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Napirendi javaslat  

 

1. Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az 
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4857. 
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. 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.) 

3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4742. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A törvényjavaslatot a bizottság akkor tárgyalja, ha az 
előterjesztő a HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezést nyújt be. 
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. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4741. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A törvényjavaslatot a bizottság akkor tárgyalja, ha az 
előterjesztő a HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezést nyújt be. 
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 közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4888. 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  
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  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz) )  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)   
Ágh Péter (Fidesz) Horváth Lászlónak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak 
 

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium) 
Orbán Gábor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

 



6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 24 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek a jelentős késésért. Az ülést megnyitom. Jelzem a 
bizottság tagjainak, hogy Lukács Zoltán képviselőtársunk helyett az MSZP-frakció 
Kiss László képviselő urat és Legény Zsolt képviselő úr helyett pedig Gőgös Zoltán 
képviselő urat választotta meg a bizottság tagjának. A megválasztásukhoz 
gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk nekik! 

Ismertetném a helyettesítési rendet: Selmeczi Gabriella B. Nagy Lászlónak, 
Vejkey Imre Rubovszky Györgynek, Ágh Péter Horváth Lászlónak, Jakab István 
Mátrai Mártának, Nyitrai Zsolt Pesti Imrének és Szűcs Lajos Vas Imrének adott eseti 
képviseleti megbízást. Erre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirendre módosításokkal teszek indítványt. A 2. pontot, tehát az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítását ismételten levennénk a 
napirendről, a 3. pont pedig az utolsó napirendi pont lenne, tehát a 4. napirendi pont, 
hiszen a 2.-at levesszük. Tehát sorrendben az 1. a T/4857. maradna, a 2. napirendi 
pont az adózással összefüggő egyes kérdések módosításáról szóló T/4741., a 3. az 
egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 4. 
lenne a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény.  

Erre tekintettel kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ebben a formában a 
módosított napirend elfogadását támogatják-e. Kérem, hogy most szavazzunk! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 31 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta. 

Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint 
az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról 
szóló T/4857. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most megkezdjük az e-kártya megvalósításához szükséges 
egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló T/4857. 
törvényjavaslat tárgyalását.  

Köszöntöm Felkai államtitkár urat a kormány képviseletében.  
Az Igazságügyi bizottság egypontos háttéranyaga, illetve a Törvényalkotási 

bizottság kormánypárti saját módosító javaslata a vita tárgya, ezekkel kapcsolatosan a 
kormányzati álláspont ismertetésére megadom a szót az államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

Igazságügyi bizottságnak a módosító javaslatát tulajdonképpen az itt beterjesztett 
módosító javaslat 3. pontja fölülírta, tehát ezért ezt a 3. pontot támogatnánk, meg úgy 
egyben az egész bizottságit, és nem az igazságügyit.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a Törvényalkotási bizottság módosító 
javaslata élvez kormányzati támogatást. Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A törvény napirendről való levétele és az egyhetes egyeztetések nagyon jót 
tettek ennek a javaslatnak. Számos előremutató javaslat van ma előttünk azokban a 
kérdésekben, amelyeket az ellenzék és az MSZP is jelzett, elsősorban nem 
informatikai vagy szakmai megoldásokról beszélünk, hanem kifejezetten az 
állampolgárok jogait érintő kérdésekről. Ilyen az, hogy elhagyják az ujjlenyomat 
kötelező felvételét a kártyára, ilyen az, hogy azt a polgár visszautasíthatja, ilyen az, 
hogy a rendőrség nem kap teljes körű felhatalmazást - akár igazoltatásnál sem - 
ujjlenyomat-egyeztetésre vagy -vizsgálatra. Illetve az elektronikus aláírás - mint 
szolgáltatás vagy mint lehetőség - kártyán kötelezővé tételének elmaradása is 
kifejezetten előremutató abból a szempontból, hogy a magyar állampolgárok 
valószínűleg 98 százaléka az életében nem fog és nem is akar majd az elektronikus 
aláírásnak ezen típusú szolgáltatásával élni, ellenben egy jó drága szolgáltatás. Tehát 
ezeket kifejezetten előremutatónak tartjuk.  

Néhány pontban szeretnék hozzászólni, és szeretném előrebocsátani, hogy 
egyben szövegpontosító javaslatot szeretnénk megfontolásra javasolni, akár a 
kormány jelen lévő képviselőjét is meggyőzni. Egy olyan van, amiben valószínűleg a 
kormány jelen lévő képviselőjét nem fogom tudni meggyőzni, de a fideszes többséget 
nagyon szeretném és megpróbálnám, a többiben pedig csak elmondjuk azon 
véleményünket, ahol még fenntartjuk azokat a kérdéseket, amelyek, úgy látjuk, nem 
rendeződtek.  

Mindjárt az elején kivételként a 3. pontnál tartózkodni fogunk, de csak azért, 
mert ez a pont - nem ennél a törvénynél, hanem úgy általában - rámutat arra, hogy 
mekkora disznóság ez a letelepedési kötvény, amit Rogán Antal behozott ide az 
Országgyűlés elé, és amin százmilliárdokat szivárogtatnak ki offshore-cégeken 
keresztül. Ide is beszivárog ez a kérdés, hiszen ez a módosító javaslat világossá teszi, 
hogy egyetlen kivétel lesz a kártya kibocsátása tekintetében: a Rogán-féle letelepedési 
kötvényesek, sőt a velük egy háztartásban élő házastárs és kiskorú gyermeke is, ami a 
napnál világosabbá teszi, hogy a Rogán-féle letelepedési kötvény a bizniszen kívül 
semmi mást nem szolgál. Hiszen a törvény maga is azt mutatja, hogy ezek az emberek 
az életükben nem fognak Magyarország területén élni, és nem is ezzel az igénnyel 
hozták létre ezt a jogintézményt, hanem azért, hogy jó sok milliárdot lehessen ebből 
kiszipkázni.  

Ami a 7. pontot illeti, itt szeretnék érvelni amellett, hogy ez a mondat nem azt 
jelenti szerintem, amit az előterjesztő szeretne. Tehát az a magyar mondat, hogy „A 
polgár személyazonosságát a személyazonosító igazolványon túl az érvényes útlevél 
vagy kártya formátumú vezetői engedély igazolhatja.”, magyarul nem azt jelenti 
szerintem, amit akarnak. Gondolom, hogy azt akarják, és a következő mondatból is az 
derül ki, hogy az állampolgár a személyazonosságát ezzel az igazolvánnyal, az 
útlevéllel vagy a kártya formátumú vezetői engedéllyel igazolhatja.  

Ez a mondat meg itt magyarul azt jelenti, hogy a személyazonosító 
igazolványon túl az útlevél vagy a vezetői engedély igazolhatja. Vagy nem?  

 
ELNÖK: Szabad megkérdezni, hogy ez hányas pont?  
 



8 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Bocsánat, a 12. pont 7. módosító. 
Mondom, hogyan lenne szerintünk nyelvtanilag jól megfogalmazva, és lehet, hogy 
akkor érthetőbb lesz: „A polgár a személyazonosságát a személyazonosító 
igazolványon túl az érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel 
igazolhatja.” Ez a mondat ugyanis most azt jelenti magyarul, hogy az útlevél vagy 
igazolja a személyazonosságot, vagy nem igazolja a személyazonosságot, pedig mi 
nem ezt akarjuk, gondolom, előterjeszteni, hanem azt, hogy a polgár maga vagy ezzel, 
vagy azzal, vagy amazzal tudja igazolni az ő személyazonosságát. Ezek ragozási 
kérdések, de azt szeretném mondani, hogy ez a mondat itt ma magyarul nem azt 
jelenti, hanem azt jelenti szerintem, ha valaki elolvassa, hogy maga a 
személyazonosító igazolvány, az útlevél, illetve a vezetői engedély vagy igazolja a 
személyazonosságot, vagy nem igazolja a személyazonosságot. E szövegpontosítást 
szeretném javasolni, hogy ezt akár a bizottság maga módosítsa, mert szerintünk ez 
nem azt jelenti, amit maga az előterjesztés szeretne.  

A 9. pontnál csak annyit szeretnék mondani, hogy mi garanciális jelleggel azt 
szerettük volna látni, hogy a belügyminiszter felhatalmazást kap a későbbiek során 
rendeletet alkotni például a kártya igazgatási rendszertervéről, a műszaki 
követelményekről, a műszaki informatikai szabványoknak való megfeleléséről, a 
biztonsági követelményekről, hiszen ezeket a törvény nem tartalmazza. Mondhatnám 
hosszan még: a digitális aláírások menedzsmentjéről, az e-közigazgatás felhasználása 
állampolgári kontrolljáról és a többi. Ezt most csak azért elvileg mondom el, és ezt 
csak szeretném javasolni vagy jelezni itt a kormánynak is, hogy talán egy későbbi 
pontban el fog jönni az a pillanat, amikor önök visszahozzák ezt a törvényt, és 
módosítani fogják eszerint, mert ennyi mindent kihagyni a törvényből, de nem adni 
felhatalmazást a kormánynak arra, hogy átlátható jogszabályban rendezze, azt 
gondoljuk, nem szerencsés.  

A 10. pont az egyetlen olyan, amelyben szeretnénk érdemben is érvelni, és 
amelyben szeretnék nagyon erősen érvelni a képviselőtársaimnak is. Itt a 2. pontot 
elhagyná a javaslat, aminek mi nem látjuk semmiféle értelmét, sőt. Mi ehhez a 
törvényhez kifejezetten úgy állunk hozzá, hogy az állampolgárok tekintetében jó vagy 
nem. Az állampolgárok tekintetében az, hogy négy mindenféle kártya helyett egy lesz, 
szerintünk jó, tehát ezért is erőlködünk abban, hogy ezt a törvényt javaslatokkal is 
segítsük. Ha ma Magyarországon valaki az ügyfélkapun keresztül bejelentkezik a 
kormányzati informatikai rendszerbe, meg tudja nézni a saját adatait, hogy azok jól 
vannak-e felvezetve, sőt talán tudják önök is, hogy akár az egészségügyi kártyán, tb-
kártyán és a tb-nyilvántartáson keresztül ma meg tudjuk nézni, hogy a tb valóban 
azokat a beavatkozásokat számolja-e el, amelyek velünk megtörténtek, tehát mindent, 
ami elektronikus adatbázisban van, én állampolgárként be tudok lépni, és le tudok 
ellenőrizni, hogy az úgy van-e, és azt vezetik-e rólam, illetve az történik-e, amit nekem 
egyébként akár egy orvos, akár a hatóság mond. Ez a szabály arról szólna, hogy 
miután az elektronikus kártyán úgy lesznek rajta az adataink, hogy mi azt nyilván 
szemmel nem láthatjuk, mert elektronikus adatok lesznek, ezért a legalapvetőbb 
érdeke a magyar állampolgároknak, hogy ezt valahol le tudják ellenőrizni, ugyanúgy, 
mint amikor az ügyfélkapunál belépünk, és le tudjuk ellenőrizni, hogy jól vannak-e 
vezetve az adataink, hogy ezen a kártyán mi van.  

Ez egyébként teljesen rendben lévő módon a törvény eredeti szövegében benne 
volt. Most valamiért ki akarják venni, tehát el akarják venni a lehetőségét annak, hogy 
a kártya bevezetése után az állampolgár megtudja, hogy azon a kártyán róla milyen 
adatokat tárolnak, ami szerintünk mindenféle szempontból - állampolgári jogi és 
egyéb más szempontból - kifejezetten aggályos, és nem is értjük. Hallottunk olyan 
érveket, hogy drága lenne, de én ezt azért nem tudom elfogadni, mert ha ebben a 
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mondatban az van, hogy a kormány a rendeletében kijelölt hatóságnál ellenőrizheti, 
nyilván lesz olyan hatóság, például az okmányiroda, amely - a törvény lényege ez - le 
tudja olvasni a kártyát, tehát gondolom, hogy ha a polgár bebattyog az 
okmányirodába, és megkéri, hogy róla milyen adat van, akkor ezt ő meg tudja adni 
különösebb beruházás nélkül. Mert ha az okmányirodákban se tudják ezt a kártyát 
leolvasni, akkor nem tudom, hogy minek csináljuk. Viszont abból a szempontból, 
hogy az állampolgárok, itt van, mondom a mondatot, mert egy mondat: „A polgár 
állandó személyazonosító igazolványa tároló elemének tartalmát a kormány 
rendeletben kijelölt hatóságánál ellenőrizheti.” Tehát a polgár ellenőrizheti a 
tartalmát. Ezt szerintem ne vegyük ki a törvényből, a kormány azt az eljárást alakítsa 
már ki, hogy ha valakinek külön igénye van arra, hogy valahova bebattyogjon és 
megkérje, hogy adják már neki oda, hogy róla mi van ezen a kártyán, ehhez legyen 
jogosítványa. Ez szerintem egy kifejezetten támogatható javaslat, és mondom, ma 
kétmillió állampolgárunk, akik regisztráltak az ügyfélkapunál, ezt online bármikor 
megtehetik az ügyfélkapun keresztül az azon a rendszeren nyilvántartott adatok 
tekintetében.  

Végezetül, felgyorsítva, a 15. pontnál - és ez vonatkozik a 26.-ra és a 27.-re is - 
azért fogunk tartózkodni, mert nem látjuk a kellő garanciákat, hogy az adatok 
összekapcsolása rendben van, miközben, amint mondtam, ennek a részletszabályaira 
nem kap rendeleti felhatalmazást a kormány. A 26. és 27. pontnál pedig az az 
aggályunk, hogy az információbiztonsági törvény feles törvényén keresztül a 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak további feladatot adni szerintünk nem elegáns, 
lehet, hogy nem is alkotmányos. A nemzetbiztonsági törvény világosan megmondja, 
hogy milyen feladatai vannak a nemzetbiztonsági szerveknek. Azt vagy oda kell 
belerakni, vagy akkor nem kell ezt a feladatot odatelepíteni, de mindenesetre ez a 
mostani megoldás szerintünk semmiképpen nem elegáns, még akkor sem, ha 
maximálisan egyetértünk azzal, hogy ezeknek a rendszereknek a biztonsági 
ellenőrzését komolyan kell végezni, na de akkor nem így kellett volna szerintünk a 
törvényjavaslatot beterjeszteni. És a legnagyobb bajunk az, hogy ma egy szerintünk is 
jó ponttal egészül ki, egy feles törvénnyel egy szerintünk kétharmados tárgykör, 
holnap meg akkor hol áll ez meg? Tehát ebből a szempontból mi ezt támogatni nem 
tudjuk. 

Összegezve: ki fogunk kérni szavazásra pontokat, elnök úr - mert a döntő 
többsége támogatható -, a nem és a tartózkodás miatt. A 10. pontnál nagy tisztelettel 
kérném a kormánypárti képviselőtársainkat is, hogy támogassák azt, hogy ne kerüljön 
ki a törvényből, hogy a polgár maga leellenőrizhesse, milyen adatokat - egyébként 
önökről és az önök családtagjairól, gyerekeiről milyen adatokat - fog ez a kártya 
tartalmazni, legyen joga hozzá, hogy megtudja. A 7. pontnál meg csak szeretném még 
egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy szerintem nem a kártyának kell eldönteni, hogy 
tartalmaz-e adatot, hanem a polgárnak kell eldöntenie, hogy melyik adathordozóval 
kívánja magát igazolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

A Jobbik végig részt vett az egyeztetéseken, bár azt is elmondtuk, hogy jobb lett volna 
az egyeztetéseket még abban a stádiumban lefolytatni, mielőtt benyújtásra kerül a 
javaslat, de legalább miután benyújtásra került, egy többkörös egyeztetésen 
elmondhattuk a véleményünket - elmondhatta volna egyébként az MSZP is.  

Nekem nem tisztem a kormányt megvédeni, de szerintem az, hogy itt a 
Törvényalkotási bizottságban sorolják el az aggályaikat, miközben két körben a 
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Belügyminisztériumban erre lehetőség lett volna, és ha önök politikust nem 
delegáltak, ami egyébként az egész egyeztetésnek nyilvánvalóan, és ez az LMP-re is 
igaz, ők is szakértővel voltak jelen, bár legalább az LMP szakértője érdemben 
hozzászólt, az MSZP-nek ez sem sikerült, tehát jobb a javaslatokat megtenni abban az 
időben, amikor azok be tudnak épülni. Így tettünk mi is az ujjlenyomatnál. És most 
ezt lehet persze úgy beállítani, mintha ez egy összellenzéki siker lenne, de én úgy 
gondolom, az, hogy a parlamentben az általános vitánál sok téma közt ez elhangzott, 
illetve az, hogy valaki veszi a fáradságot, hogy egy minisztériumi egyeztetésre elmegy, 
országgyűlési képviselőket küld, és a konkrét javaslatait megfogalmazza, 
végigharcolja, ha tetszik, a Belügyminisztérium jelen lévő vezetőivel, és a végén egy 
olyan eredményt, egy olyan, a Törvényalkotási bizottság elé is bejövő módosító 
javaslatot láthatunk, ami ezt alátámasztja, egyértelműen annak a munkának 
köszönhető.  

Azt, hogy ujjlenyomatot nem kell majd a jövőben adni, a Jobbik sikerének 
tekintem, és nem annak, hogy az MSZP szép szlogenekkel, de a háttérmunkát mindig 
megspórolva áll a témához. Ennyit a felvezetőben. 

A 10. ponttal kapcsolatban én is egy választ azért várnék, hogy ezt jól 
értelmezzük-e, mert itt valóban jobb, ha ellenőrizni lehet a különböző 
adattartalmakat, amik a kártyán vannak, tehát erre én is választ várnék.  

Egyébként pedig, ahogy mondtam, a fő pont és a fő aggályunk az ujjlenyomat 
adásának vagy nem adásának a kérdése volt, illetőleg, ami a jelen törvényből is 
egyértelműen kiderül, hogy ne emelkedjen az ára attól még, hogy az előállítási 
költségek nőnek az új személyazonosító igazolvány esetében. Ez csak abban az 
esetben fog nőni ötezer forintra, ha valaki előbb kéri a kiállítását; ha egyébként a régi 
igazolványa lejár, akkor ugyanannyiba fog kerülni, mint ez.  

Azt a véleményünket is felvállaltuk, és úgy tűnik, hogy ez a törvényben így 
szerepel, hogy amennyiben az előállítási költsége - márpedig valószínűleg - több lesz, 
mint 1500 forint, akkor az ne kerüljön áthárításra az állampolgárokra. Tehát kvázi, ha 
szabad úgy fogalmazni, akkor az állam vállalja be, hogy amikor kiállít egy 
személyazonosító igazolványt, akkor akár bukik rajta anyagilag, oldja meg az állam, 
hogy vagy kijöjjön ebből az 1500 forintból ez a dolog, vagy ha nem jön ki, akkor 
többet ne kelljen az állampolgároknak fizetni ezért. 

Ezekkel együtt én örülök, hogy az egyeztetések legalább megtörténtek, és 
bízom benne egyébként, hogy a jövőben, ha ilyen lesz, még a benyújtás előtt ez 
megtörténhet, és akkor talán még több idő lesz a javaslatok megfogalmazására. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tuzson alelnök úr, parancsoljon! 
 
TUZSON BENCE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Valóban nagyon fontos egyeztetések zajlottak ezzel a törvénnyel kapcsolatban, 
mind az általános vitában - ami egy elég konstruktív vita volt, azt gondolom -, mind a 
későbbiek során az egyeztetéseknél, a minisztériumon belüli egyeztetéseknél a 
többpárti egyeztetések is nagyon konstruktívan zajlottak, egyrészt az ellenzéki pártok 
részéről - itt elsősorban a Jobbikra gondolok, amely egyáltalán képviseltette magát 
ezeken az egyeztetéseken. És nagyon szomorú, hogy az MSZP most ugyan elmondja 
az ezzel kapcsolatos aggályait, de valóban nem vett részt ezeken az egyeztetéseken, 
holott itt most egy olyan jogszabályra készültünk, és olyan jogszabályt alkottunk, 
amely körül szeretnénk, ha a lehető legnagyobb konszenzus alakulna ki. Ezért van az, 
hogy ötpárti egyeztetéseket tartunk bizonyos kérdésekben.  
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Arra szeretnénk most is kérni ezúton egyébként a politikai pártokat, hogy ha 
ilyen egyeztetés van, jöjjenek el, és még amikor valóban be lehet építeni ezeket a 
javaslatokat egy jogszabályba, akkor tegyék meg a javaslataikat, ne pedig az utolsó 
pillanatban próbálkozzanak esetleges politikai haszonszerzés végett. Ennek a 
menetrendje megvan, jól működő menetrend volt, és látható is volt, hogy többkörös 
minisztériumi egyeztetés során sikerült olyan jogszabályt alkotni, ami a jelenlevőknek 
egyébként megfelel, csak jelen kell lenni ezeken az egyeztetéseken.  

Azt gondolom egyébként a jogszabály egészét tekintve, hogy egy nagyon 
előremutató jogszabályról beszélünk, az állampolgárok szempontjából is előremutató. 
Az általános vitában ki is fejtettük azt az álláspontunkat, ami azt illeti, hogy dicséri a 
magyar szakemberek tudását az, hogy a magyar adatvédelmi szabályok mellett 
egyébként létre lehetett hozni egy olyan technikai megoldást, megoldáscsomagot, 
amely biztosítja egyrészt a jogok érvényesülését, másrészt pedig a technikai 
kihívásokat is, hogy hogyan lehet megalkotni úgy egy egységes kártyát, hogy 
egyébként ez adathalászatra, adatgyűjtésre ne legyen alkalmas, ne találkozzanak 
egymással a különböző adatok. Mondhatjuk azt, hogy ez egy magyar technikai bravúr 
is, amit egyébként ez a jogszabály leképez.  

Ennek megfelelően kérek mindenkit, hogy támogassa ezt a jogszabályt, 
támogassa ne csak itt, hanem az Országgyűlésben is, mert azt gondolom, hogy egy jól 
kimunkált és most már az egyeztetések után olyan jogszabályról beszélhetünk, amit 
az ellenzéki pártok is nyugodt szívvel elfogadhatnak. Köszönöm szépen.  

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

egyezetésben nem vehettünk részt, ezért néhány mondatban szeretném elmondani a 
mi álláspontunkat is a törvénnyel kapcsolatban.  

Egyébként én a törvényjavaslat irányát jónak tartom, ráadásul a módosítás is 
szerintem jó irányba változtatta meg a törvényjavaslatot, ez rendben is lenne, 
szerintem helyes, hogy egy modernebb gondolkodás mellé odaáll a kormány. Mi 
akkor lennénk igazán elégedettek ezzel, ha ez komplexen megnyilvánulna, tehát 
nemcsak most egy e-kártya bevezetése kapcsán, hanem egyébként már az oktatásban 
is az állam és a polgár viszonyának az átgondolása megtörténne, hiszen valójában a 
XXI. század olyan követelményeket állít elénk - ami most bekövetkezik például az e-
kártya használatával kapcsolatban -, amelyekhez kellenek ismeretek, kell tudás, kell 
felkészülés, tehát itt valóban újra kell gondolni az állam és polgárai viszonyát. 
Remélem, hogy ez egy első lépés ezen az úton, de érdemes lenne erre törekedni.  

Másfelől: ugyan dicsértem itt a javaslatot, hogy jó az iránya, jó irányba 
változott is a módosításokkal, de bennem azért nem oszlatott el minden aggodalmat a 
tekintetben, hogy az állam nem tud-e visszaélni azzal az adathalmazzal, amely mégis 
a rendelkezésére jut ezáltal az elektronikus közigazgatás erőteljesebbé tétele kapcsán. 
Tudom, hogy erről folyt egy vita, hogy például az Alkotmánybíróság korábbi 
döntéseivel összhangban van-e a törvényjavaslat. Bennem van aggodalom, szerintem 
nincs, vagy legalábbis a magam számára nem éreztem meggyőzőnek az ezzel 
kapcsolatosan elhangzó érveket és mindenféle információkat. Szerintem itt komoly 
gond van a tekintetben, hogy nem lehet egyszerűen a jóindulatára építeni az 
államnak. Az állam visszaélhet ezekkel az adatokkal. Én akkor lennék teljesen 
nyugodt, ha erőteljesebb garanciákat látnék arra, hogy nem lehet ezeket az adatokat 
felhasználni a polgár kontrollálására, ellenőrzésére.  

Egyébként az ujjlenyomat kikerülését helyesnek tartom, az egy rossz, rendkívül 
elhibázott lépés lett volna, de ez még mindig kevés ahhoz, hogy erőteljesebb 
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garanciák legyenek a polgár mellett arra, hogy az állam nem fog visszaélni az 
adataival. Még egyszer hangsúlyoznám: pusztán jóindulatra nem lehet építeni e téren, 
nem azért, mert nem jóindulatúak az emberek, hanem általában a szervezetek 
működése olyan, hogy nem lehet ezt egy tényezővé tenni. Úgyhogy mi a magunk 
részéről ezért tartózkodni fogunk a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

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

jobbikos képviselőtársaim szentté avatnák magukat, vagy a Fidesszel való 
együttműködés élharcosaként szeretnének itt tündökölni, azért azt rögzítsük, hogy 
1. ezeket az ötpárti egyeztetéseket a Belügyminisztérium a törvény benyújtása után 
hívta össze. 2. A másodikkörös egyeztetésre úgy került sor, hogy az utolsó pillanatban 
a TAB-ról le lett véve ez a törvény, és el lett egy héttel halasztva, de egyébként még a 
meghívó kiküldésének a pillanatában is úgy nézett ki, hogy a TAB-ülés előtt néhány 
órával lett volna lehetőség bármit elmondani ezeken az egyeztetéseken. Ennek így 
valóban nem láttuk volna értelmét. 3. Pontosan ezért közel tízoldalas írásos anyagot 
küldtünk ebben az ügyben politikai, szakmai, informatikai és leginkább közjogi 
kifogásainkkal, amik egyébként ma itt megjelennek ezekben a módosító 
javaslatokban; amik meg nem jelennek meg, azokról szóltam. Ezért azt az egyet nem 
szeretném szó nélkül hagyni, hogy ebbe mi munkát nem tettünk. Tettünk. És azt is 
jeleztük politikailag, hogy legközelebb, ha van ilyen készség, van ilyen szándék a 
kormányban, akkor ne a törvény benyújtása után kezdjük el ezt a munkát, hanem 
előtte. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak az MSZP-re 

reagálnék nagyon röviden. Lehet itt keménykedni a bizottság előtt, de én voltam az, 
aki ezt a belügyminiszternek elmondtam, aki magára vállalta a felelősséget, hogy ő 
nyújtotta be azon a héten, amikor például a költségvetés az Országgyűlés elé került. 
Tehát lehet itt keménykedni, de oda kell jönni és elmondani a véleményt. Vagy lehet, 
hogy Pintér Sándor előtt az MSZP nem ilyen kemény, csak itt a bizottsági ülésen. 
Dolgozni kell, nem nyafogni! Köszönöm. (Derültség.)  

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

válaszadásra megadom a szót államtitkár úrnak.  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. A 7. pont (12) bekezdésével kapcsolatban a mi értelmezésünk az, hogy a 
vagylagosság azt jelenti, hogy mind a három okmány alkalmas a személyazonosság 
igazolására, tehát nem az okmány, hanem az állampolgár választása szempontjából 
fogalmaztuk meg a vagylagosságot. De miután egyébként mind a ketten ugyanazt 
mondjuk, ha valaki úgy gondolja, hogy ez a megfogalmazás jobb - mert ugyanazt 
fejezi ki, amit mi is ki akartunk -, semmi akadálya, el tudjuk fogadni ezt a módosítást 
is. 

Ami a 14. oldalon szereplő 10. pont (2) bekezdését illeti, hogy miért maradt ki 
az, hogy az állampolgár önmaga meggyőződhet arról, hogy milyen adatai vannak a 
kártyán: javasolom, hogy nézzük meg a 8. oldalon a 8. pont (4) bekezdését, amely 
álláspontunk szerint ugyanazt fejezi ki, és miután kétszer fejeztük ki ugyanazt - ugyan 
a 8. pont (4) bekezdése egy kicsit bővebb, de ugyanez benne van -, ezért töröltük 
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innen. Remélem, meggyőző volt. Tehát semmi olyan szándékunk nincs… 
(Közbeszólások: Melyik pont? - Ez hol van?) A 8. pont (4) bekezdése úgy kezdődik, 
hogy „a polgár a tároló elemben szereplő adatokat a kormány által erre a feladatra 
kijelölt hatóságnál ellenőrizheti”. Ez úgy tűnik, betű szerint a 10. pont (2) bekezdéssel 
azonos, tehát technikai oka volt, nem tartalmi, hogy kihagytuk. Természetesen mi is 
fontosnak tartjuk, hogy a polgár ellenőrizhesse az adatait. Amiben benne van 
szerintem, az a 8. pont (4) bekezdése, ami a 8. oldalon található, tehát a 8. pont (4) 
bekezdésének első mondata. (Rövid szünet. - A bizottság tagjai a javaslatot 
tanulmányozzák. - Dr. Vas Imre: Nyolcadik oldal, fölülről a harmadik bekezdés.) 

 
ELNÖK: Tehát a 8. oldalon fölülről a harmadik bekezdés, ami szám szerint a 

(4) bekezdés, úgy szól, hogy „a polgár a tároló elemben szereplő adatokat a kormány 
által erre a feladatra kijelölt hatóságnál ellenőrizheti”. Ez nem szó szerint, de 
tartalmilag szerintem is megegyezik, de majd legfeljebb reagál rá. (Dr. Harangozó 
Tamás jelzi, hogy szólni kíván.) Ebben a témakörben, képviselő úr? (Dr. Harangozó 
Tamás: Igen.) Akkor egy mondatra megadom a szót, utána lezárhatjuk ezt a vitát. 
Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Egyrészt: az eltérés szerintem azért van, 

azért nem találják sokan, mert az előzetes anyag meg amit most itt kiosztottak, egy 
kicsit elcsúszott. Nekünk a 9. oldal teteje körül van ez a pont, ami szerintünk is így 
elfogadható. (Jelzésre:) Ja, bocsánat, igen, csak ennek a pontnak az indokolásában ez 
nem szerepelt, a másikban meg igen, ezért átsiklottunk rajta. Tehát nekünk ez 
elfogadható. 

A 7. ponthoz meg még egyszer szeretném azt az érvet mondani, hogy a 
szándékot értjük és ugyanaz; szerintünk nyelvtanilag nem jól van megfogalmazva, 
nem egyértelmű a mondat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Világos. Visszaadom a szót, parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Tehát 

akkor azt mondtam, hogy a 7. pontot el tudjuk fogadni. 
Ami az oktatást illeti: ha a képviselő úr arra gondolt az oktatást illetően, hogy 

ennek a kártyának a használatát oktatni kellene, akkor én azt gondolom, hogy a 
legjobb oktatás az, ha ez elterjed a gyakorlatban. Az embereket senki nem oktatta 
arra, hogy mondjuk, meccsjegyet vagy koncertjegyet vegyenek interneten keresztül, 
de miután érdekük fűződött hozzá, meg hallották egymástól és a társaiktól, ezért 
aztán elterjedt. Természetesen be kell épülni az egész informatikának a Nemzeti 
alaptantervbe is, de azt gondolom, sokkal gyorsabb, ha befogadja a társadalom, és 
egymásnak adják a jó tapasztalatokat az emberek, és egymást tanítják meg rá. Bízunk 
benne, hogy ez felhasználóbarát lesz, és nem lesz bonyolult. 

Ami pedig azt illeti, hogy az Alkotmánybíróság döntésével összhangban van-e, 
én erre két érvet tudok hozni, egy jogit meg, mondjuk, egy formálisat. A jogi érvem az, 
hogy az Alkotmánybíróság döntése arról szólt, hogy a különböző nyilvántartásokat 
egy számban nem lehet összekapcsolni, az egy állandó összekapcsolást jelenthet. 
Maga a kártya, amikor nyilvántartásokat kapcsol össze, arra az egy másodpercre 
kapcsolja össze, ameddig az állampolgár felhatalmazása szól, hisz önként kiváltja a 
kártyát, és ő mondja meg azt, hogy milyen nyilvántartásokba ad betekintést annak, 
akinek átadja a kártyát, szóval ez egy egy másodpercig tartó és azonnal bontott 
kapcsolat, szerintem ezért nincs ellentétben az Alkotmánybíróság döntésével. 
Továbbá az országgyűlési biztos és a NAIH véleményét is kikértük az egész 
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rendszerről, és mind a két szervezet, amelynek az a dolga, hogy az alkotmányt, az 
Alaptörvényt, az Országgyűlés döntéseit úgymond védje, egyetértett ezzel a 
megoldással. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a válaszát. Akkor most 

szavazásra kerülne sor. Annyi segítséget még kérek, hogy a frakciók a külön 
szavazásra kért indítványokat pontszerűen mondják el. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
Harangozó képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én csak 

érdeklődnék, hogy a 7. pontnál a szövegpontosítást a bizottság elfogadja-e… 
 
ELNÖK: Szavazunk róla, el fogjuk fogadni. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Jó, mert akkor azt nem kérjük ki. Tehát 

akkor csak a 3-ast, a 9-est, a 15-öst, a 26-ost és 27-est. A 7-esnél akkor az én 
módosítómról szavazunk, ugye? 

 
ELNÖK: Szavazunk, igen. Tehát a 3., 9., 15., 16. és 27? Vagy 26. és 27? 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): 3., 9., 15., 26. és 27. 
 
ELNÖK: 26. és 27. Jó. És nyilván a 7-est külön. A többiről akkor egyben is 

szavazhatunk? (Dr. Harangozó Tamás bólint.) Jó. 
Más további igény nincsen, akkor megkezdjük a szavazást. Először a 

háttéranyagban található igazságügyi bizottsági, egypontos terjedelmű módosító 
indítványról kell a bizottságnak szavaznia. Tekintettel a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslatára, ezt nem támogatja a tárca. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett nem támogatta az Igazságügyi bizottság módosító javaslatát.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosítási javaslatának külön 
szavazásra kért pontjairól szavazunk, először a 7. pontban Harangozó képviselő úr 
által javasolt és a tárca által is támogatott szövegpontosításról, mely szerint a 7. pont 
29. § (12) bekezdése akként módosulna, hogy a polgár személyazonosságát a 
személyazonosító igazolványon túl érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel igazolhatja. Ezt a tárca támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság ezt a módosítást 31 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az MSZP által külön szavazásra kért 3., 9., 15., 26. és 27. pontokról kell 
szavaznunk. A kormány ezeket a javaslatokat támogatja. Kérem, szavazzanak, 
képviselőtársaim! (Dr. Harangozó Tamás: Egyben tette fel az összest?) Egyben. 
Kérdeztem, hogy egyben szavaztathatok-e. Szavaztassak külön róla? (Dr. Harangozó 
Tamás bólint.) 

Először a 3. pontról szavazunk. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. A kormány 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett 
a bizottság támogatta a 3. pontot. 

A 9. pontról szavazunk. A kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a 9. pontot 24 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 8 tartózkodás mellett támogatta. 

A 15. pontról szavazunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki - 
összhangban a kormányzati állásponttal - ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 15. pontot a bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 10 tartózkodás mellett támogatta.  

A 26. pontról szavazunk. A kormány támogatja. Kérdezem, hogy 
képviselőtársaim támogatják-e. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a saját módosító 26. pontját a bizottság 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Végül a 27. pontról szavazunk. A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a 27. pontban foglalt módosító indítványt 24 

igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  
Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának további, eddig 

nem szavazott pontjairól kell a bizottságnak dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! A kormány támogatja természetesen. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 33 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. A kormány ezek elfogadását támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most bizottsági előadóról kell kézfelemeléssel döntenünk. Salacz képviselő urat 
javaslom. Kérdezem, ki az, aki az ő bizottsági előadói kinevezését támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Salacz képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Dr. Harangozó Tamás nemet 
int.) Jelzik, hogy nem kívánnak. Köszönöm. 

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/4741. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely az adózással összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/4741. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a 
kormány képviseletében Orbán Gábor államtitkár urat. A háttéranyagban található a 
Költségvetési bizottság és a Gazdasági bizottság 26 pontos módosító indítványa, 
továbbá a Törvényalkotási bizottságnak két saját módosító javaslata, 1. hivatkozási 
szám alatt a Jobbik képviselőcsoportja terjesztett elő módosító javaslatot, 2. 
hivatkozási szám alatt pedig kormánypárti módosító javaslatot ismerhettek meg 
képviselőtársaim.  

Ezen túlmenően a frakciókkal egyeztettünk, hogy van egy olyan javaslat, amely 
ehhez a törvényjavaslathoz tartozna, és az ügyrendnek megfelelő időben nem küldtük 
ki, viszont viszonylag egyszerű, átlátható és mindannyiunk érdekét szolgálja. Eszerint 
áfamentes lenne a gazdasági társaságtól oktatási intézménynek juttatott adomány. A 
frakciókkal egyeztettem, valamennyi ellenzéki frakció és kormánypárti frakció is 
elfogadhatónak tartja, hogy erről döntsünk. Ezt köszönöm szépen. Tehát ezt is vonjuk 
be a vitába, ez a kérésem. Államtitkár úrnak pedig a kormányzati álláspont 
ismertetésére megadom a szót. Parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagban található 
pontok közül a tárcánk nem támogatja az 1., 6., 13., 14., 15., 19., 21., 23. és 26. 
pontokat. Ezek közül a 6., 13., 14., 15., illetve a 19. pontok a TAB 2. hivatkozási számú 
anyagában javításra kerülnek, tehát ennek ez az oka. A többi pontot támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Tóth Bertalan képviselő úr kért 

szót először. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem kívánok részletesen belemenni a törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontunk 
ismertetésébe, hiszen az általános vitában ez elhangzott. Ez az adórendszer, amelyet 
ez a törvény is tükröz, számunkra teljesen elfogadhatatlan, hiszen olyan társadalmi 
szakadékot konzervál és növel az egykulcsos adóval, ami elfogadhatatlan. A 
jómódúbbak jobban járnak, az alacsony keresetűek pedig lényegesen rosszabbul. 
Ettől függetlenül a módosító javaslatok között a háttéranyagban szerepelnek olyan 
módosítások, amelyek megkönnyítik az adózást és kedvező az adóalanyok részére, 
ezért szeretném kikérni… (Az elnök dr. Harangozó Tamással konzultál.) Csak 
mondom, hogy milyen pontokat szeretnék kikérni.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! Elnézést kérek!  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Semmi gond! Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tehát szeretném, ha a TAB háttéranyagából a 3-5., a 7. és 8., a 15. és a 24-26. 

pontról való döntésre külön kerülne sor. A TAB-kezdeményezések közül pedig a 
határidőben benyújtott kormánypárti javaslatból az 1. és a 10. pontot szeretném kérni 
külön szavazásra. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Arra kérem a bizottságot, hogy támogassa azt a módosító 
javaslatot, amelyet bizottsági módosító javaslatként szeretnénk benyújtatni a 
bizottsággal, amelyik végül is azért került ide, mert korábban már önálló 
törvényjavaslatként benyújtotta Lukács László képviselőtársam, és akkor a Gazdasági 
bizottság szinte egyhangúlag támogatta - kizárólag a DK-s képviselő nem támogatta, 
mások mindannyian támogatták -, és az a lényege, hogy az ügyvédi irodák esetében is 
a kafetériát ugyanúgy lehessen igénybe venni, mint a gazdasági társaságoknál. 
Ugyanis az ügyvédek az ügyvédi irodában nem munkajogi jogviszonyban vesznek 
részt, hanem tagi jogviszonyban, és a jogszabály alapján ez esetben ők nem jogosultak 
erre, míg egy kft.-nél akár a kft. tulajdonosa is ugyanúgy jogosult lehet a jelenlegi 
jogszabály alapján. Tehát indokolatlan az ügyvédi irodák kirekesztése az ilyenfajta 
lehetőségekből. Ezért is a Gazdasági bizottság is gyakorlatilag szinte egyhangúlag 
támogatta. Később azzal került levételre, illetve azért nem került be a plenáris ülés 
elé, hogy majd az adótörvények tárgyalásakor oda kellene ezt betenni. Ez elmaradt, és 
ezért is szeretnénk, ha most itt ennél bekerülne bizottsági módosítóként. Ezért kérem 
ennek a támogatását. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Kucsák László képviselő úr, parancsoljon! 
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KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a 

szót. A „javaslat módosítási szándék megfogalmazásához” kezdetű anyaggal 
kapcsolatban szeretnék egy-két mondatot elmondani. 

Az elnök úr jelezte, hogy ugyan itt helyszíni kiosztással ismerhették meg a 
frakciók képviselői, de nem emeltek kifogást az ellen, hogy ezt is tekinthessük a 
mostani anyag részének. Érvként ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, 
hogy ahogy a rövid leírásban szerepel - az a), b) és c) pontok részletszabályokat is 
megfogalmaznak -, itt egy összhang-megteremtő szándék húzódik meg, ami azt 
biztosítaná, amennyiben ezt a Törvényalkotási bizottság támogatja, és majd a 
parlament elfogadja, hogy az oktatási intézmények alapító okiratban megfogalmazott 
tevékenységük ellátásához az egyébként a közcélú adományokra vonatkozó elveknek 
megfelelően áfamentesen juthassanak hozzá ezekhez az eszközökhöz, ami szolgálja az 
oktatási intézmények tevékenységét, érdekét, céljait, és összhangban állna minden 
egyéb közérdekű, közhasznú adományozással. Ezért kérem a magam részéről a 
tisztelt bizottsági tagokat, a frakciók képviselőt, akik itt helyet foglalnak, hogy ezt a 
módosítási szándékot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. 

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

általában szeretném megjegyezni a törvénnyel kapcsolatban, hogy ami liberális elem 
benne, azt mi támogatandónak tartjuk, de vannak olyan elemek, amelyek nem azok, 
emiatt az összjavaslatot viszont nem tartjuk támogathatónak. 

Milyen benne a liberális elem? Először is az egykulcsos adó, maga az 
adócsökkentés, maga az a törekvés, hogy végül is a jövedelmi típusú adók csökkentése 
mellett inkább fogyasztási típusú adózásra térjen át az adórendszer. Ezek helyes 
törekvések.  

Mégis miért mondom azt, hogy összességében nem tudjuk támogatni ezt a 
javaslatot? Nos, azért, mert a helyes törekvések mellett vannak benne olyan elemek, 
amelyek nem teszik számunkra, liberálisok számára elfogadhatóvá. Ilyen például a 
különadók fenntartása és ezáltal az alapvető hitelességi probléma fenntartása, mely a 
kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatban megfogalmazódik. Ilyenek a 
látványintézkedések, amely például most a sertéshús áfacsökkentése körül 
tapasztalható, és ilyen például a családi adókedvezmények területe is. Azt gondoljuk, 
hogy szociálpolitikával kell ezeket a kérdéseket elrendezni, nem pedig az 
adórendszerben. Tehát egy erőteljes szociálpolitika kell az adórendszer mellett, és 
nem az adórendszert kell ilyen célra használni. Ezek miatt azt gondoljuk, hogy a 
javaslatnak természetesen vannak megint csak jó irányai, van benne néhány jó irány, 
ami liberális eszmén vagy elveken nyugszik, de összességében az előbb elmondott 
okok miatt nem támogatható. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm. Csak egy mondatot szeretnék Tóth 

Bertalan képviselő úrnak mondani. Nagyon sokszor elmondják a szocialista 
képviselők, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon nőnek, fokozódnak, 
konzerválódnak és nőnek egyszerre, mint ahogy hallottuk. (Dr. Gulyás Gergely 
elhagyja a termet.) Május közepén, 21-én jelent meg az OECD adatsora, és tényleg 
csak két adatot szeretnék Tóth Bertalan figyelmébe ajánlani. Egyrészt 
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Magyarországon 2013-ban a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentek. Az OECD-
országokban a legalsó és a legfelső tized közötti szorzószám a jövedelem tekintetében 
9,6-szoros, Magyarországon pedig ez 7,2-szeresére csökkent, ami egyébként az uniós 
országok átlagánál is nagyobb. Tehát lelkesen lehet mondani, hogy a jövedelmi 
különbségek hogy nőnek Magyarországon, csak szeretném jelezni, hogy az Eurostat és 
az OECD adatai alapján ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését dr. Bárándy Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyüre alelnök úrnak adok szót, és az 

elnöklést ideiglenesen átvettem. Köszönöm. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Gulyás Gergely elnök úr jelezte nekem a tárca álláspontját azzal a jobbikos módosító 
javaslattal kapcsolatosan, amelyről az előbb beszéltem. Elmondta, hogy azért nem 
támogatná a tárca a jobbikos módosító javaslatot - mindamellett, hogy az abban 
foglaltakkal egyetért -, mert a tárca véleménye szerint ez jelen pillanatban a 
jogszabály szerint így van. Lehet, hogy önöknek ez az álláspontja, csak egy a baj: a 
NAV-nak nem ez az álláspontja. Ebben állásfoglalást adott ki a NAV, amely szerint 
ügyvédi irodákra ez a jogszabály nem vonatkozhat, és az ügyvédi irodák nem vehetik 
igénybe. Tehát itt elég furcsa ellentmondás van. Szeretnék választ kapni erre is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Révész 

képviselőtársamnak szeretném megemlíteni, hogy ő egy OECD-jelentést ismertet, de 
ismerjük a Magyar Tudományos Akadémia egyik szervezetének álláspontját is, 
ismerünk egy Tárki-kutatást, és ismerjük a KSH adatait is. Talán 2010-ben hat egész 
valahányszoros volt ez a különbség, most pedig hétszeres fölötti, amit ön is 
ismertetett, tehát romlott ez a helyzet, és ez egyértelműen - a kutatók alapján is 
megállapítottan - ennek az adórendszernek köszönhető. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Révész Máriusz képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Nemrég voltam egy konferencián, ahol Ferge 

Zsuzsa, aki kormánypárti elfogultsággal nem vádolható, elismerte, hogy az elmúlt két 
évben a jövedelmi különbségek nemhogy nem nőttek, hanem csökkentek. Még 
egyszer mondom: a jövedelmi különbségek Magyarországon az Unió átlaga alatt 
vannak. Az uniós átlagos jövedelmi különbségek nagyok. Azt hiszem, hogy a kormány 
nem kevés lépést tesz adórendszerben is, elég csak arra gondolni, hogy például az 
adókedvezményt kiterjesztettük tavaly a járulékokra, ami egyébként szintén már ebbe 
az irányba mutat. Tehát nem véletlen, hogy a jövedelmi különbségek csökkennek 
Magyarországon. (Dr. Gulyás Gergely visszaérkezik a terembe.)  

Ezzel együtt még egyszer szeretném mondani: az elmúlt két évben jelentős 
csökkenés tapasztalható, az uniós átlag alatt vagyunk. Lehet mondani mindenféle 
adatokat. Az az adat sem felel meg a valóságnak, hogy a jövedelmi különbségek 2010-
ben hatszoros szorzó körül voltak. A jövedelmi különbségek 2008 körül 
növekedésnek indultak Magyarországon, és 2013-14-ben volt egy trendforduló.  
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Ha azt mondja, hogy a probléma nagy, ebben vita nincs köztünk. De azért a 
tényeket minimálisan tiszteletben kellene tartani. Az egyébként mind a Tárki-
kutatásokból, mind a Tudományos Akadémia kutatásaiból kiderül, hogy 2013-ban a 
jövedelmi különbségek csökkenésnek indultak Magyarországon. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy érzem, 

ezért vannak viták mindig közöttünk, amit Révész Máriusz is elmondott: mintha ön 
egy teljesen más világban vagy más Magyarországon élne, mint amilyen 
Magyarországon mi élünk, úgy néz ki, ezért gondolkodunk mi ezek szerint másként 
ezekről a dolgokról. Kedves képviselőtársam, ne a Tárki kutatásaira hagyatkozzon, 
hanem éljen a való világban, menjen ki az emberek közé és nézze meg, hogy milyen 
jövedelmi különbségek vannak jelen pillanatban az emberek között! 

Valóban lehet, hogy ön így gondolja, így látja, mi meg teljesen másként látjuk, 
és azért vannak azok a viták, amelyek kialakulhatnak, mondjuk, az adózással 
kapcsolatban is, amit önök jónak tartanak, mi meg esetleg nem tartunk jónak. Ezért 
vannak. De tényleg, higgye el nekem, a Tárki-kutatásoknál és -felméréseknél, de akár 
a Tudományos Akadémia felméréseinél sokkal hatásosabb az, ha kimegy az emberek 
közé, az emberekkel beszélget, és akkor meglátja, hogy az emberek mit gondolnak 
ezekről a jövedelemkülönbségekről ma Magyarországon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A szocialista frakcióból ketten is szót kérnek, Kiss és Tóth képviselő 

úr. Előbb Kiss képviselő úr kért szót, úgyhogy neki adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából csak két dologra 

szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik - jól jellemző az országra, csatlakozva Tóth és 
Szilágyi képviselőtársamhoz -: tanárként az ember a hetedik decilisbe tartozna adózás 
szerint ebben az országban úgy, hogy a pedagógusok rendkívül alacsony keresetűek a 
közalkalmazottak között is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ebben az országban 
hogy és mint lehet megélni, akkor elég jól jellemzi a helyzetet, hogy a nemzet 
napszámosai az adózási decilisben a felső egyharmadba tartoznak, miközben a 
jövedelmük egyébként rendkívül alacsony. Ez jól mutatja, hogy mennyire sok ember 
keres még kevesebb pénzt, mint a pedagógusok, és él egyik napról a másikra. 
Szerintem itt valóban arról van szó, hogy két ország van, az egyiket talán önök jól 
látják, de a másikat kevésbé. 

A kiosztott, adózással összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat kapcsán a közcélú adományról szeretnék alapvetően beszélni. Az 
oktatási intézmény részére adomány adható. Szerintem nagyon jó, hogy ez idekerül 
elénk, ám szeretném megjegyezni, hogy az önök által elvégzett államosítás 
következtében a közoktatási intézmények nem önálló gazdálkodási intézmények az 
alap- és a középfokban. Ebből az következik, hogy sem saját maguk részére 
közvetlenül adományt, sem semmilyen más támogatást nem fogadhatnak. Ezt a KLIK 
fogadhatja, és innentől kezdve pedig az ő döntése, hogy mi lesz ezzel a pénzzel. Ez 
azért kellemetlen… (Közbeszólásra reagálva:) Bármi más is. Ez azért kellemetlen, 
mert nagyon sok iskolában nehezíti meg pontosan azt a fajta tevékenységet, amelyről 
a képviselőtársam is beszélt. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a célnak, amely a 
törvényben megjelenik, de itt is tanúi lehetünk annak, hogy a kormányzati 
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intézkedések hogyan teszik lehetetlenné olyan célok megvalósítását, amelyekről 
beszélnek. 

Éppen ezért az a gyakorlat az intézményekben, hogy az intézményekhez 
köthető alapítványok kapják a felajánlásokat, mind a tárgyi eszközöket, mind pedig a 
pénzbeli felajánlásokat. Ez pedig azt jelenti, hogy nem az intézményekben jelennek 
meg ezek a vagyonelemek, hanem az intézményhez valamilyen módon köthető 
alapítványoknál jelennek meg ezek a vagyonelemek. Tehát e között különbséget kell 
tenni. Én magam egyébként kívánatosabbnak tartanám, ha az intézményeknél 
tudnának ezek a vagyonelemek vagy pénzügyi támogatások megjelenni. Jelenleg nem 
ez a gyakorlat, a kormányzat az államosítással még távolította is ezt a lehetőséget. 
Úgyhogy szerintem csak mérsékelten tekintsük megoldásnak és öröm forrásának az 
előttünk lévő dokumentumot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kucsák képviselő úr, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Kiss képviselő úrnak jó munkát 

kívánok a bizottságunkban, de arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy ne csak ezt az 
egy lemezt hozza el magával, amit általában le szokott játszani a parlamentben is. 
Olvassuk el a javaslatot, arra kérem önt is! Itt arról van szó, hogy oktatási 
intézmények részére lehet felajánlani ezeket az eszközöket, ugye? Ha olvassa! (Rövid 
szünetet tart.) Nem teszi meg. Akkor segítek. Tehát: „oktatási intézmények részére az 
alapító okiratban rögzített tevékenységük ellátásához”. Hogy ebbe most milyen 
módon jön bele az ön által államosításnak, egyébként állami fenntartásba vételnek 
nevezett folyamat, és miért zárja ki ezt a lehetőséget, nyilván ön majd valakinek ki 
tudja fejteni, itt ez nem sikerült. 

A felvetésének a másik része pedig az, hogy alapítvány nagyon sok oktatási 
intézmény mellett létezik munkájukat segítendő, de nem teljes körűen. Tehát hogy ez 
a javaslat teljes körre nyisson rá, és ezt a lehetőséget elvileg minden intézmény 
számára lehetővé tegye, ahhoz ez a megfogalmazás szerintem alkalmas. Ön - mint 
többször elmondta - pedagógusember vagy korábban pedagógusként tevékenykedő 
ember, úgy gondolom, egy ilyen javaslatot csak támogathat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót válaszadásra az államtitkár 

úrnak. Parancsoljon! 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Az ügyvédi irodákkal kapcsolatos felvetésre szeretném reagálni azt, 
hogy álláspontunk szerint jelenleg is - ahogy elnök úr említette a képviselő úrnak - 
adható ez a béren kívüli juttatás, mégpedig amiatt, hogy az szja-törvény társas 
vállalkozásnak definiálja az ügyvédi irodát. Ha a NAV-val ilyen tekintetben 
tisztázatlanság van, akkor ezt - megígérem - rendezni fogjuk. Úgy gondolom továbbra 
is, hogy jogalkotás ebben az ügyben nem szükséges az önök által említett cél 
érdekében.  

Emellett szeretném az alkalmat megragadni arra, hogy tisztázzam a 
háttéranyag támogatott pontjait. Szeretném a tárcánk által támogatott pontokat most 
felolvasni a rend kedvéért: ezek a 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11., 16., 17., 18., 20., 22., 24. és 25. 
pontok. 

Ezenkívül a TAB 1. hivatkozási számú anyagát nem támogatjuk, a 2-est pedig 
igen. 
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Amennyiben elnök úr igényt tart majd rá, akkor a helyben szétosztott, az 
áfatörvénnyel kapcsolatos, közcélú adományról szóló javaslatról is szívesen 
nyilatkozom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha röviden államtitkár úr nyilatkozna róla, az segítené a 

munkánkat. 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Támogatjuk ezt az indítványt. (Derültség. - Közbeszólás: Ez tényleg rövid 
volt.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további felszólalási szándék nincs, elkezdjük a 

szavazást.  
Mindenekelőtt a külön kiosztott és a frakciók által megtárgyalást tekintve 

elfogadott módosító javaslatról, amely az áfatörvényt érinti, és amely a gazdasági 
társaságok által oktatási intézményeknek adott ajándék esetében tárgyi 
áfamentességet biztosít, arról a javaslatról szavazunk. Ezt kiosztottuk, ennek 
megfelelően fogjuk a jegyzőkönyvben rögzíteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről 
most szavazzanak! A kormány a javaslatot támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 28 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Külön köszönöm képviselőtársaimnak az abszolút pozitív és együttműködő 
hozzáállást a módosító javaslat tekintetében. 

Most akkor a háttéranyagban található módosító indítványokról kell 
szavaznunk.  

A Szocialista Párt külön szavazásra kérte a 3., 4. és 5. javaslatot, a 7., 8., 15., 
24., 25., 26. javaslatokat, ha jól látom. Ezek közül külön kell szavaznunk - mivel a 
kormányzati támogatás is eltér - a 3. pontról.  

A 3. pontról szavazunk tehát először; a kormány ennek az elfogadását 
támogatja. Kérem, szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslat 3. pontját 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

A 4. pontról szavazunk most, a kormány ezt támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 4. módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az 5. pontról kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 5. módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

A 7. és a 8. pontról egyben is szavazhatunk, ugye? (Nincs ellenvetés.) A 7. és 8. 
pontról egyben szavazunk; a kormány ezeket a módosító javaslatokat támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslat 7. és 8. pontját 27 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

A 15. pontról kért a szocialista frakció külön szavazást. A kormány a 15. pontot 
nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a 15. pontban foglalt módosító indítványt 5 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság elutasította. 

A 24. és 25. pontról egyben tudunk szavazni; ezek külön szavazását a 
Szocialista Párt kérte. Ezeket a kormány támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a 24. és 25. pontban foglalt módosító 
indítványokat 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Most a 26. pontról kell szavaznunk; ezt a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 26. pontban foglalt módosító indítványt 5 
igen szavazattal, 24 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjai közül a kormány által támogatott, még nem 
szavazott indítványokról kell szavaznunk. Ezek a 2. - a 7. pontról már szavaztunk -, 
11., 16., 17., 18., 20. és 22. pontok, ezekről a módosító indítványokról kell szavaznunk. 
Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. A kormány támogatja ezeknek a módosító 
javaslatoknak az elfogadását. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
a bizottság ezeket a módosító javaslatokat támogatta. 

Most az eddig szavazásra még föl nem tett módosító javaslatokról kell a 
bizottságnak állást foglalnia, ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság a további módosító javaslatokat nem támogatta.  

A javaslat 5. pontjában egy abszolút technikai pontosítást kér a minisztérium; 
kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzunk. Ez úgy szól, hogy „statisztikai 
állományi létszám”, ennek a pontos elnevezése: „foglalkoztatottak átlagos állományi 
létszáma”. Tehát az 5. pontban a 26/A. § (11) bekezdésében a „statisztikai állományi 
létszám” „foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma” kifejezésre változna. Kérem 
képviselőtársaimat, erről szavazzunk! Ki az, aki ezt támogatja? A kormány 
támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság ezt a technikai módosító javaslatot 32 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. 
A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai közül az 1. számú Jobbik-

javaslat. A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, először a bizottság 
1. hivatkozási számú módosító javaslatáról szavazzunk. A kormány nem támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági 
módosító javaslatot a bizottság 12 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 4 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú, saját kormánypárti 
módosító indítványáról kell döntenünk, de itt az 1. és a 10. pontot a Szocialista Párt 
külön szavazásra kérte. Kérem képviselőtársaimat, hogy az 1. és 10. pontról külön 
szavazzunk. A kormány ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatának 1. és 10. pontját 27 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának további 
pontjairól kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! A kormány ezeket 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú módosító 
indítványának további pontjait a bizottság 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. A kormány ezek elfogadását támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Kucsák képviselő urat javaslom. Kérem 
képviselőtársaimat, kézfelemeléssel szavazzunk a személyéről! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság Kucsák képviselő urat egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót az ellenzéki frakciók kívánnak-e állítani? (Jelzésre:) Tóth 
Bertalan képviselő úr jelzi, hogy igen. A Jobbik-frakció nem jelez senkit. Tehát akkor 
Tóth Bertalan képviselő úr lesz a bizottság kisebbségi véleményének előadója. 
Köszönöm szépen. 

Most áttérünk az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/4888. számú törvényjavaslat megtárgyalására. Annak ellenére kérem 
képviselőtársaimtól a figyelmet, hogy az állat-egészségügyi jogszabályoknak nem 
biztos, hogy megfelelő az a környezet, amelyben dolgozni vagyunk kénytelenek 
(Derültség.), mert semmilyen légkondicionálás nem érzékelhető, és mintegy 35 fok 
van a teremben. Ha ezen lehet kereszthuzattal vagy bárhogyan segíteni, akkor 
próbáljuk ezt meg! (Jelzésre:) Ugyan nem lehet kinyitni a közvetítés miatt az ablakot, 
de megnyugtattak a bizottság munkatársai, hogy a klíma be van kapcsolva egyébként 
(Derültség.), tehát ha bárki ezt hiányolná, akkor ezt jelzik, hogy be van kapcsolva - és 
állítólag hűtésre van bekapcsolva. (Derültség.)  

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
T/4888. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Akkor tehát megkezdjük az egyes közlekedéssel összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/4888. számú törvényjavaslat tárgyalását. Köszöntöm a 
kormány képviseletében Szabó Zsolt államtitkár urat.  

Tárgyalandó a háttéranyagban szereplő kétpontos gazdasági bizottsági 
módosító indítvány, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
kormánypárti módosító javaslata. Ezzel kapcsolatosan kérem a kormányzati álláspont 
ismertetésére államtitkár urat. Parancsoljon! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelettel köszöntöm a Törvényalkotási bizottságot. 
A Gazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslat témájában a 

reklámtáblákra vonatkozó módosításról a kormány még nem döntött, nem hozott 
benne állásfoglalást, erre később kerül sor. Míg az irányítótáblák bevezetésével 
kapcsolatos módosító javaslatot pedig nem támogatja.  

A Törvényalkotási bizottság módosító indítványával kapcsolatban, ugyancsak a 
reklámtáblákra vonatkozó módosító javaslat kapcsán a kormány még nem döntött, 
nem hozott benne állásfoglalást, arra később kerül sor. Míg a Gazdasági bizottság 
által benyújtott 2. pontot pedig támogatjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kollégák itt 

jelezték, hogy lenne két nyelvhelyességi javítási javaslatunk. A 6. §-ban a 
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„teljeskörűen” szót kérjük egybeírni; illetve szintén a 6. §-ban a „közműkiváltás” szó 
közé egy kötőjel kerüljön be. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr. Én elmondom most az álláspontomat ezzel a javaslattal és a módosító 
javaslatokkal kapcsolatban, de egyben és elsősorban megfogalmazok egy olyan 
ügyrendi javaslatot, hogy addig, ameddig a kormány ebben a kérdésben nem dönt és 
nem alakít ki álláspontot, addig vegyük le a napirendről ezt a témát. Ugyanis én azt 
gondolom, az egy vérlázító dolog, hogy a kormány így próbál kimenekülni a felelősség 
alól. Pontosan látszik, hogy miben nem nyilvánítanak véleményt. Tessék már 
mondani, államtitkár úr, hogy ha a másik két dologban a kormány tudott tárgyalni és 
tudott véleményt kialakítani, akkor pont csak abban a pontban nem sikerül 
véleményt kialakítani, ahol arról van szó, hogy amit korábban az ESMA-tól 
megtagadtak, most, hogy ezt a céget Garancsi István megvette, most már lehet újra 
hirdetni a lámpaoszlopokon?! Erről nem tud a kormány véleményt kialakítani? Az 
összes többiről meg igen? Államtitkár úr, tegnap mondtam a plenáris ülésen egy más 
témában: egymást ne nézzük hülyének, arra kérem minden képviselőtársamat és a 
kormány képviselőit is.  

Arról van itt szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy akkor, amikor egy olyan 
cégnek a tulajdonában állt az ESMA, amely nem volt közvetlenül az önök gazdasági 
köréhez köthető, főleg a kampány előtt, akkor hirtelen a közlekedés biztonságát 
veszélyeztette az, ha reklámok kerülnek ki a villanypóznákra, egyszerűen fogalmazva. 
Most, hogy ezt a céget - miután ezzel a szabállyal sikeresen tönkretették - megvette 
egy, kifejezetten Orbán Viktor baráti köréhez tartozó vállalkozó, akkor hirtelen már a 
reklámtáblák kihelyezése a Gazdasági bizottság szerint nem veszélyes a továbbiakban 
a közlekedés biztonságára, és újra lehet majd ott hirdetni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az, hogy erről a kormány még csak véleményt sem 
hajlandó nyilvánítani, ez felháborító és elfogadhatatlan! Önök menekülnek a 
felelősség elől! Menekülnek előle. Nem tudom elképzelni, milyen az a kormányülés, 
ahol van egy javaslat, a többi részéről kialakítják az álláspontot, erről meg nem.  

A másik, ami problémás a mi meglátásunk szerint, az az, hogy vélhetően 
alkotmányellenes vagy alaptörvény-ellenes javaslatot készül elfogadni a 
Törvényalkotási bizottság. Ugyanis benne van a választási eljárási törvényben, annak 
is konkrétan a 144. §-ában, hogy melyek azok a kivételek, amikor és ahol nem lehet 
választási plakátot közzétenni. Ebbe nem tartoznak bele azok a helyek, amelyekről 
most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata rendelkezni kíván. Ezzel két 
probléma van. Az egyik, hogy ez egy kétharmados törvény, és a kétharmados 
törvényben foglaltakat kívánják most önök egy feles törvénnyel korlátozni. A másik, 
hogy ugyanebben a témában már a Kúria meghozott egy döntést egy 
kormányrendelet kapcsán, amely hasonló tartalommal kívánta volna korlátozni a 
választási plakátok elhelyezését, és arra azt mondták pontosan - és itt térek vissza az 
első indokhoz -, hogy mivel a kétharmados törvénynél alacsonyabb rangú 
jogszabályban, rendeletben kívánták ezt szabályozni, ezért ez alkotmányellenes. Most 
attól, hogy a rendeletnél eggyel magasabb rendű jogszabályban, azaz törvényben 
kívánják szabályozni, attól az még a kétharmados sarkalatos törvénynél ugyanúgy 
alacsonyabb rendű jogszabály. Éppen ezért az alkotmányellenessége, illetve a 
jogellenessége ennek ugyanúgy fennáll. 

Azon kívül egyébként, tényleg azt tudom mondani, tisztelt képviselőtársaim, 
hogy már nincs olyan pontja a választási eljárásnak, amelyet ne próbáltak volna meg 



25 

úgy alakítani a saját maguk hasznára, hogy az önöknek kedvezzen majd a választási 
kampányban, azon kívül most már ezt nemcsak hogy erkölcsileg elítélhető módon, 
hanem kifejezetten jogellenesen, alkotmányellenesen próbálják megtenni. Csak a vak 
nem látja, mi a cél, mire törekszenek: arra törekszenek, hogy itt lesz majd Garancsi 
Istvánnak az új cége, amelyik ki tudja helyezni, most már a közlekedésre 
nyilvánvalóan nem veszélyes módon - hiszen a fideszes hirdető nem veszélyes a 
közlekedésre, csak a más hirdető -, ki tudják helyezni majd a plakátjaikat akár 
választási időszakban, és egyébként más vonatkozásban pedig megvonják a 
lehetőséget a politikai ellenfeleiktől a plakátok kihelyezésére, vagy legalábbis 
jelentősen megnehezítik. Ez elfogadhatatlan! És az, hogy a kormánynak erről nincs 
véleménye, és nem akar semmit mondani, ez meg még inkább az. 

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, arra kérem önöket, hogy alkotmányossági 
szempontból, erkölcsi szempontból és minden más szempontból is fontolják meg azt, 
hogy megint egy gazdasági életet befolyásoló, személyre szabott jogalkotást kívánunk-
e elfogadni; hogy a Törvényalkotási bizottság akar-e ahhoz asszisztálni, hogy ebben az 
országban tovább lehessen lopni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt a magyar alkotmányjogi 

berendezkedés szerint az Országgyűlésnek van a kormány alárendelve, tehát Bárándy 
képviselőtársam felvetését nem is értem. Az Országgyűlés választja a 
miniszterelnököt. Úgyhogy azért, mert a kormány nem foglal állást, nem jelenti azt, 
hogy egyébként egy kérdésben ne lehetne szavazni. (Dr. Bárándy Gergely: Akkor 
minek kérdezzük meg máskor?)  

A másik, hogy a választási eljárási törvény nyilván csak a választási plakátokra 
vagy választási reklámtáblákra vonatkozik. Azt azért jelezném, hogy a reklámfelületek 
felhasználása körülbelül, mondjuk, olyan 1-2 százalékban választásra vonatkozó, és ez 
is csak a választás évében. Tehát ezt az összefüggést megint nem lehetett érteni.  

Másrészt pedig, képviselőtársam, a tegnapi plenáris ülés után itt is olyan 
szavakat használt, amilyen szavak használata során az óvó nénik és a tanító nénik a 
gyerekekre rászólnak. Köszönöm szépen. (Dr. Bárándy Gergely: Viszont te egyik 
sem vagy! - Derültség.)  

 
ELNÖK: Van, amit nem tudunk pótolni. (Derültség.) Szilágyi György képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Szóval ez az a 

helyzet, amikor önök csodálkoznak, hogy a politika megítélése ott tart jelen 
pillanatban Magyarországon, ahol tart. Hát, az ilyen dolgok miatt tart ott a politika 
megítélése. Persze, ezt be lehet úgy is állítani, hogy itt olyan zseniális üzletemberek 
vannak Magyarországon, akik előre látnak bizonyos történéseket, amik, mondjuk, 
adott esetben a törvények változásában fognak bekövetkezni, hiszen nem hiszem, 
hogy van olyan üzletember, aki kockáztatná a pénzét egy egyébként nem nyereséges 
vállalkozásra. De nálunk vannak olyanok, akik előre látják a jövőt, beszállnak 
valamilyen vállalkozásba, és utána hipp-hopp!, egy-két hónapon belül az a 
vállalkozás, ami eddig nem jól működött, hirtelen olyan lehetőségeket kap ilyen 
törvényekkel kapcsolatosan, ami majd súlyos milliárdokat jelent neki. Voltak ilyen 
vállalkozók az elmúlt időszakban is, aztán mindig voltak kifogások, hogy adott 
esetben ezek a vállalkozók miért is nem fognak majd jól járni; meg voltak olyanok, 
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hogy majd mert ezek itt fognak adózni, ez milyen jó lesz majd az államnak. Aztán 
olyan jó lett Andy Vajnának is, hogy nagyon sokat adózott itt. 

Tehát az, hogy ilyen javaslatokat gátlástalanul, a legkisebb leplezés nélkül önök 
behoznak, egy óriási és mérhetetlen arroganciáról tanúskodik; és igen, az én 
véleményem szerint - bár önök ezt úgy csinálják mindig, hogy ez nem bizonyítható, de 
- mindenki tisztában van vele, hogy itt súlyos hivatali visszaélés, minimum hivatali 
visszaélés esete foroghat fent, de nem bizonyítható; persze ez vádaskodásnak tűnik. 

De hogy hozzászóljak egyébként ehhez a gazdasági bizottsági módosítóhoz is. 
Azt mondja a módosítás a 3. g) pontban: „A gépjárművek közlekedésére szolgáló 
közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet reklámtábla, remlámhordozó 
vagy egyéb reklámcélú berendezés.” Hogy fogjuk ezt alkalmazni? Mert ennyire jó 
egyébként a kodifikációs gyakorlat is. A közút mellett. Mit jelent az, hogy mellett? Egy 
métert, 30-at vagy 100-at? Legalább határozzák meg, hogy mennyivel. Legalább 
valamilyen támpontokat adnának, kodifikációs gyakorlatban is esetleg meghatározni 
azt, hogy most itt éppen a „közút mellett” mit jelent önöknek, attól függően 
egyébként, hogy mekkora tábláról van szó, mert lehet olyan tábla is, ami mondjuk, 50 
méterről is totálisan jól látszik egy közút mellett. És itt most nem lesz probléma az - 
mert visszaemlékszem arra, amikor ezeket a törvényeket önök változtatták meg, és 
hallhattuk a parlamentben azokat a hangzatos kijelentéseket, hogy az élet védelme 
mennyire fontos, a balesetek elkerülése mennyire fontos, hogy elvonja majd az 
emberek figyelmét a reklámtábla, ezért le kell venni az utak mellől. Innentől kezdve 
majd nem lesz fontos az életvédelem meg a balesetvédelem? Azért nem lesz fontos, 
mert mondjuk, éppen egy olyan ember birtokol bizonyos tulajdonrészeket, aki közel 
áll a Fideszhez? 

Önök folyamatosan - és nemcsak ebben a törvényben - a gőggel, az 
arroganciával és az emberek életével játszanak. Sorban hoznak olyan döntéseket, 
amelyekkel a választópolgárok életét veszélyeztetik. És lehet megint majd kifogásokat 
találni, megint el lehet mondani Vas Imrének bármilyen problémát ezzel 
kapcsolatban, meg kifogásokat keresni, hogy ez miért nincs így, hogy az ellenzék az 
ördögöt a falra festi meg hasonlók. De csak az elmúlt egy hónapban volt három-négy 
olyan ügyük, amivel különböző területeken az állampolgárok életével játszanak. És 
tudom, tényleg elnök úrnak köszönöm szépen, hogy általában tényleg megengedően 
vezeti ezeket az üléseket, de nehogy azt mondják, hogy csak a levegőbe beszélek, hadd 
mondjak csak két példát. 2011-ben lerakta a főváros a miniszterelnök asztalára a 3-as 
metrónál, hogy életveszélyes. Semmit nem csináltak azóta. Százezer ember utazik 
rajta naponta. Úgy kell kimenekíteni sokszor az embereket az alagútból, mert éppen 
kigyulladnak a szerelvények. Vagy önök most éppen a kéményseprésről szóló 
törvénynél bele sem gondolnak abba, hogy szeptembertől, októbertől elindul a fűtési 
szezon, és ha nem lesz kéményseprő, akkor vajon emberi életeket veszélyeztetnek-e 
ezekkel a dolgokkal. És ugyanígy nagyon sok minden hozzákapcsolódik. 

Hagyják már abba azt, hogy csak az üzleti érdekeiket nézik, és folyamatosan a 
különböző lobbiérdekeknek kívánnak megfelelni a törvényekkel, amiket behoznak a 
Ház elé vagy behoznak a bizottságok elé. Higgyék el - egyébként felháborító, és nem 
tudom, hogy hogyan fognak tudni elszámolni majd a lelkiismeretükkel, amikor már 
nem lesznek, mondjuk, éppen országgyűlési képviselők, és visszagondolnak erre a 
munkára és azt mondják, hogy önök mennyire álltak ki akár a saját igazukért, mert 
nem hiszem el, hogy a Fidesz-frakcióban minden egyes ember így gondolkozna és 
helyesnek tartaná, amit önök csinálnak, amilyen lobbiérdekeknek felelnek meg 
folyamatosan a törvényhozásban. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
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FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakozva ellenzéki 

képviselőtársaim véleményéhez, magam annyival szeretném kiegészíteni az 
elhangzottakat, hogy május 29-én Orbán Viktor miniszterelnök úr a következőt 
mondta: „Ma már nem az erő a legfontosabb, mostantól a kormányzás kulcsa a 
figyelem.” (Közbeszólás: Saját magukra.) No, az ember másfajta figyelemre gondolt, 
szerintem. Tehát sokan azért azt gondolták, hogy ez a figyelem nem azt fogja 
jelenteni, hogy nagy figyelemmel nézzük azt, hogy a hozzánk közel álló cégeknek 
kedvező üzleti feltételeket teremtsünk akár a jogszabályok megváltoztatásával vagy 
áthágásával is. Szóval, itt valami nem stimmel, a meghirdetett irány és az előttünk 
fekvő törvényjavaslat azért nincs köszönő viszonyban sem egymással. A lex 
Garancsiról itt már elhangzott pár dolog. Tudjuk jól, hogy annak idején azért 
született, hogy az ESMA nevű céget ellehetetlenítse, most pedig azért születik, mert 
időközben tulajdonosváltás következett be a cégnél, és hogy a cég számára kedvező 
üzleti feltételeket teremtsen. Ez nem jogállami normáknak való megfelelés. 

Annak idején, amikor a Fideszt, még liberális Fideszt megalapítottuk sokakkal, 
a mostani Fidesz vezetői közül is többen azon a véleményen voltak sokunkkal együtt, 
hogy többek között azért hoztuk létre ezt a szervezetet, és a rendszerváltás azért 
fontos a számunkra, hogy végre szemben a kommunista időszakkal és a Kádár-korral, 
a jog ne a politika szolgálóleánya legyen, magyarul a politika ne tegyen erőszakot 
mindig a jogon. Bizony, az ilyen lépések, amelyek előttünk is vannak, tipikusan a 
politika általi erőszak kérdése, és ez nem a jogállami normáknak való megfelelés.  

Ezért mi semmilyen körülmények között nem tudjuk ezt a törvényt támogatni, 
és egyébiránt nem csodálkozom azon, hogy államtitkár úr pedig nem tud válaszolni, 
ezt Bárándy alelnök úrnak mondom, merthogy mit lehet erre mondani? Tehát 
mondhatna valamit, azt nyilván nem mondhatja, ezért bölcsebb, ha azt mondja, hogy 
nincs álláspont ebben az ügyben, és én ezt megértem, de attól még az érdemi kérdés 
olyan, amilyen. Tehát szerintem ebben az ügyben csak szégyenkeznivaló van. Egy 
jogállamban elő nem fordulhat, hogy ilyen törvényeket terjesszenek elő, és ilyen 
módosító indítványokat, úgyhogy mi ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr. Fodor képviselő úrnak mondom, hogy igen, emberileg megértem, de 
képviselőként nem tudom megérteni és elfogadni sem. Ennyit csak az ön 
felszólalásához, egyébként egyetértek vele. 

Én mégis teszek egy kísérletet legalább, hogy próbálják valahogy menteni a 
menthetetlent. Van valami kimutatás arról, hogy a balesetek száma miként módosult 
a jogszabály hatálybalépése után? Vagy valamilyen, a jogalkotás szempontjából is 
vállalható okot - akár azok a képviselőtársaim, akik támogatni szándékoznak ezt a 
javaslatot a Fidesz részéről - tudnak mondani? Mert eddig Vas Imre képviselő úr 
szólalt föl a témával kapcsolatban. Három dolgot mondott, három nagyon érdekes 
dolgot. Egyrészt a stiláris dolgokba akkor szoktak kapaszkodni a képviselőtársaim, 
amikor nincs tartalmi mondanivalójuk valamire. Másrészt azt, hogy a kormánynak 
nem kötelessége válaszolni. Rendben van, csak akkor vezessük be azt a módszert, 
hogy sosem kérdezzük meg a kormányt, hiszen ezzel a logikával ide el tudunk jutni. 
Minek kérdezzük meg akkor más kérdésekről, ha úgy gondolja ön, hogy végül is az 
egy rendben lévő dolog, hogy a kormánynak nincsen álláspontja olyan 
törvényjavaslatokról, amelyeknek egyébként, ha jól tudom, ő az előterjesztője, már 
nem a módosítónak, hanem egyáltalán a törvényjavaslatnak? Bevezethetjük ezt a 
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módszert, ez jó lesz, mert akkor önök is talán kicsit szakmaibb alapon fognak 
szavazni, mert nem az lesz az iránymutatás, hogy ha a kormány támogatja, akkor a 
fideszesek igent nyomnak, tehát kicsit megnehezíti az önök dolgát majd. 

A harmadik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, tisztelt képviselőtársaim: az, 
hogy hány százalékát teszi ki a hirdetési piacnak a politikai hirdetés, mennyiben 
befolyásolja az alkotmányosságot, Vas képviselőtársam? (Dr. Vas Imre: Teljesen.) 
Teljesen befolyásolja? Tehát, ha csak 2 százalék, akkor alkotmányos a szabályozás, ha 
már 10 százalék lenne, akkor már nem lenne alkotmányos? Ez igazi elvi hozzáállás, 
képviselőtársam, igazi jogászi elvi hozzáállás. Ha csak egy olyan eset is van, képviselő 
úr, elmondom önnek, ami alkotmányellenes helyzetet eredményez, akkor az a 
jogszabály nem jó, az nem alkalmazható. Ez nem olyan, mint a piacon, hogy a 
majdnem egy kiló krumplit egy kiló krumplinak fogjuk tekinteni. Ezek elvi kérdések, 
képviselőtársam, jogi kérdések. Egyszerűen nem tudom hova tenni, amikor ön ezt 
mennyiségi kérdésként próbálja beállítani. 

Szóval, én szeretném hallani azért egyrészt fideszes képviselőtársaimtól is meg 
a kormány mégiscsak jelen lévő tagjától - és lehet, hogy a kormánynak nincs 
álláspontja, de önnek mint államtitkárnak csak van valami álláspontja ezzel a 
módosító javaslattal kapcsolatban -, hogy mégis mi a jogalkotási oka ennek, mert 
erről viszont még semmit sem hallottunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A választási eljárási 

törvény csak a választás idején a politikai hirdetéseket szabályozza. Az előttünk lévő 
közúti közlekedési törvény pedig az összes hirdetést szabályozza. Tehát igazából nem 
is értem, hogy mit nem ért Bárándy képviselőtársam ezen a mondáson. Köszönöm. 
(Dr. Bárándy Gergely: Hát, az elég nagy baj. - Közbeszólás: Elég nagy baj!) 
Mindenkinek megadtam eddig is a szót, ezután is meg fogom, nem kell minősíteni a 
képviselői hozzászólásokat. Hiszékeny képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra, 

hogy ezt nem először tárgyaljuk vagy nem első olvasatban tárgyaljuk, ezért a 
rendszertől eltérően volt idő arra, hogy közvetlen kapcsolatot tudjunk teremteni a 
bennünket megválasztó állampolgárokkal is. Nekem sikerült kapcsolatot teremteni, 
köztük nem kevés fideszessel is. Elmondom, hogy mi az ő véleményük, és ezek nem 
csak baloldali vélemények. Az ő megítélésük szerint ez nyílt és közvetlen beavatkozás 
az állam részéről a gazdasági életbe, ami elfogadhatatlan, az egész eljárás 
gusztustalan, aki ezt meg fogja szavazni, az tisztességtelen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Miután további jelentkezőt nem látok, államtitkár úrnak adom meg a 

szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ha szabad, Vas Imre képviselőtársam, illetve alelnök úr 
alkotmányossággal kapcsolatos témájához csak egy rövid gondolatot. A választási 
törvény 144. §-a foglalkozik a plakátok kérdésével. Egyértelműen az ottani 
szabályozás nem kapcsolódik közvetlenül ehhez a jogszabályi módosításhoz, ehhez a 
törvénymódosításhoz. Véleményem szerint az, amit Vas Imre képviselőtársam 
elmondott, helyén van szakmailag. 

Alelnök úrnak van kettő kérdése. Az egyik a statisztikai összefüggéseket 
kérdezte. Nem tudunk, a kollégák nem tudnak olyan kimutatásról, statisztikai 
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anyagról, ami egyértelműen kimutatná az összefüggéseket, tehát szignifikánsan nincs 
összefüggés bizonyos jogszabályalkotás és bizonyos balesetek száma között. Nincsen 
információnk, hogy ilyen statisztika lenne. Illetve továbbra is azt tudom mondani, 
mert eredetileg ez volt a szakmai véleményem, hogy a kormány vizsgálja, szakmai 
alapon vizsgálja tisztán, és még nem alakította ki az állásfoglalását a módosítóval 
kapcsolatban. 

Szilágyi képviselő úrnak annyit szeretnék mondani, hogy a 12. § (3) 
bekezdésében a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos dolgokat átemeltük, az benne 
van. Tehát maga ez a törvénymódosítás tartalmazza ugyanazokat a paramétereket és 
feltételeket, amelyek korábban voltak. Tehát szerintem a közlekedésbiztonságot 
semmi sem veszélyeztetheti, így ez a jogszabály is ezt alátámasztja. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most szavazásra kerül sor. Először a Gazdasági bizottság 

háttéranyagban foglalt módosító indítványairól kell hogy döntsünk. Ezek közül az 
1. számú módosító javaslatról kell először szavaznunk, ezt a kormány nem támogatja, 
a Gazdasági bizottság módosító indítványát. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az 1. pontját a Gazdasági bizottság módosító indítványának nem 
támogatta. 

Most a kormány által támogatott 2. számú pontjáról kell döntenünk a 
Gazdasági bizottság módosító indítványának. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság 2. számú módosító indítványát 19 
igen szavazattal, 6 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell hogy 
döntsünk. E tekintetben a kormánynak nincs álláspontja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 16 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 

Vécsey László képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk a személyéről! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót az ellenzéki frakciók közül ki kíván állítani? (Jelzésre:) 
Bárándy alelnök úr jelzi, hogy ő lesz a kisebbségi előadó. A Jobbik nem jelez semmit, 
tehát ebben a tekintetben akkor  a bizottság kisebbségi véleményét Bárándy alelnök 
úr fogja ismertetni. Köszönöm szépen a részvételt a kormány részéről államtitkár 
úrnak. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXI. törvény 
módosításáról szóló T/4742. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk az utolsó napirendi pontra, ami a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/4742. számú 
módosító javaslat. Várjuk a kormány képviseletében Orbán Gábor államtitkár urat. 
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Államtitkár úrról ki mit tud? (Derültség. - Közbeszólások: Ki mit tud? - Orbán Gábor 
megérkezik az ülésre.) Üdvözöljük államtitkár urat ismét és újra. Köszöntjük Orbán 
Gábor államtitkár urat a kormány képviseletében. 

A vita tárgyát képezi a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját 
kormánypárti módosító javaslata, amely 20 pontból áll. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a javaslat 17. és 18. pontjában foglalt módosítás, a 18. pont 
eleje - amely a NAV-elnök felmentésével, illetve megbízatásának időtartamával, 
illetve kinevezésével kapcsolatos jogköröket szabályozna - álláspontom szerint 
egyértelműen házszabálysértő. Kérem képviselőtársaimat, hogy mindenekelőtt erről 
szavazzunk, mert ha ezt a bizottság így ítéli meg, akkor levesszük a napirendről. A 
18. számú pontnak csak az első két pontja, ami ezt szabályozza. 

Döntés a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata 17. és 18. 
pontjának házszabályszerűségéről 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a 17., 18. pontról szavazzunk most! 
Véleményem szerint egyértelműen igen a helyes válasz a házszabályszerűségnél. 
(Derültség. - Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében - vannak 
keményvonalasok -, 1 tartózkodás mellett a bizottság megállapítja, hogy a 17. pont és 
a 18. pont első két része vagy első két bekezdése, első két pontja házszabálysértő, ezért 
ez nem képezi a vita tárgyát, és erről nem is fogok szavaztatni. (Dr. Harangozó 
Tamás jelentkezik.) Ezen túlmenően megadom a szót államtitkár úrnak, 
parancsoljon! 

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Az 1. hivatkozási számú kormánypárti javaslat a pénzügyőrök 
vezénylésével kapcsolatos változtatásokat tartalmazza, illetve szövegpontosító, 
nyelvhelyességi változtatásokat. Tárcánk álláspontja szerint ezek támogathatók, 
kérem, hogy szavazzanak rá igennel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kíván-e valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Elnézést, csak a jegyzőkönyv kedvéért: 
nyilván a házszabályszerűséget illetően mi egyértelműen nemmel szavaztunk. Azt, 
hogy az elnök úr úgy tette fel, hogy „nem házszabályszerű”, és arra igennel kell 
válaszolni, azt a logikai bukfencet nem figyeltük eléggé, de hogy érthető legyen: mi 
nyilván azzal értünk egyet, hogy nem házszabályszerű ez a javaslat.  

Amit szerettem volna megjegyezni röviden a törvényjavaslat most már többé-
kevésbé érdekes részével kapcsolatban, mert ez lett volna igazán érdekes valószínűleg 
a közvélemény szempontjából is, az az, hogy vajon mi az oka annak, hogy a 
miniszterelnök nem mer személyi kérdésekben döntést hozni egy konkrét helyen, a 
NAV elnökénél, Vida Ildikónál, és miért akarnák ezt rátestálni egy miniszterre; 
egyébként minden más kormányhivatal továbbra is a miniszterelnök hatáskörében 
lenne. Erre akkor nem kapunk ma választ. Viszont azt szeretném mondani, hogy a 
NAV-törvény, amiről egyébként szól, ez a törvény is arról szól, hogy az új Hszt. az új 
hivatásos életpályamodellnek a szakaszait, a rendelkezéseit vezetné át a NAV 
állományán.  

Csak hogy tudják, képviselőtársaim, hogy miről fognak szavazni, ez egy olyan 
törvényjavaslat, amelyikbe a Hszt. összes, az állomány szempontjából negatív 
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rendelkezéseit nagy örömmel át fogják vezetni ezen a törvényen, és az 
illetményrendszer, az előmeneteli rendszer és az összes kedvezmény közül, amit a 
rendészet más területe megkapott, és ami miatt az ellenzék is megszavazta a Hszt.-t, 
semmit nem vezet át a NAV állományára. Tehát mindent, ami szigorítás, mindent, 
ami az állománynak kedvezőtlen, most át fognak vezetni, és mindent, ami számukra 
előny, mindent, ami jó, nem fognak.  

Egyetlenegy pont van a módosítóban, a TAB-kezdeményezésben, amit 
valamiért mégiscsak beláttak, hogy már nagyon durva lett volna, az 5. és a 16. pont, 
ami a pénzügyőrállomány szempontjából igenis fontos, mert eltörlik azt a szabályt, 
ami a pénzügyőrök vezényléseit még a Hszt.-hez képest is durvábban szabályozta 
volna; nem is értettük. Csak zárójelben szeretném mondani, hogy ez szinte 
szövegszerűen megegyezik azokkal a módosítókkal, amelyeket én személyesen 
beadtam, és természetesen a Honvédelmi és rendészeti bizottság nagy 
körültekintéssel darabra leszavazta az összeset, tehát egyetlenegy módosító javaslatot 
sem vett komolyan és figyelembe; legalább ezt az egyet visszahozták. Ez, még egyszer 
mondom, azért volt érdekes, mert még a Hszt.-hez képest is hátrányosabb és 
elfogadhatatlanabb szabályozás lett volna. Köszönöm szépen a türelmüket.  

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

válaszadásra az államtitkár úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Amit a 

képviselő úr elmondott a vezényléssel kapcsolatban, és ahogy a saját javaslatára 
emlékeztetett minket, valóban van rokonság a két javaslat között. Három ponton is át 
kellett vezetni azokat a vezénylésre vonatkozó szabályokat, amelyeket a képviselő úr 
indítványozott korábban, ezért ezt a formáját tartom célszerűnek elfogadni, amit a 
TAB kormánypárti javaslata tartalmaz.  

Ami pedig a Hszt.-vel való összhang és az illetmények kérdését illeti, ezt az 
általános vitában is jeleztem, tehát csak ugyanazt ismételném meg: amit az ellenzéki 
képviselők ebben az ügyben forszíroznak, előkészítés alatt áll, a NAV-életpályamodell 
bevezetésére ugyanúgy sor fog kerülni, ahogy a fegyveres testületek esetében ez 
megtörtént. Itt mindössze egy időbeli eltolódás van, az viszont fontos, hogy időben 
előbbre kerüljön a Hszt.-hez való igazítás, hiszen ha ez nem történik meg, akkor a 
közel 23 ezer különböző jogállású NAV-dolgozó munkaviszonya, jogviszonya kerül 
bizonytalan helyzetbe. Köszönöm szépen. Ennyit tudok elmondani erről.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A második kört megnyitjuk. Harangozó képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm. Csak ügyrendileg szeretném 

kikérni akkor - nyilván összhangban az elmondottakkal - az 5. és a 16. pontot külön 
szavazásra, de lehet egyszerre, mert mind a kettőt meg kívánjuk szavazni, az összes 
többit meg nem, és erre kérnék lehetőséget. Köszönöm. 

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

ezért most a vitát lezárom, és megkezdjük a szavazást.  
A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatából a 17.-ről, illetve a 18. 

első két pontjáról már nem kell szavaznunk, mert e tekintetben a bizottság döntött, és 
ezeket leszavazta.  
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A Szocialista Párt külön szavazásra kéri az 5., illetve a 16. pontot. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy ezekről most szavazzunk! A kormány ezek elfogadását 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatának 5. és 16. pontját 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatának további pontjairól kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a további módosító javaslatokat a Törvényalkotási 
bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

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

Galambos Dénes képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadót (Dr. Harangozó Tamás jelzésére:) a szocialista frakció 
állít, később. Mindenki számára elfogadható? (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai munkánk végére értünk. Köszönöm szépen a részvételt e nehéz 
körülmények között is. Az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 06 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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