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Napirendi javaslat  

 

1. A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba 
helyezéséről szóló törvényjavaslat   
(T/4029. szám)  
(Rogán Antal, dr. Gulyás Gergely, Tuzson Bence, Németh Szilárd István 
(Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/4029/4.)  

2. A Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyíltvízi 
világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 
törvényjavaslat  
(T/4113. szám)  
(Bánki Erik és dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/4113/4.) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (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)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP), majd 
dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) megérkezéséig Hiszékeny Dezsőnek 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  



5 

 
 

Meghívottak  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások 
irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos 
Bánki Erik (Fidesz)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 42 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon szépen köszönöm a türelmüket. Két, házszabálytól 
való eltérés kapcsán tárgyalt törvényjavaslatnál talán megengedhető, hogy az utolsó 
pillanatban is egyeztetések legyenek, különösen azért, hiszen az egyik 
törvényjavaslatnál ellenzéki párttal történik egyeztetés annak érdekében, hogy az 
ötpárti tárgyaláson megállapodottak írott formát tudjanak ölteni. De még egyszer 
elnézést kérek a késésért, az ülést megnyitom.  

A helyettesítési rendet kell felolvasnom, azt meg is teszem: Nyitrai Zsoltot 
Vejkey Imre helyettesíti, dr. Selmeczi Gabriellát dr. Mátrai Márta, dr. Salacz Lászlót 
B. Nagy László, Lukács Zoltánt dr. Harangozó Tamás, valamint dr. Tóth Bertalan 
képviselő urat Hiszékeny Dezső képviselő úr.  

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülés határozatképes.  
Javaslom a kiküldött napirendnek megfelelően a napirend elfogadását. Kérem, 

képviselőtársaim, géppel szavazzanak! (Szavazás.)  
Harminc igen szavazattal a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.  

A brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon 
biztonságba helyezéséről szóló T/4029. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján.) 

Az 1. napirendi pont megtárgyalása következik, ami a brókerbotrányok 
áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló T/4029. 
számú törvényjavaslat. Előterjesztőként Tuzson Bence képviselő úr képviseli a 
javaslatot, és köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár urat az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy minden frakció részére eljuttattuk a 
legújabb olyan módosítójavaslat-tervezetet, amelyet a mi bizottságunknak, tehát a 
Törvényalkotási bizottságnak javasolok majd benyújtani. Ugyanakkor tájékoztatom a 
tisztelt képviselőtársaimat arról is - csak a vita meggyorsítása érdekében -, hogy az 
általam benyújtott módosító javaslatokat tartalmazza a TAB által majdan reményeim 
szerint benyújtandó módosító javaslat. Ennek figyelembevételével javaslom a vitát 
lefolytatni.  

Először megadom a szót - ha igényli - az előterjesztőnek, Tuzson Bence 
képviselő úrnak.  

Tuzson Bence szóbeli kiegészítése 

TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy 
nagyon fontos törvényjavaslatról beszélünk most, ami elősegíti a kártérítés, a 
kártalanítás folyamatát.  

Egy komoly kihívás elé néztünk akkor, amikor átgondoltuk azt, hogy milyen 
típusú törvényjavaslatot szeretnénk előterjeszteni. Hiszen olyan kérdést kell 
rendeznünk, ami bizonyos értelemben a múltra visszamenőleg tudja a kártérítés, a 
kártalanítás körébe a különböző vagyontárgyakat bevonni, és ezt úgy kellett 
megtennünk, hogy alkotmányos eszközöket találjunk ehhez. Ezért azt a megoldást 
választottuk, hogy az eljárási szabályok felől közelítjük meg ezt a kérdést, és az 
eljárási szabályok között találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel el lehet érni 
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azt a kívánt célt, hogy minél jobban le tudjuk fogni azt a vagyont, ami a kártérítés 
körébe bevonható.  

Ezért többféle kört határoztunk meg e tekintetben. Meghatároztuk azokat a 
köröket, amelyeket érint összességében a javaslat. Ez egyrészt szervezeteket jelent, 
másrészt pedig személyeket jelent. Szervezeteket jelent, azokat a szervezeteket, 
amelyekben vagy amelyeknek a keretében a bűncselekményt elkövették. A következő 
kör szintén egy szervezeti kör, amely az ehhez kapcsolódó egyéb szervezeteket jelenti, 
majd következnek a személyek, egy személyi kör, ami minden érintettet tartalmaz, aki 
valamilyen formában kapcsolatba kerülhetett a bűncselekménnyel, vagy a kapcsolat 
során előnyt szerzett a bűncselekményből.  

A javaslatnak fontos eleme, hogy amennyiben igény kielégítésének elvonásáról 
volt szó, tehát olyan szerződést kötöttek, amely egyrészt ingyenes volt, vagy pedig 
elvonták valakinek a kielégítési alapját, tehát egy feltűnő aránytalanságú szerződést 
kötöttek, vagy pedig hozzátartozóval kötöttek ilyen szerződést, arra vonatkozóan is 
kiterjed ez a törvényjavaslat. Tehát elég széles az a kör, ahol le lehet fogni ezt a 
vagyont. Ehhez tartoznak természetesen olyan szabályok is, amelyek a vagyon 
későbbi vagy folyamatos gondozására vonatkoznak, ezeket együttesen tartalmazza ez 
a törvényjavaslat.  

Összességében azt gondoljuk, hogy a most megkapott módosításokkal együtt - 
ami bizonyos szempontból értelmező irányt is adott magának a javaslatnak, és 
pontosításokat tartalmazott sok tekintetben, egyrészt, hogy milyen bűncselekményi 
kört tekintünk pontosan ebbe a körbe tartozónak, másrészt, hogy kik azok a 
személyek, akik érintettek lehetnek, tehát sok mindent tartalmaz ez a javaslat - ez egy 
jó irány és egy jó javaslat, ami az első lépés abba az irányba, hogy a kártérítés 
folyamatát rendezni tudjuk. Természetesen szükség lesz további törvényekre és 
jogszabályokra is, hogy a kártérítés folyamatát minél gyorsabbá tegyük, minél jobban 
felgyorsítsuk. Ennek érdekében majd további törvényjavaslatokat szeretnénk 
előterjeszteni, de ez jelen pillanatban az eljárási szabályokra vonatkozik, arra, hogy le 
tudjuk fogni, zár alá tudjuk venni azt a vagyont a lehető legszélesebb körben, ami a 
bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a kormány képviselőjének a szót, 

be kell jelentenem, hogy Tóth Bertalan képviselő úr, aki eddig a plenáris ülésen 
dolgozott, megérkezett a bizottság ülésére, így Hiszékeny képviselő úr most már nem 
helyettesíti, viszont jómagam helyettesítem Gulyás Gergő elnök urat, Bárándy alelnök 
úr pedig helyettesíti Lukács Zoltán képviselő urat. A kormány képviselőjéé, Répássy 
úré a szó.  

Dr. Répássy Róbert hozzászólása 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztő! Támogatja a kormány a törvényjavaslatot.  

Korábban már jeleztem, hogy az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint 
az eljárási típusú törvénymódosítások a hatálybalépést követően alkalmazhatók, tehát 
nem merülhet fel - legalábbis az általunk ismert és eddigi alkotmánybírósági 
gyakorlati szerint - az eljárási törvények visszamenőleges alkalmazása olyan 
értelemben, hogy akármikor keletkezett maga a kár, vagy akármikor követték el a 
bűncselekményt, az új eljárási törvényeket generálisan alkalmazni kell az eljárás 
során. Tehát ezért is helyes szerintünk az a megközelítés, hogy eljárásitörvény-
módosításokkal kívánja rendezni az előterjesztő a vagyon biztosítását. 
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Még annyira hívnám föl a figyelmet, hogy a bírósági végrehajtók hajtják végre 
a zár alá vett vagyont. Csak egy zárójeles megjegyzés: milyen fontos, hogy a bírósági 
végrehajtás működőképes legyen, hiszen ebben az esetben is a bírósági végrehajtás 
szabályai alapján törvényszéki végrehajtók foganatosítják a zár alá vételt. A 
bűncselekménnyel összefüggő polgári jogi igények kielégítését a későbbiekben ebből a 
vagyonból lehet teljesíteni. Ezért támogatja tehát a kormány a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Minden mindennel összefügg - bírósági 

végrehajtókról volt szó. Staudt képviselő úr jelentkezett elsőnek, megadom a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, bár hozzátenném, hogy 
itt a törvényszéki végrehajtókról van szó, és nem az önálló bírósági végrehajtókról - 
ha már a felvetés így felmerült. Bízunk benne, hogy a törvényszéki végrehajtóknál 
nincsenek olyan gondok, mint az önálló bírósági végrehajtóknál, és a mi kritikánk a 
legfőképpen abba az irányba ment el, hogy pont egy törvényszéki végrehajtói 
rendszernek megfelelő rendszert kellene kialakítani az önálló bírósági végrehajtók 
esetében is.  

De a lényegre térve: a javaslat nagyon nagy alakuláson esett át. Ezt azért ki 
lehet mondani, hogy jobb lett volna beterjeszteni egy koherens szöveget, amelyet meg 
lehet tárgyalni, meg lehet vizsgálni, és mi sem az ülés előtt láthatjuk. Most az ülés 
csúszott, ezt az időt kihasználtuk arra, hogy az előttünk lévő javaslatokat meg tudjuk 
szakmailag nézni. Kellett is, hiszen teljesen átalakult; jobb lett volna, ha Rogán Antal 
egyeztet az Igazságügyi Minisztériummal, mielőtt benyújtja ezt a javaslatot. 
Megértjük, hogy a politika az olyan, hogy jó elmondani a sajtóban, hogy valamit 
benyújtottak, de hát azért itt elemi változásokon esett át a javaslat, és nekem néhány 
konkrét kérdésem is lenne a hozzáfűznivalókon és véleményeken túl. 

A javaslatba bekerült az ügyészi indítvány, amelynek kapcsán kérdezek 
államtitkár úrtól. Megpróbáltuk itt a Be.-t áttekinteni, hiszen a javaslatot most kaptuk 
magunk elé, az új formájában megnézni, és mi nem találtuk benne, hogy eddig a zár 
alá vételhez ügyészi indítvány kellett volna; tehát magyarul, hivatalból is elrendelheti 
a bíróság, vagy úgy tűnik, hogy elrendelheti a bíróság. Ebben az esetben ügyészi 
indítványra lesz szükség; ez az eredeti, Rogán-féle javaslatban nem volt benne. Jó 
lenne ebben valamiféle tiszta vizet önteni a pohárba, mert ha viszont most is csak 
ügyészi indítványra megy, akkor miért kellett beemelni ebbe a javaslatba, és akkor az 
általános szabályok erre is vonatkoznának. Megmondom, hogy ez miért fontos.  

A jobbikos módosító javaslat arra irányult - úgy tűnik, ez nem kerül majd 
támogatásra -, hogy bizonyos esetekben kötelező legyen a zár alá vétel; bizonyos 
összegek, bizonyos elkövetett cselekmények - legyen olyan helyzet, amikor ez 
mérlegelést nem tűrő módon létrejön. Ezzel persze lehet vitatkozni, de a bíróság 
akkor sem tudja elrendelni, mert amit most önök előterjesztettek, az arról szól, hogy a 
bíróság akkor sem tudja majd a zár alá vételt elrendelni az ilyen brókerbotrányokban, 
ha az ügyészség nem kezdeményezi. És az ügyészség azért a mindenkori államnak, 
illetve a kormánynak valamilyen módon alárendelten működik. Erről voltak hosszú 
viták, pont emiatt is mi egy függetlenebb ügyészséget képzelnénk el. Lehet ebben 
velünk nem egyetérteni, de éppen a kormány mondta mindig, hogy az ügyészség nem 
egy független szervezet. Na már most, ha ez így van, akkor a haverok esetében elég az, 
ha nem kéri az ügyészség a zár alá vételt - és nem lesz zár alá vétel. Ha a független 
bíróság a feje tetejére áll, és szeretné elrendelni, akkor sem. Hiszen ha nincs ügyészi 
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indítvány, akkor a bíróság ebben az ügyben nem tud dönteni, és szerintem ez így 
nincs jól, ezt rakjuk azért a helyére. Vagy ha ez a cél, akkor legalább hangozzon el!  

A másik, ami az előttünk fekvő javaslatban szerepel, és természetesen a 
hátteréről nem nagyon tudhatunk semmit: egy felhatalmazást kap a kormány, hogy 
rendeletben állapítsa meg az ezekhez a brókercégekhez - hogy egyszerűsítsük a 
helyzetet, mondjuk, a brókercégekhez - kirendelt zárgondnoknak a vagyonmegőrzési 
feladatait és eljárási szabályait. Itt most adunk egy olyan felhatalmazást, amelynek 
azért jó lett volna a hátteréről valamit tudni, valamit látni. Ha jól emlékszem, a 
Rogán-javaslatban ez sem volt benne, bár most már itt a sok javaslat között néha 
jómagam is összekeverek ezt-azt, de nem emlékszem, hogy ez benne lett volna. 

Még egy felvetés, ami szerintem nagyon fontos, és államtitkár úr szakmai 
válaszát elvárnánk ebben a kérdésben. Elhangzott, hogy itt eljárásjogi törvényekről 
van szó, és hogy a visszamenőleges jogalkotás ebben az esetben nem merül fel. 
Örülünk neki, ha minél jobban kiterjesztődik, és minél több vagyon zár alá kerül. De 
van egy olyan aggodalmunk, és ezt egyébként a Schiffer András által benyújtott 
javaslatok is megpendítették, hogy mi van akkor, ha ez az egy év kevés lesz. Mert most 
van egy nyomozás - ugye, most, néhány hete rendelték el a nyomozást ezekben az 
ügyekben is, amelyekről most a sajtóban szó van -, de hát ezek a cégek működnek, 
akár évtizedek óta! Meg lehet nézni, hogy ez most konkrétan tíz-tizenöt év-e, de jó 
régóta működnek. Mi van, ha ez a gyakorlat megkezdődött, mondjuk, tíz éve, most 
derült ki, most indítják meg a nyomozást - hát akkor, ha egy évre visszamenőleg 
tudjuk ezeket a szankciókat alkalmazni, ez édes kevés! Ezt szerintünk jó lenne a 
bűncselekmény elkövetéséhez kötni. Az egy év, bármennyire is furcsa, itt egy 
korlátozás ahhoz képest, hogy lehet, hogy egy jogsértő gyakorlat, mondjuk, tíz éven 
keresztül folyamatos volt, és akkor ezek szerint nem tudunk kellően vagy kellő 
mélységben vagy kellő időben visszanyúlni, hogy ezeket a helyzeteket rendezzük.  

Elnök úr, ezeket kívántam elmondani legfőképpen; volt néhány kérdés is a 
mondandómban. Azt a végén hangsúlyozni szeretném, hogy minden javaslatot, amely 
a jelenlegi szabályokat szigorítja vagy több vagyon zár alá vételének lehetőségét 
teremti meg, természetesen támogatunk, de azért nem mindegy, hogy egy ilyen 
javaslat milyen előkészítés után, milyen szakmai egyeztetéseket követően és mennyire 
jól születik meg. Ebben az esetben fellelhető azért a kapkodás is. Természetesen a 
politikai szándékkal egyet tudunk érteni, de a jövőben azt várnánk, hogy megfelelő 
kodifikációs előkészítést kapjanak ezek a javaslatok, akkor is, ha gyorsan kerülnek az 
Országgyűlés elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tukacs képviselő úr kért szót. 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Gondolva az 

ülésteremben várakozókra, néhány rövid mondatban foglalnám össze az 
álláspontunkat. A későbbiekben nem kívánok utána a vitában részt venni, és 
támogatnám mindazon kezdeményezéseket, amelyek gyorsítják a folyamatot. 

Bár az előttünk lévő új javaslatot nem tudjuk értékelni igazából. Azt senki ne 
várja el tőlünk, hogy egy most letett javaslatsort mi alaposan értékeljünk. Azt hiszem, 
erre más sem lenne képes. Én ebből egyetlen elemet emelnék ki mint kétséges elemet: 
ezt a bizonyos rendeletalkotást, amelyet képviselőtársam előttem említett, ami 
általában nem teszi átláthatóbbá a folyamatot a képviselők számára. 

Szeretném előrebocsátani, hogy a törvénykezdeményezést meg fogjuk szavazni. 
Azokat a módosító indítványokat szeretném érvelni és támogatni, amelyek ezt a 
törvényt szigorítják, a személyi kört kiterjesztik, és legeslegfőképpen segítik azt, hogy 



10 

a károsultak a pénzükhöz jussanak. Ebben a tekintetben megjegyzem, hogy ez az 
előttünk fekvő javaslat véleményünk szerint erősen kétségesen fogja a jelenleg futó 
Quaestor-botrány károsultjainak ügyét kezelni; a későbbiekben nyilvánvalóan 
előadódó ilyen eseteket igen.  

Amit mi módosító indítványként megtettünk, az arra vonatkozik, hogy a 
károsultak úgy juthassanak hamarabb pénzükhöz, hogy a zárolt vagyonelemek értékét 
helyezi be a javaslat egy alapba, amely rögtön kifizethető; a későbbiekben nyilván a 
kormány rendezheti az egyenleget a zárolt javakból. 

Ezenkívül minden olyan javaslatot támogatunk, illetve - hadd fogalmazzak 
udvariasabban - némelyiket nem akadályozzuk, amely részben a szigorításra 
vonatkozik, részben pedig arra, hogy a személyi kört kiterjesszék. Ebben a tekintetben 
említeném egyébként a Varju-Vadai-Tóbiás-féle 8. pontot, ami szerepel a 
háttéranyagban, Schiffer képviselőtársam 9. pontját, illetve a 11. pontot is.  

Összességében tehát, kritikával illetve ezt a módot, ahogy a bizottság 
megtárgyalja jelen pillanatban ezeket a javaslatokat, azt mondom, semmi esetre sem 
fogunk nemmel szavazni, ámde szeretnénk mindenképpen érvelni azok mellett a 
javaslataink mellett, amelyek arra vonatkoznak, és legfőképpen arra, hogy minél 
hamarabb pénzhez jussanak az emberek. Erre vonatkoznak a módosító indítványaink 
is. Elnök úr, köszönöm a szót.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Dr. Tóth Bertalan jelentkezik.) 

Megértve a képviselő úr szavát, ami arra vonatkozott, hogy a bizottsági ülést 
gyorsítsuk, amennyire lehet, hiszen hamarosan a plenáris ülésen újra meg tudjuk 
vitatni ezt a napirendi pontot, én azt akartam megkérdezni, hogy ki kíván még 
hozzászólni, de látom, hogy Tóth Bertalan képviselő úr. A képviselő úrnak megadom a 
szót.  

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg elnézést, 

hogy késtem, de most olvasom a Törvényalkotási bizottság számára benyújtott 
módosítási szándékot, és itt találtam egy olyan rendelkezést, amiről szeretném 
megkérdezni, hogy pontosan mit jelent, bár nem tudom, ki készítette, a bizottság 
kollégái, vagy a kormány részéről vagy az előterjesztő részéről valaki.  

Ez a módosítási szándék 2. oldalának az utolsó módosítása, ami a (6) 
bekezdést (7) bekezdéssé módosítja. Itt van a - most már a módosítás alapján - (7) 
bekezdés c) pontja, ami azt mondja, hogy nem minősül szervezetnek a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi törvény szerinti 
hitelintézet és a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozása, amennyiben a 
pénzintézet tulajdoni aránya a szoros kapcsolatban álló vállalkozásban eléri az 50 
százalékot.  

Itt konkrétan kikre gondol a javaslattevő, hogy melyek azok a szervezetek, 
amelyek e szerint a módosítás szerint nem minősülnek szervezetnek? Én erre 
szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok. Akkor engedelmükkel 

lezárom a vitát, és megadom a szót először az előterjesztőnek, majd pedig a kormány 
képviselőjének. Tuzson képviselő úré a szó, és kérem az előterjesztőt, illetve a 
kormány képviselőjét, hogy a felmerült kérdésekre igyekezzenek választ adni.  

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Több kérdés vetődött fel; gyorsan menjünk végig ezeken a kérdéseken.  
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Az első kérdés az ügyészi indítvány kérdése volt, ami most a legutóbbi 
módosítás során kerülne be ebbe a javaslatba. Az ügyészi indítványt bizonyos dolgok 
indokolhatják, hiszen egy különös összetettségű ügyről van szó, és nagyon komoly 
kiterjesztése van annak is, hogy kiknek a vagyonát lehet zár alá venni, ami egy elég 
széles mérlegelési kört is eredményez. Ezek az adatok elsődlegesen a 
büntetőeljárásban állnak rendelkezésre, és ezért - úgy gondoljuk - indokolt, hogy 
ebben az ügyben az ügyész szava is lényeges legyen, hiszen magát a büntetőeljárást ő 
uralta, ennek megfelelően az ő javaslatára lehet alapítani ennek a speciális fajta 
zárlatnak az elrendelését.  

A felhatalmazással kapcsolatban fontos azt megjegyezni, hogy itt bizonyos 
eljárási szabályokról van szó, mert a kormánynak felhatalmazást kell kapnia arra, 
hogy egy újonnan létrehozott jogintézmény esetén milyen további részletszabályok 
szükségesek ahhoz, hogy a vagyon működését biztosítani lehessen. Ez önmagában 
meghaladja ennek a törvényi körnek, szabályozási körnek a feladatait, és 
részletszabályokban érdemes ezt rendezni. Ezért fontos az, hogy ebben a tekintetben 
a kormány is kapjon felhatalmazást, és egy rendeletet alkosson. Erre egyrészt egyik 
oldalról az idő is kevés, a másik oldalról pedig alaposabban lehet egy 
kormányrendeletben ezeket a részletszabályokat szabályozni. 

Felvetődött még a módosításban a hitelintézetek kérdése. Arra próbáltunk 
törekedni, hogy elsősorban a brókerbotrányhoz kapcsolódjon ez a jogszabály, tehát a 
brókerek vagyonát fogjuk le a lehető legszélesebb körben, és ne terjeszkedjünk túl a 
törvény célján, tehát ne vonjunk be olyan bűncselekményi kört is, ami ezt jelentősen 
meghaladhatja, vagy pedig bizonyos szempontból mérlegelés kérdése is. Hiszen 
kétféle kártalanítási alap létezik. Az egyik az OBA, az Országos Betétbiztosítási Alap, 
ahol a kisbetétesek keretében egy teljes körű kártalanításról beszélünk; a Beva 
esetében vetődik fel az a komolyabb kérdés, hogy csak egy szűkebb réteget érint a 
kártérítés vagy a kártalanítás lehetősége.  

Itt azért fel kell vetni egy másik kérdést is, azt, hogy abban az esetben, ha egy 
ilyen bűncselekmény-sorozat elindul, ebben a bűncselekmény-sorozatban nyilván 
elsősorban ezek a brókercégek érintettek, és ha ebbe a körbe bevonnánk a 
hitelintézeteket is, akkor sok százezer újabb ügyfélt vonnánk be ebbe az eljárásba, ami 
csak abból az okból okoz problémát, hogy ha egy hitelintézet vagyonát is 
megpróbáljuk zár alá helyezni, akkor sokkal nagyobb kárt tudunk okozni, mint ha 
csak ezeknek az egyéb intézményeknek a vagyonát próbálnánk lefogni valamilyen 
formában. Hiszen ott olyan sok olyan ügyfél van, aki esetleg egy brókercéggel 
kapcsolatos bűncselekmény-sorozatban nem érintett, viszont egy zár alá vétel alapján 
több százezres vagy akár milliós nagyságrendű ügyfelet is érinthet egy ilyen típusú zár 
alá vétel.  

Tehát ez a két alapvető ok, ami miatt érdemes ezt a kört csak a brókercégekre 
húzni, eleve nyilván azért is, mert ennek a törvénynek a hatálya erre kell hogy 
kiterjedjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Csak szeretném kiegészíteni az előterjesztői választ.  
Staudt képviselő úr: az ügyészi indítvány szükségszerű, hiszen a bíróság 

hivatalból nem rendelhet el zár alá vételt. Tehát a törvény most is ügyészi indítványra 
- mint szükségszerű elemre - engedi a zár alá vételt. Olyanról jogász kollégák 
bizonyára nem hallottak még, hogy a bíróság gondol egyet, és valakinek zár alá veszi a 
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vagyonát, tehát nyilván valaki odaviszi az ügyet a bíróság elé, ezt úgy hívják, hogy 
ügyész, és az ügyész indítványozhatja azt, hogy zár alá vegyék. Esetleg, ha jól 
emlékszem, a rendőrség is indítványozhatja, de a zár alá vétel tipikusan az ügyész 
kérelmére történik.  

És még egy apróság: a módosító javaslat 1. §-ában a 159/A. § szövege úgy szól, 
hogy e törvény zár alá vételre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell 
alkalmazni. Tehát ezek azok a speciális szabályok, amelyeket most megalkotnánk, és a 
speciális szabályokat kell kiegészíteni azzal, hogy a bíróság az ügyész indítványára 
dönt ezekben a kérdésekben. Tehát mivel az általános szabály is az, hogy az ügyész 
indítványára dönt, ezért kell a speciális szabály is.  

Én nagyon szívesen belemennék egy ilyen jogelméleti fejtegetésbe, de 
szerintem nincs erre időnk, hogy a bíróság milyen esetekben tud hivatalból eljárni. Az 
előzetes letartóztatásnál tipikusan nem hivatalból jár el a bíróság, hanem ott is 
ügyészi indítványra történik… (Dr. Staudt Gábor közbeszólása.) Mindegy, tehát a 
bíróságnak a legtöbb jogállamban legalábbis nagyon csekély hivatalbóli eljárása van. 
Általában valaki kezdeményezi, törvényben meghatározott kezdeményezés vagy 
kérelem indulhat. De szerintem nem érdemes ezen vitatkozni. Ebben az esetben 
célszerű, hogy ez ügyészi indítványra történjen. Természetesen a bíróság az ügyészi 
indítványtól eltérhet, tehát abban teljes a bíróságnak a szabadsága, hogy az ügyészi 
indítványt részben vagy teljes egészében elutasítja, vagy akár más döntést hoz; azt 
természetesen nem teheti meg, hogy olyan vagyontárgyat is zár alá vesz, amire nem 
kérték a zár alá vételt.  

A képviselő úr utalt a rendeletalkotásra. Itt a zárgondnok mozgásterét 
határozná meg a rendelet - ezt a rendeletalkotást Tukacs képviselő úr is kifogásolta -, 
hiszen lehetnek olyan zár alá vett vagyontárgyak, amelyeknek a kezeléséről, 
lényegében az értékének a megőrzéséről gondoskodni kell. Ugye, klasszikus jogi 
egyetemi példa a gyorsan romló áru, amelynek például… (Dr. Staudt Gábor: A 
bróker… - Derültség.) Most a brókercégeknél valószínűleg… - de még az is lehet, hogy 
van nekik ilyen árujuk (Derültség.), vagy egy ilyen vagyontárgy, amit lefoglaltak, és 
például ennek a kezeléséről gondoskodni kell. De nem kell olyan messzire menni a 
pénzügyi világban, mert magát a pénzügyi vagyont is kezelni kell; ha a pénzügyi 
vagyont zár alá vették, akkor azt is kezelni kell, erre vonatkozhat ez a rendelet, hogy 
mi legyen a zárgondnok mozgástere.  

Staudt képviselő úr az egyéves határidőt, ha jól emlékszem, kifogásolta. Itt azt 
tudom mondani, hogy a büntetőeljárásban a bűncselekmény elkövetésének az 
időpontja irányadó lehet, tehát a bűncselekmény elkövetésének időpontjára 
visszamenőlegesen sok minden felelősség megállapítható, illetve a kár 
bekövetkezésének az időpontja. Tehát adott esetben ez nagyobb időtartam is lehet, ha 
a bűncselekmény elkövetését korábbi időpontra helyezi a bíróság.  

Tukacs képviselő úr felvetésére azt szeretném mondani, hogy a zár alá vétel egy 
biztosítási intézkedés. Az a célja, hogy a vagyonelkobzásnak vagy a polgári jogi 
igénynek a fedezetét biztosítsa. Ennek pedig nyilván az a feltétele, hogy a bíróság 
megállapítja a büntetőjogi felelősséget. Ezért abból a megoldásból, amelyet ön 
javasolt, hogy már előre fizessék ki a károsultakat, a zár alá vett vagyonból előre 
térítsenek, az az egy apróság hiányzik, hogy nincs megállapítva még a felelősség, hogy 
vajon a zár alá vett vagyon tulajdonosa okozta-e a kárt. Ezért a zár alá vétel csak egy 
biztosíték, egy biztosítási intézkedés a későbbi vagyonelkobzás vagy polgári jogi igény 
biztosítására.  

Tóth Bertalan képviselő úr is felvetette azt, amire már utalt az előterjesztő, 
hogy mit jelent az a pontosítás, amelyet tartalmaz a javaslat. Egyértelmű, hogy ez egy 



13 

pontosabb meghatározás, hogy mely pénzintézetek nem tartoznak a törvény hatálya 
alá, és a törvény kifejezetten a brókercégekben kezelt vagyon biztosítására vagy az ott 
okozott károk vagy bűncselekmények biztosítására teszi lehetővé ezt a fajta zár alá 
vételt. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. A vitát tehát lezártam. Egy feladatunk marad 

e törvényjavaslat kapcsán, hogy a módosító javaslatokról döntsünk. 
Előtte szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat egy, a TAB által majdan 

benyújtandó módosító javaslat kapcsán egy apró kiegészítésről. Ez a 306/F. pontot 
megelőzően csak egy technikai kiegészítés lenne, miszerint „a Vht. a következő 
306/F. §-sal egészül ki”, és onnan folytatódik a szöveg. Valamint ugyanebben a 
306/F. §-ban egy nyelvtani módosítást kell eszközölni; az vagyon írva, hogy 
„bűnhalmazatba tartozó”, ehelyett az a pontos megfogalmazás, hogy 
„bűnhalmazatban lévő”. Ennyi lenne az összes módosítás.  

Ha képviselőtársaim megengedik, az ügyrendünknek megfelelően az 
előterjesztő által nem támogatott módosító javaslatokról együtt döntünk, de 
természetesen, ha bárki kér külön szavazást, arra lehetősége van. Meg is adom a szót 
Tukacs képviselő úrnak, aki ezt jelezte. 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Bár megígértem, hogy nem 

húzom az időt, szeretném, ha a 2. és az ezzel összefüggő 11., valamint a 14. pontról 
külön szavaznánk. Tehát a szocialista javaslatokról, hogy egyszerűbben fogalmazzak. 

 
ELNÖK: Világos. Staudt képviselő úr? 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Külön szavazást kérünk a 

jobbikos javaslatokról: az 5. és a 10. pontokról. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, így fog történni. Elsőként a külön szavazásra 

javasolt módosító javaslatokról fogunk dönteni.  
Az MSZP javasolta a 2-est és az ezzel összefüggő 11-est, valamint a 14-es 

pontokat. Szavazhatunk így egyben a kért javaslatokról? (Nincs ellenvetés.)  
Az előterjesztőt kérdezem, támogatja-e.  
 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Határozathozatal következik. Kérem, aki támogatja - 

az előterjesztő tehát nem támogatta -, az szavazni szíveskedjen! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 igen, 23 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a bizottság a 
javaslatokat elvetette. 

Most fogunk dönteni a Jobbik által külön szavazásra kért módosító 
javaslatokról, ez pedig az 5. és 10. számon jegyzett. Előterjesztő? 

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy a nem 

támogatott javaslatokról szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen, 23 
nem szavazat és 6 tartózkodás mellett a javaslatokat a bizottság elvetette. 

Most azokról a javaslatokról szavazunk egyben, amelyeknek külön szavazását 
senki nem kérte. Az előterjesztő… 

 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: …ezt sem támogatja. A kormány?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szintén nem támogatja. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazni 

szíveskedjen a nem támogatott javaslatokról. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy 6 igen, 23 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a 

bizottság a javaslatokat elvetette. 
Most pedig elérkeztünk oda, hogy a mi bizottságunk által benyújtandó 

módosító javaslatról kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
TUZSON BENCE (Fidesz) előterjesztő: Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, 

szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 6 tartózkodás mellett a javaslatot a bizottság elfogadta.  

Ezek után az összegző módosító javaslatról és összegző jelentés elfogadásáról 
kell döntenünk. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 
összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést. Köszönöm szépen. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselő urat javaslom. Kérem, aki ezzel egyetért, 
szavazni szíveskedjen! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 33 igen szavazattal a bizottság elfogadta a javaslatot. 
Kisebbségi előadó most nincs, merthogy mindenki támogatta. 
Répássy államtitkár úrnak köszönöm szépen a jelenlétet. 
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A Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- 
és nyíltvízi világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló T/4113. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

A következő napirendi pont általános és részletes vitájára térünk rá: ez a 
Budapesten megrendezendő úszó-, vízilabda-, műugró-, műúszó- és nyíltvízi 
világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló T/4113. 
számú törvényjavaslat. Bánki Erik képviselő úr az előterjesztő. Fónagy János 
államtitkár urat meleg szeretettel köszöntöm a kormány képviseletében. Bánki 
képviselő urat nem látom, pedig itt volt, az egészen biztos, és úgy tudom, Fürjes 
Balázs kormánybiztos úr is érkezni fog; valószínűleg együtt vannak. (Bánki Erik és 
Fürjes Balázs belép az ülésterembe, majd helyet foglalnak dr. Fónagy János mellett 
az előterjesztői asztalnál.)  

Köszöntöm Bánki Erik képviselő urat és Fürjes Balázs kormánybiztos urat is. 
Kérdezem, előterjesztőként kívánnak-e szólni; nem feltétlenül kell, hiszen ötpárti 
egyeztetés előzte meg a javaslatot, illetve hamarosan a parlamentben is nyilván 
mindenki elmondhatja a véleményét, de természetesen a lehetőség adott. (Jelzésre:) 
Bánki Erik képviselő urat illeti a szó. 

Bánki Erik szóbeli kiegészítése 

BÁNKI ERIK (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nem szeretném feltartani a bizottságot a munkájában. Azt szeretném 
megerősíteni, hogy egy nagyon fontos törvényjavaslatról van szó, hiszen egy óriási 
lehetőséget kaptunk azzal, hogy 2017-ben rendezhetjük meg a világ egyik legnagyobb 
rendezvényét. Ahhoz, hogy a beruházások megvalósulhassanak, és a versenyt a 
legmagasabb színvonalon tudjuk megrendezni, a normál közigazgatási eljárásokhoz 
képest sokkal rövidebb határidőkre van szükség.  

A kormánybiztos úrral és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel egyeztettünk. 
Szeretném megköszönni még egyszer a rugalmasságot valamennyi frakció részéről, 
hiszen nem egy általános helyzetről van szó, hanem egy különleges helyzetről. 
Szeretnénk azt, ha a világbajnokság kiemelt mivoltához igazodva valóban nemzeti 
ügyként kezelnénk ezt a lehetőséget, és a politikától, a politikai csatározásoktól és 
ütközetektől távol tudnánk tartani. Ebben, úgy tűnik, már az előzetes egyeztetések 
alapján van konszenzus. Szeretnénk ezt a későbbiekben is fenntartani, és egy olyan 
beruházást végigvinni, ami az átlagosnál is sokkal jobban átlátható, sokkal 
transzparensebb, és a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legalacsonyabb költséggel 
világszínvonalú rendezvényhelyszínnel gazdagodhat mind az úszó-, mind a 
vízilabdasport. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kormánybiztos úr, államtitkár úr, 

kívánják kiegészíteni valamivel?  

Dr. Fürjes Balázs szóbeli kiegészítése 

DR. FÜRJES BALÁZS kormánybiztos: Köszönöm szépen. Talán annyiban, ami 
technikai, hogy ezekben a pillanatokban szövegezik a kollégák azt a módosító 
javaslatot, amellyel kapcsolatban, remélem, ha majd papíron látják az ellenzéki 
képviselők, akkor visszaigazolják, hogy mindenben megegyeztünk, ami felvetésük volt 
a mai nap folyamán. Tehát én abban bízom, hogy egy közös ellenzéki-kormánypárti 
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módosítóval, ami mindenben tükrözi az ellenzéki pártok felvetéseit, tudja ezt 
tárgyalni a parlament. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólási szándék, tisztelt 

képviselőtársaim? (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért, mert 
úgyis várunk erre a módosítóra, van még időnk. (Derültség.) Ezért elmondanám azt, 
hogy egy rendhagyó törvényjavaslattal állunk jelen pillanatban szemben. Nem azért 
rendhagyó, mert sürgősséggel lett benyújtva, mert rövid időnk volt arra, hogy ezt az 
egészet átnézzük - ilyenek már történtek az elmúlt időszakban, az elmúlt években 
nem egyszer -, hanem a következő indokok miatt rendhagyó ez a törvényjavaslat. 

Az egyik az, hogy ennél a törvényjavaslatnál igenis van megfelelő indok. Tehát 
nem mondvacsinált indokok alapján került sürgős tárgyalásra, hanem valóban van 
egy megfelelő indok, ez az indok egyébként az idő rövidsége, hiszen mindenki a 2021-
es FINA-világbajnokságra készült, és akkor a mexikói helyszín visszalépése miatt 
Magyarország elvállalta, hogy 2017-ben legyen ez a világbajnokság Magyarországon. 
Tehát az idő rövidsége indokolja azt, hogy valóban ilyen gyorsan kerüljön be a tisztelt 
Ház elé, és döntsünk róla.  

A másik, ami miatt rendhagyó, hogy ma reggel 10 órakor valóban egy ötpárti 
egyeztetés volt ebben a kérdésben, ahol mind az előterjesztő, mind a kormánybiztos 
úr jelen volt, és valóban egy konstruktív megbeszélést folytattunk. 

És ami miatt ismét azt mondom, hogy rendhagyó, az pedig az, hogy nem ehhez 
szoktunk hozzá az elmúlt években, de az ellenzéki javaslatok mindegyikét figyelembe 
vették, komolyan vették ezeket a javaslatokat, és ami szükséges volt - valószínűleg 
most látni fogjuk a módosítókban - ezekből a javaslatokból, azt be is építették ebbe a 
módosító javaslatba. Amit nem lehetett beépíteni, arra pedig ígéretet kaptunk, hogy 
nem lesznek negatív törekvések a tervezés megvalósulása és a kivitelezés során. Amit 
kértünk, hogy legyen egy rálátásunk folyamatosan a pénzügyi mozgásokra - a 
tervezésre és minden egyébre -, erre is kaptunk egy ígéretet, hiszen egyértelműen 
pozitívnak értékelte mindenki, aki ott jelen volt, azt a felvetésünket, hogy egy-egy 
szakértőt, tehát nem politikust, hanem egy-egy szakembert, szakértőt tudjunk 
delegálni a vb szervező bizottságába - erre teljesen nyitottak voltak. Tehát ezért 
mondtam azt, hogy rendhagyó volt.  

Ami egyértelmű: Magyarország a világ sportéletében kiemelt szerepet tölt be. 
Nincs még egy olyan ország, amely a lakosságához mérten olyan sok olimpiai 
bajnokot és jelentős sporteseményt adott volna a sportvilágnak, mint hazánk. A 
Jobbik ezért fontosnak és kiemelt jelentőségűnek tartja azt az irányt, hogy racionális 
alapon, de minél több és jelentősebb nemzetközi sporteseményt legyen képes az 
ország megrendezni. A FINA-világbajnokság az olimpiák után és a labdarúgó-
világbajnokság után a legjelentősebb esemény a sport világában. Az esemény keretein 
belül összesen öt sportágban avatnak bajnokot, amelyek mindegyike, hangsúlyozom, 
olimpiai sportág, nagyon fontos rész, és több mint 2500 sportoló vesz részt a világ 
208 országából. Tehát a számok alapján is látható, hogy milyen jelentős maga a 
rendezvény, és mekkora megtiszteltetés hazánknak, hogy házigazdája lehet egy 
ekkora eseménynek.  

Éppen ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom most is és a jövőben is meg 
fog adni minden támogatást ahhoz, hogy ezt a versenyt normálisan és Magyarország 
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dicsőségére meg tudjuk rendezni, és ez hasznos legyen. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, jelzem, hogy a fáradozása elérte a 

kívánt célt: a módosító javaslatok megérkeztek (Derültség.), ezért külön köszönet a 
képviselő úrnak.  

Egyéb hozzászólási szándékot nem látok. Nyilván a parlamenti vitában több 
hozzászólás is érkezik, de most határozathozatalra kerülhet sor az én megítélésem 
szerint.  

A háttéranyagban azért nincsenek módosító javaslatok, mert határidőre nem 
érkeztek be, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy mi viszont fontos 
módosító javaslatokat nyújtsunk be.  

Az egyiket már korábban kézhez kapták a képviselőtársaim, ez az 1. hivatkozási 
számú módosító javaslat - ezt, gondolom, át tudtuk nézni, ez abszolút technikai, 
nyelvhelyességi módosító javaslat. Az előterjesztő támogatja? (Bánki Erik: 
Természetesen támogatom!) A kormány szintén? (Dr. Fónagy János: Igen!) 
Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadtuk.  

Most pedig arról kell döntenünk, ami a kormánybiztos úr, az ellenzéki és 
kormánypárti képviselő urak, valamint Szilágyi képviselő úr külön fáradozásának 
eredményeképp itt lehet előttünk. Tehát teljes ebben az összefogás, az ötpárti 
egyeztetésen megfogalmazott gondolatok szerepelnek ebben a módosító javaslatban.  

Az előterjesztő támogatja. A kormány? (Dr. Fónagy János: Igen!) Támogatja. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadtuk.  

Most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadására kerül sor. 
Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.) 

Nem meglepő módon 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot támogattuk.  

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselő urat javaslom. Kérem, 
szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
javaslatot elfogadtuk.  

Kisebbségi vélemény megfogalmazására most pedig végképp nem kerülhet sor, 
hiszen mindenki lelkesen támogatott minden egyes módosító javaslatot.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai napra rendelt feladatainkat befejeztük. A bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm szépen, képviselőtársaim.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 29 perc) 

  

Balla György 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira és Prin Andrea 


