetten nem tartom 
ízlésesnek, képviselő úr, ha ilyen vitákat próbálunk megnyitni akár a magyar 
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parlamentben, akár a parlament törvényalkotási bizottsági ülésén. Ezért kértem szót, 
és szerintem pontosan lehetett érteni, amit mondtam. Aki akarja, természetesen 
félreértheti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először nagyon 

röviden az ön mondanivalójára reagálnék. Folytassunk érdemi egyeztetéseket, amit 
ön mondott, és lehet, hogy akkor többre jutnánk.  

Balla alelnök úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy pontosan azzal vádol 
meg, amit ön tesz, tehát hogy mi élből nemet mondunk. Én nem akartam megvádolni 
senkit - önöket pláne nem - vallásellenességgel vagy egyházellenességgel, tehát nekem 
eszembe nem jutott ez a megközelítés. Én nem mondtam élből erre a javaslatra, hogy 
nem, hanem azt vetettük föl, amit már sokszor körbejártunk, hogy nincs elvi 
probléma azzal, hogy a vallási közösségek ebben a felsorolásban szerepeljenek. Ezek 
lehetnek helyi vallási közösségek is civil szervezet nélkül, amelyek részt tudnak ebben 
venni. Ha nagyon akarnak, miért ne vehetnének részt? Tehát semmi politikai felhang 
nem volt benne, semmi támadás. Én azért próbáltam nagyon szerényen és 
visszafogottan elmondani az érveket, hátha meg tudom győzni a Törvényalkotási 
bizottság tagjait, hogy ez a javaslat bekerüljön a törvénybe. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándék van-e? (Nem érkezik 

jelzés.) Ha nincsen, akkor lezárom a vitát, és államtitkár úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN közigazgatási államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Én sem akarom ezt az egész dolgot továbbvinni, szeretnék 
jegyzőkönyvben elnézést kérni, ha félreérthetően fogalmaztam. Én azt gondolom, 
hogy aki nagyon figyelt, az értette, hogy mire akarok célozni.  

Ha formálisan nézzük a törvény szövegét, akkor a preambulumban legalább 
három olyan igen súlyos nemzetközi dokumentumra hivatkozik a törvény, amely 
alapjául szolgál a törvény egyéb rendelkezéseinek. Ezeknek kell megfelelnünk, és a 
Szilágyi úr által javasolt módosító az ezekben foglalt elveknek nem feleltethető meg. 
Ennyi az indoka hivatalosan és formálisan a dolognak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most szavazásra kerül sor. Mindenekelőtt a 

Jobbik kérte, hogy a T/2087/4. számú módosító javaslatról külön is szavazzunk. (Dr. 
Tóth Bertalan jelzésére:) Bocsánat, az MSZP kérte. Elnézést! Akkor a Jobbik mit 
kért? Az MSZP és a Jobbik is kérte, jól emlékszem? (Dr. Lukács László György: Az 5-
ös, 6-os volt a miénk.) És a 4-es a Szocialista Párté. De tartalmilag ezek nem fedik 
egymást teljes egészében? (Dr. Tóth Bertalan nemet int. - Dr. Lukács László György: 
Nem, mert az egyházi közösség…) Parancsoljon, képviselő úr, mikrofonba 
nyugodtan! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Bocsánat! Tehát a vallási közösség, 

illetve a bevett egyházak nem fedik egymást.  
 
ELNÖK: Értem a helyzetet. Tehát akkor először a Szocialista Párt által javasolt 

T/2087/4. számú módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ennek 
elfogadását mint Törvényalkotási bizottsági módosítást támogatja. (Szavazás.) Öt 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Huszonhárom. Ki az, aki 
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tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

A Jobbik a T/2087/5. és 6. összefüggő módosító javaslatokról kérte, hogy a 
Törvényalkotási bizottság szavazzon. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Dr. 
Lukács László György: Tessék?) A jobbikos módosító indítványt - kérdezem jobbikos 
kérdésre - támogatja-e valaki? (Szavazás.) Meglepő módon jobbikos támogatók 
vannak. (Jelzésre:) Nem hallatszik? (Dr. Lukács László György: Nem, nem, 
hallatszik, csak közben diskurzus folyt.) Tehát három igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Huszonkettő nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Öt tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Ennek megfelelően a háttéranyagban foglalt 13 pontos módosító indítványról 
kell most döntenünk, „az államháztartásért”, a 4. pont pontosításával. Kérem, hogy 
így szavazzunk a háttéranyagban foglalt módosító indítványokról. Ki az, aki ezeket 
támogatja? (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) És öt tartózkodás mellett.  

A bizottság 25 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a háttéranyagokban 
foglalt módosító indítványokat támogatta. 

Most az összegző módosító javaslatról és összegző jelentésről döntünk. 
Kérdezem, ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
És öt tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak Kucsák László képviselő urat javaslom. Kérdezem, ki az, 
aki elfogadja őt bizottsági előadónak. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Kisebbségi előadó kijelölésére van-e most mód és lehetőség, illetve szándék az 
ellenzék részéről? Nincsen. Akkor… (Dr. Harangozó Tamás Attila: Lehet később?) A 
Jobbik-frakció jelzi, hogy nem. Az MSZP frakciója jelzi, hogy igen, de később. 
(Közbeszólások a Jobbik és az MSZP soraiból: A Jobbik megszavazta!) Külön 
köszönöm, csak a hosszú vita megtévesztett e tekintetben. A Jobbik magatartása 
támogató volt akkor ezek szerint. A Szocialista Párt pedig később kisebbségi előadót 
jelent be.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A bizottsági ülés végére értünk. Így a bizottsági ülést 
bezárom, és köszönöm a mai munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 56 perc) 

   

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Soós Ferenc, 
Csoknyay Edit, Prin Andrea, Lajtai Szilvia, Vicai Erika, 
Szűcs Dóra, Barna Beáta és Podmaniczki Ildikó 

 


