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Napirendi javaslat  

 

1.  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4451. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

2. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4449. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4476. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

4.  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4475. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

5.  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4452. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 
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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  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Apáti István (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dunai Mónika (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Tuzson Bence (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) Bóna Zoltánnak (Fidesz)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vas Imrének (Fidesz)   
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak  
 
Orbán Gábor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Czomba Sándor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 46 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat. Elkezdjük a bizottsági ülést. 
Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét! 

Elnézést kérek a késésért; technikai nehézség volt a késés oka. Mindenekelőtt 
tisztelettel köszöntöm Apáti képviselő urat mint a bizottság megválasztott új tagját. 
Annyi a gond, hogy a modern világ még nem készült fel a tagcserére, ezért meg fogjuk 
oldani azt, hogy Apáti képviselő úr hozzászóljon; egyelőre ha a technikai változtatások 
nem történnek meg időben, akkor lehet, hogy az ő szavazatát mindig külön fogom 
kézfelemelés esetén hozzászámolni az eredményhez. Elnézést kérünk a 
kellemetlenségért.  

A napirendi javaslatot a képviselőtársaim kézhez kaphatták. 
A napirendi javaslat elfogadására azzal a módosítással tennék javaslatot, hogy 

a napirendről vegyük le az 1. pont alatt az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4451. számú törvényjavaslatot, tehát anélkül fogadjuk el a napirendet. Illetve 
miután Orbán államtitkár úr is jelen van, ha megbocsát Répássy államtitkár úr, akkor 
annyit cserélnénk, hogy mivel nagyon rövid lesz, egyetlenegy pontos módosítóból áll 
az 5. napirendi pont… (Dr. Répássy Róbert: Elnök úrnak megbocsátok! - Derültség.) 
Köszönöm szépen. A megbocsátást külön köszönöm az államtitkár úrnak. Akkor az 5. 
lenne az első napirendi pont, tehát az egyes adótörvényekkel kapcsolatos 
törvénymódosítással kezdenénk.  

Kérem a képviselőtársaimat, hogy mindezekkel a módosításokkal a 
napirendről most szavazzunk! Apáti képviselő urat kérem, hogy ezt kézfelemeléssel 
tegye meg, ha egyetért. Köszönöm szépen. Most szavazzunk! (Jelzésre:) Most 
szavazunk, de még nem tudunk. (Működik a szavazógép. - Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosításokkal a napirendet 29 igen 
szavazattal plusz Apáti képviselő úr szavazatával, tehát 30 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 
T/4452. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról szóló T/4452. 
számú törvényjavaslattal kezdjük meg az ülésünket.  

Köszöntöm Orbán Gábor államtitkár urat a kormány képviseletében.  
A háttéranyagban található a Gazdasági bizottság egypontos módosító 

javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottságnak van egy egypontos saját módosítási 
javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját ezzel kapcsolatosan. Parancsoljon! 

Orbán Gábor hozzászólása 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Köszönöm a szót, elnök úr, és külön köszönöm, hogy a napirendben ezt a 
sorrendcserét végrehajtották, megszavazták.  
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Tisztelt Bizottság! Ami a kérdést illeti: a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatát a kormány nem támogatja. A Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát a kormány támogatja, hiszen az összhangban van azzal a céllal, hogy a 
mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat részesítsük ebben a 
járulékkedvezményben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e hozzászólási 

szándék. (Nincs jelzés.) Miután ilyet nem látok… (Jelzésre:) Legény Zsolt képviselő úr 
kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Nem értjük, hogy miért nem 
támogatja a kormány a Gazdasági bizottság javaslatát, hiszen összességében egy olyan 
irányt hozna az is, amely a munkát terhelő adók csökkentését vonná maga után, és azt 
gondoljuk, hogy ez összességében egy jó irány lenne. Ezért mi természetesen a 
Gazdasági bizottság módosító javaslatát támogatni tudjuk, és azt szeretnénk, ha 
támogatná a kormány is.  

Egyébként pedig a TAB kezdeményezését nem támogatnánk, hiszen az - 
ahogyan mondta államtitkár úr is - szűkíti azt a javaslatot, amely eddig lett volna. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 

Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak.  
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A munkahelyvédelmi akció egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy célzott, 
és ezt a tulajdonságát szeretnénk megőrizni azzal, hogy takarékosan, az állami 
költségvetési szempontokra is figyelemmel azokat a munkavállalói csoportokat 
célozzuk meg ezzel a járulékkedvezménnyel, amelyek a leginkább sérülékenyek, és 
amelyeknek leginkább szükségük van a munkahelyek megőrzése érdekében ezekre a 
kedvezményekre.  

Mi úgy éreztük, hogy az a bővítés, amely a foglalkoztatási rendszer 6. 
főcsoportjának egészére kiterjesztené a kedvezmény rendszerét, túlzottan széles kört 
találna el, és ennek a költségvetési hatása túlságosan nagy, illetve a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatában található szűkítés is éppen azt a célt szolgálja, hogy 
konkrétan a mezőgazdaságot részesíthessük ebben a kedvezményben. A költségvetési 
szempont, illetve a célzottság mint érték, azt gondolom, ez a kettő, ami indokolja a 
kormány álláspontját ebben a kérdésben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további hozzászólási szándékot nem látok, 

a vitát lezárom. Most szavazásra kerül sor. A Gazdasági bizottság egypontos 
javaslatáról kell először a bizottságnak szavaznia. Ezt a kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Apáti képviselő úr szavazatával együtt 12 igen 
szavazattal, 23 nem ellenében, tartózkodás nélkül a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatát elutasította.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk, 
amelyet a kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatát 23 igen szavazattal, 12 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezeket támogatja a kormánnyal 
összhangban. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. (Jelzésre:) Salacz képviselő úr vállalja 
ezt. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzanak képviselőtársaim, ha támogatják! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Salacz képviselőtársunkat bizottsági előadónak 
egyhangúlag kijelölte. 

Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. (Jelzésre:) Az 
MSZP jelzi, hogy nem kíván. (Jelzésre:) A Jobbik sem kíván. Köszönöm. Kisebbségi 
előadó nem lesz.  

Megköszönöm államtitkár úrnak a kormány részéről a részvételt.  

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról 
szóló T/4449. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Folytatnánk a 2. napirendi ponttal, amely a bíróságok elnevezéséről, 
székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/4449. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm államtitkár urat, és megadom a szót a törvényjavaslattal 
kapcsolatosan államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert kiegészítése  

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat hosszas egyeztetés eredményeként 
került az Országgyűlés elé, nyilván az Országos Bírósági Hivatallal és, mondjuk úgy, a 
bírósági illetékesség kérdésében jelentős szerepet játszó személyekkel egyeztettünk.  

A kormánynak már régóta az volt a szándéka, hogy a közigazgatási járások 
illetékességét és az igazságszolgáltatási járásbíróságok illetékességét összehangolja. 
Ez talán ebben a törvényjavaslatban sikerült. Teljes egészében nem lehet 
összehangolni, hiszen sokkal több közigazgatási járás van, mint ahány járásbíróság, 
tehát mindenképpen bizonyos összevonásokra szükség van, tehát egyes 
járásbíróságok több közigazgatási járás területét is átfogják, ezért nem lehet teljes 
egészében a járásbíróságok illetékességét egyszerűen csak a közigazgatási járásokra 
kivetíteni.  

A törvényjavaslathoz benyújtott képviselői módosító indítvány, amely az érdi 
járásbíróság kialakítására tesz javaslatot, mindenképpen támogatandó. Kellő távlati 
határidővel határozta meg Aradszki képviselő úr ezt, hiszen 2018. január 1-jével 
kívánja az érdi járásbíróságot felállítani.  

Azért támogatja az Igazságügyi Minisztérium és a kormány is ezt a módosító 
javaslatot, mert Érd az egyetlen megyei jogú város, ahol jelenleg még nincsen 
járásbíróság. Ismerjük Érd település történetét, néhány évvel ezelőtt megyei jogú 
várossá nyilvánították, megyei jogú város rangot nyert el, de ezt az igazgatási és 
igazságszolgáltatási szerepet nem követték az újabb lépések, és ezért az érdi 
járásbíróság kialakítása mindenképpen prioritás.  
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Tudom, hogy felmerült máshol is járásbíróság kialakítása, létrehozása, de azt 
gondolom, hogy ebből ki kell emelnünk az érdi járásbíróságot. Az érdi járásbíróság 
területére - ha jól olvastam a képviselő úr javaslatát - több mint százezer lakos, 
százezer állampolgár esik, tehát ez egy igen jelentős járásbíróság lenne, amely jelen 
pillanatban a Budaörsi Járásbírósághoz tartozik, tehát a Budaörsi Járásbíróság látja 
el az idetartozó települések lakóinak az igazságszolgáltatási funkcióját. Ezért 
támogatjuk a módosító indítványt.  

Azt szeretném megjegyezni, elnök úr, hogy a bizottsági módosító javaslat 1. és 
4. pontját támogatjuk azért, mert a Törvényalkotási bizottság egy pontosító javaslatot 
nyújtana be. Eredetileg támogattuk az Aradszki képviselő úr által benyújtott teljes 
módosító indítványt, azonban így, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat pontokba szedte, az 1. és 4. pontot támogatjuk, a 2. és 3. pontot pótolni fogja 
a Törvényalkotási bizottság módosítója.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Ahogy egyébként az Igazságügyi bizottság ülésén és a plenáris ülésen is 
elmondtuk, támogatjuk mind az alapjavaslatot, mind a módosító javaslatot, sőt még a 
TAB összegző módosító javaslatát is.  

Két megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy örülnék annak, ha államtitkár úr - 
nem feltétlenül erre a javaslatra, hanem nyilván tudja, egy másikra gondolva - a 
minden illetékes és minden fontos tényező körébe máskor az ellenzéket is beleértené, 
akivel egyeztet a bíróságok igazgatása ügyében. Sajnálom, hogy ez nem evidens a 
kormány számára.  

A másik - amit jeleztem az Igazságügyi bizottság ülésén is -: jó lenne, ha a 
kormány és a törvényhozás egy picit nagyobb összhangban működne a 
vonatkozásban, hogy ha születik ugyanabban a tárgykörben egy kormányhatározat, 
akkor azt nem írná fölül gyakorlatilag egy olyan törvénymódosító, amit utána a 
kormány is támogat. Mindazonáltal azt, hogy Érden mint megyei jogú városban 
járásbíróság alakuljon, az MSZP is jó szívvel tudja támogatni. Remélem, a kormány 
azt az ütemtervet, amit meghatározott a módosító javaslat, fogja tudni majd tartani is. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Gyüre alelnök úr kért szót. Parancsoljon!  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom is - mint ahogy elmondtuk már a 
plenáris ülésen - támogatja a törvényjavaslatot; nem elsősorban azért, mert meg fog 
egyezni a bíróságok illetékességi területe az egyéb államigazgatási, közigazgatási 
szervek illetékességi területével, legalábbis részben idomul hozzá, hanem azért, mert 
valóban célszerűek ezek a módosítások, és nemcsak a közigazgatási 
illetékességváltozás miatt.  

Én a magam részéről Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szinte az összes 
polgármestert, illetve helyi jegyzőt megkérdeztem, akit érint ez a változás; 
gyakorlatilag 100 százalékban az volt a válasz, hogy igen, egyetértenek ezzel, valóban 
közelebb lesz, a megközelíthetősége jobb lesz, hiszen jobb a közlekedés ezen az 
útvonalon minden esetben, tehát emiatt is támogatandó.  

Másrészt pedig a mostani változás is azért támogatandó, mert nyilván nekünk 
is az a célunk, hogy az ügyintézés helye minden esetben közelebb legyen az 
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állampolgárok lakóhelyéhez, az érdi járásbíróság kialakítása is mindenféleképpen ezt 
fogja hozni. És az is pozitív dolog, hogy az eredeti törvényjavaslathoz képest most a 
módosítással meg van határozva az a konkrét időpont, amit az államtitkár úr még a 
plenáris ülésen nem tudott elmondani, meghatározni, csak egy megközelíthetetlen 
jövőbeli időpont volt. Itt legalább van egy célkitűzés, amit reméljük, majd igyekszik 
mindenki megvalósítani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel további hozzászólót nem látok, megkérdezem az 

államtitkár urat, kíván-e reagálni az elhangzottakra. (Dr. Répássy Róbert jelzésére:) 
Parancsoljon!  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, 

köszönöm szépen, csak röviden válaszolnék, elnök úr. 
Egyrészt valóban van egy kormányhatározat, az 1245/2015. számú 

kormányhatározat, amely a járásbíróságok illetékességi területének megvizsgálását az 
igazságügyi miniszter felelősségébe utalja. Nos, az a helyzet, hogy ennek a 
kormányhatározatnak a határideje ez év szeptember 30-a. Most, mondjuk úgy, az egy 
adottság, kész tény, hogy egy országgyűlési képviselő javaslatot tett arra, hogy az érdi 
járásbíróság kialakításra kerüljön. Nyilván, ha az igazságügyi miniszter úr 
megvizsgálná a járásbíróságok kialakításának szükségességét, akkor az érdi benne 
lenne, tehát nem akarom megelőlegezni ezt a vizsgálatot. Egyébként a 
kormányhatározat még a Berettyóújfalui Járásbíróság, a Buda Környéki Járásbíróság, 
a Karcagi Járásbíróság és a Nagykátai Járásbíróság illetékességi területét emelte ki 
külön vizsgálat céljára, és ebben a kormányhatározatban szerepel az érdi is, valóban.  

Tehát azt kell mondjam, hogy az Országgyűlés hamarabb lépett, pontosabban 
egy képviselő hamarabb lépett, és az érdi járásbíróság kialakításának az igényével 
lépett fel, de ahogy mondom, ez nem áll ellentétben azzal a szándékkal, hogy az 
igazságügyi miniszter úr milyen javaslatot szeretne tenni ezeknek a 
járásbíróságoknak a kialakítására. 

Még annyit tennék hozzá pusztán csak tájékoztatás céljából, hogy a 
járásbíróságok illetékességi területe érinti a közjegyzők illetékességi területét, mert a 
közjegyzők illetékességi területe a járásbíróságok illetékességi területéhez igazodik, de 
erről egy igazságügyi miniszteri rendelet, a 15/1991. igazságügyi miniszteri rendelet 
szól. Tehát ha az Országgyűlés elfogadja az előttünk fekvő törvényt, akkor nyilván 
még a közjegyzői illetékességi területeket is rendezni kell, mert akkor a közjegyzői 
területek sem maradhatnak változatlanul, ha a járásbíróságok területei változnak. 

Azt most inkább nem szeretném megvitatni, Bárándy képviselő úr, hogy az 
ellenzékkel mikor és hogyan kellene egyeztetni. A kormánynak van 
törvénykezdeményezési joga, és természetesen ezzel mindig is élni fog a kormány. Azt 
gondolom, az igazságügyi miniszter megtett számos olyan gesztust és olyan 
kezdeményezést, ami az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezéseinek az 
ellenzékkel való megismertetését célozta; ezek között egyébként olyan javaslatok is 
vannak, amelyek nem sarkalatos törvények, tehát valóban nagy jelentőségű, a polgári 
perrendtartásról szóló vagy a büntetőeljárási törvény kapcsán is változatlanul az a 
szándékunk, hogy rendszeresen tájékoztatni fogjuk önöket arról, hogyan áll a 
kodifikáció. Azt azonban nem gondolom, hogy minden törvényjavaslatot csak az 
ellenzékkel való egyeztetés után nyújthatna be az igazságügyi miniszter. Tehát nézze 
el nekünk, ha a jövőben is fogunk törvényeket kezdeményezni! Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatalra kerül sor. Először az 
Igazságügyi bizottság háttéranyagában található, négypontos módosító indítványairól 
kell hogy szavazzunk. A kormány az 1. és 4. pontot támogatja.  

Tehát először kérem képviselőtársaimat, hogy a háttéranyag 1. és 4. pontjában 
foglalt módosító indítványról szavazzunk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem, most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az igazságügyi bizottsági módosító 1. és 4. pontjában 
foglalt módosításokat 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

Most a háttéranyagban foglalt módosító indítványok 2. és 3. pontjáról kell 
hogy szavazzunk. Ezeket a kormány - tekintettel arra, hogy a Törvényalkotási 
bizottság saját javaslata ezt pontosabban szabályozza - nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak a 2. és a 3. pontról! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az Igazságügyi bizottság 2. és 3. számú 
módosító indítványát 5 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell hogy 
döntsünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezt támogatja a kormánnyal 
összhangban. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 34 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey László képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Miután ellenvélemény nem volt, illetve egyhangú volt a szavazás, ezért 
kisebbségi előadó kijelölésére nem kerül sor. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részvételt. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
szóló T/4476. számú törvényjavaslat, valamint a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4475. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most a 3. és 4. napirendi pont együttes tárgyalására teszek javaslatot, az 
Országgyűlésben is így történt.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a biztonság 
kedvéért! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 3. és 4. napirendi pont 
együttes tárgyalását.  

Ennek megfelelően most a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról szóló T/4476. számú törvényjavaslat, valamint a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az 
azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/4475. számú 
törvényjavaslat együttes tárgyalására kerül sor.  
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Köszöntöm Czunyiné Bertalan Judit államtitkár asszonyt és Czomba Sándor 
államtitkár urat a kormány képviseletében. 

A nemzeti köznevelési törvénnyel kapcsolatosan először az államtitkár 
asszonyt kérdezném, hogy mi a kormányzati álláspont a háttéranyagról, illetve a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról. Parancsoljon, államtitkár 
asszony! 

Czunyiné dr. Bertalan Judit hozzászólása 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontja 
a Törvényalkotási bizottság módosítójával összefüggésben néhány technikai 
pontosítást érintően összességében támogató, ezek alapvetően szócserét, illetve 
pontosításokat tartalmaznak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem azt jelezte a tárca - és akkor ezeket 

szeretném itt jelezni -, hogy a Törvényalkotási bizottság saját javaslatának 
pontosítása szükséges a következők szerint, valóban csak szócserékről van szó:  

A javaslat 3. pontjában a törvényjavaslat 7. §-ában, az Nkt. 11. § (3) bekezdését 
érintő részben az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” megjelölés helyett az 
„agrárpolitikáért felelős miniszter” megjelölés szükséges; ez az első. 

Második: a javaslat 5. pontjában a törvényjavaslat 13. §-ának az Nkt. 76. § 
(5) bekezdés a) pontját érintő módosítására ne kerüljön sor; itt a törvényjavaslat 
eredeti szövegének elfogadása indokolt. 

A javaslat 7. pontjában a törvényjavaslat 15. §-ának az Nkt. 99/D. § 
(2) bekezdését érintő módosítására ne kerüljön sor; itt a törvényjavaslat eredeti 
szövegének elfogadása indokolt.  

Államtitkár asszony bólint, és jelzi, hogy ezek azok a módosítások, amelyeket a 
tárca a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata kapcsán jelzett.  

A szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosítással összefüggésben Czomba 
államtitkár urat kérdezem, hogy a háttéranyag, illetve a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslatai közül mi az, amit támogat, mi a kormány álláspontja. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Czomba Sándor hozzászólása 

DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Törvényalkotási bizottság módosító 
javaslataival kapcsolatban gyakorlatilag támogatólag tud a kormány nyilatkozni. Egy 
pontban, a 7. pontban lesz egy apró módosítás, ha odaérünk, akkor majd szeretném a 
szövegszerű módosítást jelezni.  

Egyébként pedig a háttéranyag, a bizottsági módosító javaslatok - 72 van egész 
pontosan - tekintetében inkább nem mennék most a részletekbe bele, hanem majd 
amikor egyenként megyünk, akkor a támogatásról, illetve nem támogatásról vagy 
annak esetleges indokáról ott szeretnék megemlékezni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az a kérdés, hogy menjünk-e egyenként végig a 72 ponton. Én, ha 

nem muszáj, akkor ezt nem javasolnám. (Derültség.) Ha szabad, akkor mégis 
megkérném államtitkár urat, hogy legyen szíves jelezni, hogy melyek azok a 
háttéranyagban, amelyeket a kormány nem támogat, és utána természetesen ha bárki 
bármelyik pontról a vitát meg kívánja nyitni, akkor meg tudjuk tenni. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Akkor végigszaladnék. Tehát a háttéranyag, a bizottság 
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módosító javaslataival kapcsolatban: az 1. és 2. támogatva. A 3-ast nem támogatjuk 
azért, mert a 4-es tartalmazza. Az 5-öst, 6-ost, 7-est nem támogatjuk. A 8-ast, 9-est, 
10-est, 11-est, 12-est, 13-ast, 14-est, 15-öst, 16-ost és 17-est támogatjuk. A 18-ast nem 
támogatjuk. A 19-est, 20-ast, 21-est, 22-est támogatjuk. A 23-ast, 24-est nem 
támogatjuk. A 25-öst, 26-ost, 27-est, 28-ast, 29-est támogatjuk. A 30-ast nem 
támogatjuk. A 31-est, 32-est támogatjuk. A 33-ast nem támogatjuk. A 34-est, 35-öst, 
36-ost, 37-est támogatjuk. A 38-ast nem támogatjuk, mert ezt a TAB 5. módosítása 
fogja tartalmazni. A 39-est támogatjuk. A 40-est nem támogatjuk. A 41-est 
támogatjuk. A 42-est nem támogatjuk. A 43-ast támogatjuk, a 44-est támogatjuk. A 
45-öst nem támogatjuk. A 46-53. pontokat valamennyit támogatjuk. Az 54-est, 55-
öst, 56-ost nem támogatjuk. Az 57-est, 58-ast támogatjuk. Az 59-est, 60-ast, 61-est 
nem támogatjuk. A 62-70. pontokat támogatjuk. A 71-est, 72-est nem támogatjuk.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát mind a két törvényjavaslatra 
vonatkozóan. Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Jelzésre:) Hiszékeny 
képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

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

itt lezajlottak, bár az itt lezajlottak is erősítették bennem azt a gondolatot, hogy a 
köznevelés területén az elmúlt időszakban lezajlott események egyre inkább azt 
tükrözik, hogy itt egyre nagyobb a káosz, és a helyzet egyre rosszabb, az 
alapgondolatot a választóimmal folytatott beszélgetés alakította ki bennem. De az, 
ami most itt zajlik, és ami a korábbi időszakban is volt, azt hiszem, alátámasztja azt, 
amit így röviden, sommásan próbáltam megfogalmazni.  

Egy-két gondolatot azért a javaslatokban megfogalmazott kérdésekről. 
Korábban született egy törvény, úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy áterőltetett 
törvény, ami a köznevelésről szólt, és gyakorlatilag egy teljesen új rendszert vezetett 
be a köznevelésben, és most itt meglepődve olvasom, hogy föltaláltuk a meleg vizet, 
vagy úgy is lehetne mondani, hogy föltaláltuk a spanyol viaszt: föltaláltuk újból a 
középiskolát, ahol lehet érettségit tenni - korábban ilyen rendszer működött -; 
föltaláljuk a szakgimnáziumot - más nevet adunk egy korábbi rendszernek, ahol 
technikusi végzettséget lehetett szerezni. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind olyan 
javaslatok, amelyek azt bizonyítják, hogy a korábban bevezetett rendszer 
működésképtelen volt. Ezt végiggondolták? És olyan javaslatot tesznek, amivel 
megpróbálják ezt működőképessé tenné. Erre mondtam én azt, hogy ez gyakorlatilag 
nem más, mint a meleg víz feltalálása. De vajon mi szükség volt akkor erre a jó 
egynéhány esztendőre, ahol nem kis káoszt sikerült ezen a területen okozni? Ez lenne 
az egyik észrevételem.  

A másik pedig: a fenntartással, az üzemeltetéssel kapcsolatban lenne néhány 
gondolatom. A leírtakból számomra az válik világossá, hogy a KLIK 1-ből 
gyakorlatilag most lesz majd egy KLIK 2, egy nehezen kimondható nevű szakképzési 
és felnőttképzési hivatalt, NSZFVH-t hozunk létre, amely 500 iskolát vesz át. 
Korábban már elmondtuk ezzel kapcsolatban a véleményünket: nem ezen a szinten 
kell ezt végrehajtani, az üzemeltetésnek, a fenntartásnak nem ez a szintje, az általunk 
helyesnek ítélt szint a járás. Azt gondoljuk, hogy ez, hogy egy ilyet hozunk létre, 
kritikája a korábban kialakított rendszernek: a KLIK önmagában nem tudta ellátni a 
feladatát, ezért most létrehozzuk a KLIK 2-t. Jelezzük előre: megítélésünk szerint ez 
sem fogja tudni ellátni megfelelő színvonalon a feladatát, egyszerűen azért, mert 
azokat a döntéseket, amelyeket itt hoznak, nem itt kellene meghozni, hanem máshol, 
közelebb az élethez.  
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Tehát folyamatosan, tartósan ugyanazt mondjuk, és azt érzékeljük, hogy erre 
nem figyelnek. Ugyanakkor meg az idő azt igazolja, hogy amit mondunk, talán jobb 
lett volna, hogyha végiggondoljuk korábban. Nem fogjuk tudni támogatni ezeket a 
javaslatokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási 

szándék. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az előttünk 

elhangzottakra szeretnék röviden reflektálni. Nem emlékszem rá egyébként, hogy az 
általános vitában képviselő úr részt vett-e, lehetősége kínálkozott egyébként rá, de ott 
nem osztotta meg velünk gondolatait. Éppen ezért annyira szeretném emlékeztetni 
önt, hogy azért nem baj, ha felidézi magában mindazt, amit önök tettek a szakképzés 
területén és a szakiskolák területén.  

Én elmondtam a parlamenti felszólalásomban is, ebből csak azt emelném ki 
ezzel összefüggésben, amit ön itt feszegetett, hogy az elmúlt, mondjuk, negyed 
évszázad során azért többféle kísérlet, elképzelés volt tapasztalható ezen a területen, 
és ha őszinték akarunk lenni, akkor egyikről se mondhatnánk igazán el, hogy kiállta 
volna az idő próbáját. Ön nyilván ezeket végigélhette, végigtapasztalhatta, és egy nagy 
kerület korábban önkormányzati szinten is felelős vezetőjeként nyilván személyes 
tapasztalattal is bírhatott ezekről. Így nyilván tudott arról is, hogy az úgynevezett 
térségi integrált szakképző központok működésének a fővárosban milyen 
tapasztalatai mutatkoztak. Ezt csak azért idézem fel, mert nem baj, ha túl azon, hogy - 
egyébként nagyon helyesen - a választópolgáraival beszélget, ezeket a tapasztalatokat 
is felidézi magában, és mindezek után elolvassa a javaslatot.  

Ha elolvassa a javaslatot, akkor ön is azt kellene hogy lássa, hogy ez a javaslat 
lehetőségeket kínál fel, lehetőségeket nyit meg. És én a magam részéről egyébként azt 
üdvözlöm, hogy a javaslat megismerését követően praktikusan, és ezt ön is láthatja, a 
Kulturális bizottságban elfogadott javaslatokat a most ismertetett módon, ezeknek a 
túlnyomó többségét is befogadja és támogatja a kormány. Ezek fontos dolgok, ön 
erről nem tett említést, szerintem a kép teljességéhez ez is hozzátartozik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 

Megadom a szót válaszadásra államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Itt Hiszékeny képviselő úr több dolgot is fölvetett. 
Ha a régi rendszer visszahozatalán azt értette, ami a rendszerváltás előtt volt, ugye, a 
’89 előtti időszakban, amikor hagyományosan egy akkori berendezkedéssel 
kapcsolatban nagyvállalatok biztosították a vállalati tanműhelyeken keresztül azokat 
a gyakorlati képzési formákat, amelyek hasznosak voltak egyébként a szakképzésben 
részt vevők számára, ha erre gondolt, akkor bizony voltak annak az időszaknak olyan 
elemei - nem politikai, hanem szakmai tekintetben -, amelyek kifejezetten jók voltak, 
és érdemes azokat adott esetben - a mai kor kihívásainak és követelményeinek 
megfelelően - beépíteni.  

Ha korábbi időszak címén arra gondol, ami 2002-2010 körül volt, amikor 4-5 
évig tanultak szakmunkásképző iskolában a fiataljaink, és a 9-10. évfolyamon 25-30-
35 százaléka bukott ki a fiataloknak - ezt egyértelműen mutatják a statisztikák; 9-10. 
évfolyamon gyakorlatilag semmilyen szakmai elméletet és gyakorlatot nem tanultak, 
és egy-egy ügyes kezű fiatal azért vérzett el, mert egyébként lehet, hogy egy jó 
szakember lett volna belőle, de erre már nem sikerült fényt deríteni, mert odáig el 
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sem jutott -, akkor, azt gondolom, az a rendszer valóban nem volt alkalmas a 
probléma kezelésére. 

Nem akarom ismételni, ebben a bizottságban legutóbb is jeleztem, hogy 
rengeteg olyan, hiányszakmában dolgozó, nyugdíj előtt álló ember van 
Magyarországon, akiknek a pótlásáról sem fogunk tudni mennyiségileg, nemhogy 
minőségileg gondoskodni a következő időszakban, tehát hogy a szakképzési rendszer 
átalakítására nagyon nagy szükség van, az szerintem nem kérdés senki számára.  

Az pedig, hogy a fenntartás tekintetében KLIK 1-ből KLIK 2-t csinálunk - 
képviselőtársam, ha elolvassa figyelmesen az anyagot, akkor teljesen egyértelműen 
látszik belőle, hogy a szakképzési centrumok feladata, hatásköre, jelentősége egészen 
mást takar, az a szakképzés fenntartásának a specialitásait tartalmazza. Nem lehet 
járási szintre, nem lehet 190 vagy 200 önálló gazdálkodó szervezetet létrehozni. Ami 
nagyon fontos ebből a szempontból, az az, hogy a tagiskoláknak legyen olyan részbeni 
önállósága mind pénzügyi, mind gazdasági, mind szakmai szempontból, ami 
megalapozza a jó szakképzés feltételrendszerét. Ha ezt tudjuk teljesíteni, akkor 
gyakorlatilag a következő években arról fogunk tudni beszámolni, hogy 
Magyarországon azoknak a fiataloknak, akik szeretnének szakmájukban 
elhelyezkedni, módjuk és lehetőségük lesz rá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még annyi kérdésem lenne államtitkár úrhoz vagy 

államtitkár asszonyhoz, hogy a 7. pontban említette, hogy egy szövegpontosítási 
javaslata van a kormánynak a Törvényalkotási bizottság saját módosítójával 
kapcsolatosan. (Jelzésre:) Akkor államtitkár úrnak adnám meg a szót. Parancsoljon! 

 
DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

köszönöm, elnök úr. A módosítás a 7. pont (4) bekezdése, ahol a szakképzési törvény 
88. § (8) bekezdése a következővel egészül ki: „Felhatalmazást kap a kormány, hogy a 
szakképző - és itt jön a javaslat: „intézmény” szó helyett az „iskolákban” oktató, 
felsőoktatás, és a többi. Tehát az „intézmény” szót javasoljuk kicserélni az 
egyértelműség kedvéért az „iskolákban” szóval. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most megkezdjük a határozathozatalt, 

először a T/4475. számú javaslattal kapcsolatosan. A háttéranyagban a 72 pontos 
módosító javaslatról szavazunk aszerint, hogy mi az, amit a kormány támogat, és mi 
az, amit nem támogat.  

Tehát akkor először a kormány által nem támogatott 3., 5., 6., 7., 18., 23., 24., 
30., 33., 38., 40., 42., 45., 54., 55., 56., 59., 60., 61., 71. és 72. pontokról szavazunk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy annak tudatában szavazzanak, hogy ezeket a 
kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 23 nem 
ellenében, támogató szavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyagban található további módosító javaslatokról szavazunk, 
amelyek a kormány támogatását élvezik. Kérem képviselőtársaimat, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további módosító javaslatait 23 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 7. pontbeli 
módosításáról szavazunk. Tehát „intézmény” helyett „iskolák” szó szerepelne, ahogy 
államtitkár úr javasolta. Kérem, hogy erről a módosításról szavazzunk! Ki az, aki 
támogatja a módosítást, államtitkár úr kérésének megfelelően? (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 9 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosítást támogatta.  

Most az így módosított törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról 
kérem, hogy döntsünk, amelyet a kormány támogat. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! Ezeket a kormány 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 6 
tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselő urat javaslom. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja az ő kijelölését. Kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag kijelölte Kucsák 
képviselőtársunkat bizottsági előadónak.  

A kisebbségi előadói posztot (Jelzésre:) megosztaná az MSZP és a Jobbik. 
Lukács képviselő úr a Jobbik részéről, Hiszékeny képviselő úr pedig az MSZP részéről 
lesz a bizottság kisebbségi véleményének előadója. Köszönöm. 

A jegyzőkönyvhöz csatoljuk, de a helyettesítések rendjét is ismertetem, némi 
késéssel kaptuk meg az eredeti technikai nehézségek miatt.  

Tehát Dunai Mónika képviselő asszonyt Kucsák László, Tuzson Bence alelnök 
urat Balla György alelnök úr, Révész Máriuszt Bóna Zoltán, dr. Tóth Bertalant dr. 
Legény Zsolt, dr. Selmeczi Gabriellát Szűcs Lajos, dr. Vejkey Imrét B. Nagy László, 
Jakab Istvánt dr. Mátrai Márta háznagy asszony, Ágh Pétert dr. Mengyi Roland, dr. 
Rubovszky Györgyöt dr. Vas Imre helyettesíti.  

Most áttérünk a határozathozatalra a nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel 
kapcsolatosan, tehát a T/4476. számú javaslat határozathozatala következik.  

A Kulturális bizottság háttéranyagban szereplő két pontjáról kell először 
döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Kulturális bizottság kétpontos módosító 
javaslatát 18 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Az államtitkár asszony a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 
pontosítását kérte, a korábban ismertetettek szerint. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a 7. §-ban az „agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter” helyett az 
„agrárpolitikáért felelős miniszter” megjelölés szerepeljen, illetve a 13. §-ában az Nkt. 
76. § (5) bekezdés a) pontját érintő módosítására, illetve a törvényjavaslat 15. §-ában 
az Nkt. 99/D. § (2) bekezdését érintő módosítására ne kerüljön sor, hanem ezekben 
az esetekben a törvényjavaslat eredeti szövegének elfogadása történjen meg.  

Kérem, hogy szavazzunk ezekről a módosításokról! Tehát ki az, aki ezeket a 
módosításokat támogatja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosításokat 24 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most ezekkel a módosításokkal együtt a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatáról határozunk. Ezt a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Bizottsági előadónak Kucsák László képviselőtársunkat javaslom szintén. 
Kérdezem, hogy ki az, aki az ő bizottsági előadói kijelölését elfogadja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Kucsák képviselőtársunkat jelölte 
ki bizottsági előadónak. 

Kisebbségi előadó bejelentésére kerül sor. (Jelzésre:) Szintén a korábbiak 
szerint Lukács László képviselő úr a Jobbik részéről és Hiszékeny Dezső képviselő úr 
a Szocialista Párt részéről lesznek a bizottság kisebbségi véleményének ismertetői. 

Az ülés berekesztése 

Mivel napirendünk végére értünk, köszönöm a mai munkát, a bizottsági ülést 
berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 31 perc) 
 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Szűcs Dóra, Podmaniczki Ildikó, 
Horváth Éva Szilvia, Baloghné Hegedűs Éva és Morvai 
Elvira 

 


