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Napirendi javaslat  

1. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra 
történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes 
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6638. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6636. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján.) 

3. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5486. szám)  
(Dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György, 
dr. Aradszki András, dr. Seszták Miklós, dr. Rétvári Bence, dr. Vejkey Imre 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb 
eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6980. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

5. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6978. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

6. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. 
évi LXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6982. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

7. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6981. szám)  
(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

8. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6989. szám)  
(Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  
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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  
Hende Csaba (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
B. Nagy László (Fidesz) Dunai Mónikának (Fidesz)   
Jakab István (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea   
 

 
Meghívottak 

Hozzászóló  
 
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
 

Jelenlévők  
 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 52 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat, és elnézést kérek a jelentős 
csúszásért. Az ülést megnyitom. 

A helyettesítési rendet ismertetem: Dunai Mónika képviselő asszony B. Nagy 
Lászlót, Vas Imre Szűcs Lajost, Salacz László Tapolczai Gergelyt, Mátrai Márta Jakab 
Istvánt, Galambos Dénes Révész Máriuszt, Hadházy Sándor Nyitrai Zsoltot és Tóth 
Bertalan Harangozó Tamást helyettesíti. Erre is tekintettel megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes. 

A napirendi javaslat módosítása, a napirend elfogadása 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kaphatták. Ehhez képest a 
következő változások vannak. A 3. pontban az árubemutatóval egybekötött 
termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/5486. számú törvényjavaslat a napirendről lekerülne, továbbá 
- hogy valahogy a késést ellensúlyozzuk - a 6., tehát a pálinkaügyi törvény, a 7., a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény és a 8., a halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló törvény szintén lekerülne, magyarul a 4. pont a 3., az 5. pont 
pedig a 4. napirendi pontként szerepelne, és további feladatunk a mai napra nem is 
marad. Ezek közül holnapra több is reményeink szerint be fog jönni. (Közbeszólás: 
Holnapra?) A holnapi ülésre. Jeleztük előre - emlékeim szerint már a hét elején -, 
hogy kétnapos ülést vagyunk kénytelenek tartani. De ha az ellenzéki képviselők… 
(Közbeszólások: Nem. - Nem.) A tájékoztatóban ennek utánanézünk, és még itt az 
ülésen ismertetni fogom, és vagy én kérek elnézést, hogy ez nem történt meg, vagy a 
másik félnek van lehetősége ugyanezt megtenni. Kérem, hogy ezt keressük elő.  

Tehát holnap is lenne ülés, de akkor viszont az a jó hírem, hogy 10 óra 30 
perckor lett volna ülés, és előbbre kellene hoznunk legalább 10 órára éppen azért, 
mert több törvényjavaslat is átkerül a mai napról a holnapi napra. De akkor ez, 
mármint az előrehozatal nem új információ, csak az ülés, de ez mindjárt ki fog 
derülni. 

Ennek megfelelően teszek javaslatot a napirendre. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy az így előterjesztett napirendről legyenek szívesek szavazni. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 23 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta.  

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási 
célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, 
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/6638. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most 1. napirendi pontként a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/6638. számú törvényjavaslat megvitatásával kezdjük.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Tállai András államtitkár urat és 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat. Kérem, hogy a kormány véleményét a 
háttéranyagban található módosító javaslatokról, továbbá a Törvényalkotási bizottság 
1. hivatkozási számú saját módosító javaslatáról ismertetni szíveskedjenek. 
Államtitkár úr, parancsoljon! 
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Tállai András hozzászólása 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokról szóló 
törvényjavaslathoz a Gazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok közül, 
amely 16 módosítót tartalmaz, a következőket támogatjuk: 1-7., 9-14. és a 16. 
Lényegében két módosítót nem támogat a kormány, ez a 8. és a 15., ehelyett 
javasoljuk benyújtani a Törvényalkotási bizottságnak a 10 pontos csomagját, tehát a 
8. és a 15. kiváltásra kerül a 10 pontos javaslatban. A TAB módosító csomagja, amint 
már mondtam, 10 pontból áll, ezek lényegében technikai, jogtechnikai jellegű 
módosítások, kivéve azt a két pontot, amiről említést tettem, tehát a Gazdasági 
bizottság által benyújtott 8. és a 15. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom, most a határozathozatal 
következik. Ennek megfelelően először a Gazdasági bizottság módosító javaslatairól 
szavazunk, annak is a 8. és a 15. pontjáról. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő módosító javaslatok közül a 8. 
és a 15. pontról a bizottság úgy foglalt állást, hogy 1 igen szavazattal, 20 nem 
ellenében, 11 tartózkodás mellett ezeket nem támogatta. 

Most a gazdasági bizottsági módosító javaslatok további pontjairól, tehát az 1-
7., 9-14. és 16. pontjáról kell hogy határozzunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! Ezeket a kormány támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 22 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság által benyújtott 1. hivatkozási számú 
módosító javaslatról kell határoznunk, ezt a kormány támogatja. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 
tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett támogatta.  

Most bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Kucsák képviselőtársunkat 
javaslom, aki ezt vállalja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk a személyéről! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak 
kijelölte.  

Kérdezem az ellenzéki pártokat, hogy kívánnak-e kisebbségi előadót állítani. 
(Jelzésre:) Nem kívánnak. Köszönöm szépen.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra. Örömmel látom, hogy Rubovszky elnök úr is 
hosszabb idő után itt van, akit külön is tisztelettel köszöntök. 

A 2. napirendi pont az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló T/6636. számú törvényjavaslat. Ezzel 
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kapcsolatosan a kormány képviseletét továbbra is Tállai András államtitkár úr és 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár úr látja el.  

A Gazdasági bizottság módosító javaslatai szerepelnek a háttéranyagban, ez 
egy 80 pontos módosító javaslat, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számon saját kormánypárti módosító javaslatot terjesztett elő.  

Kérdezem az államtitkár urat a módosító javaslatok támogatásával 
kapcsolatban. Parancsoljon! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Számokat fogok mondani, tehát a 80 pontból a következőket támogatja a 
kormány: 2., 3., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 
28., 30., 32., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 
65., 66., 69., 70., 71., 72., 76., 77., 78. és 79.  

A nem támogatott módosító javaslatok sorszámai: 1., 4., 5., 10., 13., 18., 24., 
29., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. és ezeken túl az 59., 
63., 67., 68., 73., 74., 75. és 80.  

Szeretném jelezni, hogy ezek közül többet a beadásra javasolt TAB-módosító 
javaslat kiváltana, ezeket nem sorolom fel, viszont azokat, amelyeket nem fog 
kiváltani, szeretném felsorolni a nem támogatottak közül. Hangsúlyosan tehát az 1., 
4., 5., 10. és 13. módosító javaslatokat nem fogja támogatni a kormány.  

A TAB-módosító csomag, amely 33 pontból áll, alapvetően a Gazdasági 
bizottság által benyújtott, kezdeményezett módosító javaslatoknak a pontosítása 
jogtechnikai szempontból. Kérjük, hogy a bizottság így vitassa meg a kérdést. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a vitát megnyitom. (Jelzésre:) 

Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Az egy dolog, hogy a költségvetési és az adótörvények elfogadására még tavasszal sor 
került, ugye, a kiszámíthatóság miatt, ahogy a kormány ezt kommunikálta, ehhez 
képest itt négy hónap múlva már egy igen átfogó adó- és adózás rendjéről szóló 
jogszabálycsomagot tárgyalunk. Ennyit a gránitszilárdságú törvényekről. 

De rátérve a konkrét javaslatokra, a háttéranyagra és a TAB-kezdeményezésre: 
szeretném elsőként kikérni külön szavazásra az 1. pontot, amit az államtitkár úr is 
jelzett, illetve a 15. pontot, tehát a háttéranyag 1. és 15. pontjait szeretném kikérni 
külön szavazásra.  

A háttéranyag 4. pontját, amit a kormány nem támogat, nagyon támogatjuk, 
hogy nem támogatja, és azt is, hogy a bizottság is eszerint szavazzon, hiszen az étel- és 
italautomaták üzemeltetőinek kötelező jelleggel szerződést kellene kötniük a Varga 
Mihály miniszter úr által kijelölt, úgynevezett felügyeleti szolgáltatóval, a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóságával. 

A problémánk az, hogy a közjog sem és mi sem ismerünk ilyen fogalmat, hogy 
felügyeleti szolgáltató, hiszen, ha jól tudom, itt egy hatóságról van szó, és a 
jogszabálytervezet is úgy szól, hogy később meghatározandó feladatra és majd egy 
később meghatározott összegért kell valamiféle szerződést - talán polgárjogi 
szerződést - kötni ezzel a felügyeleti szolgáltatóval. De mivel a kormány nem 
támogatja, így nem kérdezem meg, hogy pontosan milyen feladatot lát majd el ez a 
szolgáltató, és milyen összeg lesz majd ezekben a szerződésekben.  

A TAB-kezdeményezésnél egy pontra szeretném felhívni a tisztelt bizottság 
figyelmét: ez a 3. pontja a TAB-kezdeményezésnek, amelynek értelmében az 
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önkormányzatok képviselő-testületei mégsem kaphatnának adatot a NAV-tól annak 
érdekében, hogy a köztartozás fennállása miatti méltatlansági eljárást az 
önkormányzatok testületei le tudják folytatni. Itt arról van szó, hogy önmagában az 
alapjavaslatban, Varga Mihály alapjavaslatában még az szerepelt, hogy a NAV köteles 
adatot szolgáltatni azokról az önkormányzati képviselőkről, akiknek esetleg 
adótartozásuk áll fenn, ami eddig problémát jelentett, hiszen a törvény egyértelműen 
fogalmaz, hogy köztartozással nem lehet ilyen köztisztséget betölteni, és számunkra 
teljesen érthetetlen, hogy míg a miniszter alapjavaslatában ez szerepel, a TAB-
kezdeményezés pedig ezt kivenné. Itt megint fennáll a gyanú, hogy mely 
önkormányzati képviselők miatt veszi ki a TAB ezt a rendelkezést. Azt kérjük, hogy ne 
tegye ezt a Törvényalkotási bizottság.  

Ha ez a köztisztség köztartozással nem tölthető be, és ezt úgy lehet a képviselő-
testületeknek megismerni, hogy a NAV-tól erre vonatkozó információt kérnek, akkor 
ez történjen meg, ez az eljárás; ha már egyszer a kormány, a Fidesz-többség ezt egy 
törvényben rögzítette, akkor megismerhesse ezeket az információkat, és a megfelelő 
eljárást le tudja folytatni. Itt szeretném a kormány képviselőjét is megkérdezni arról, 
hogy a kormány alapjavaslatában benne volt, itt pedig kikerül: mi a konkrét 
álláspontja a kormánynak ezzel kapcsolatban? 

Szeretném még a TAB-kezdeményezés 10. pontját kikérni külön szavazásra. Ez 
az, hogy a vállalkozások a kutatásra fordított összeg 10 százalékával csökkenthetik a 
helyi adójukat - ezt kérném szépen még. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Annyi tájékoztatást talán adhatok, hogy az indokolásban a 

3. ponttal kapcsolatosan felvetett kérdésre világos válasz található: a módosítás 
elhagyása a koherencia érdekében indokolt, mivel a T/6410. törvényjavaslat is 
tartalmazza ezt a módosítást. Tehát más törvény ezt rendezte. Szilágyi György 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Amikor az 

átalakítások voltak, és az online pénztárgépek szóba kerültek, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem támasztott ezzel szemben követelményeket. Egy 
dolgot vetettünk fel annak idején: azt, hogy mennyire problémás az, hogy szinte 
mindent elvileg a vállalkozókra terheltek, tehát hogy az államnak át kellett volna 
vállalnia akkoriban azt a részt, amit a vállalkozóknak kellett kifizetniük, de valóban a 
NAV-nak van egy olyan törekvése, amivel egyet lehet érteni, hogy minél kevesebb 
olyan forgalmi tétel legyen, amire nem lát rá, amit esetleg el lehet tüntetni. A 
Gazdasági bizottságnak a javaslatában, amit most nem fog támogatni a kormány, 
látszik, hogy próbálják kiszélesíteni ezt a kört, tehát itt most már az automatákra is 
sor került volna.  

Nekem egyetlenegy kérdésem lenne csak a kormányhoz: ha már így szélesítjük 
ezt a kört, és próbálják szélesíteni a kört, és ha most nem is támogatják, valószínűnek 
tartom, hogy be fognak hozni majd valamikor egy módosító javaslatot, amiben majd 
ismét… Látom, hogy a kormány részéről bólogatnak is. Nem gondolják-e, hogy ki 
kellene terjeszteni esetleg egy olyan ágazatra is, ami lehet, hogy ekkora bevétellel nem 
rendelkezik, hanem ennek a százszorosával, ezerszeresével, mondjuk a kaszinókra, 
hogy a kaszinóknál is lehessen ellenőrizni azt, hogy milyen forgalom van, mi után 
kellene adózni, hogy ne legyenek feketejövedelmek, még akkor is esetleg, ha ezek a 
kaszinók, a kaszinókoncesszió kimondottan olyan emberek tulajdonában van, akik, 
tudom, önöknek kedvesek és önökhöz közel állnak, és nekik lehet, hogy kiváltságaik 
vannak ebben az országban? 

Azt szeretném kérni, ha benyújtják majd ezt a törvényt, akkor fontolják már 
meg azt is, hogy esetleg a kaszinókban is lehessen mindent látni, hogy milyen 
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forgalom van, milyen pénzforgalom van, azok után hogyan adóznak, és normálisan 
működjön ez az egész dolog. Tehát szerintem előbbre való lenne, sőt előbb kellene 
foglalkozni, mondjuk, azzal, hogy a kaszinók be legyenek kötve a NAV-hoz, mint hogy 
éppen az italautomaták vagy bármi egyéb más be legyen kötve.  

Még egyszer mondom: ez ellen sincs kifogásunk, hogy minél inkább 
fehérpénzek működjenek a magyar gazdaságban, de először a nagyhalakat is legyenek 
oly kedvesek egy kicsit figyelemmel kísérni. Köszönöm szépen.  

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

úr. Ha szabad, akkor először reagálnék két hozzászóló képviselőtársam javaslatára.  
Szilágyi képviselő úr, kaszinó és online pénztárgép: azt ugye mindannyian 

pontosan tudjuk, hogy a kaszinók esetében százszor erőteljesebb pénzügyi ellenőrzés 
zajlik, mint amit egyébként önmagában egy online pénztárgép tud. Ettől függetlenül, 
ha ez elénk kerül - és remélem, hogy elénk fog kerülni -, én támogatni fogom a 
képviselő úr javaslatát; ennek semmi más értelme nincs, csak az, hogy még egyszer 
ezt ne tudja elmondani. Lényegesen erőteljesebb szabályok vannak, lényegesen 
nagyobb ellenőrzés, semmi értelme oda az online pénztárgépeket egyébként bekötni, 
de annak érdekében, hogy az ellenzék ne tudja állandóan ezt mondani, én 
megfontolnám egyébként, hogy ezzel foglalkozzunk. (Gőgös Zoltán közbeszólása.)  

Tóth képviselő úr hozzászólása a gránitszilárdságú adótörvényekkel volt 
kapcsolatos. Nos, az a helyzet, tisztelt képviselő úr, hogy mi tavasszal is világosan 
jeleztük, hogy a tavaszi ülésszakban elfogadjuk az adótörvényt, illetve a költségvetési 
törvényt, ősszel pedig az adózás rendjéről szóló törvényt. Ehhez valóban 
gránitszilárdsággal tartjuk magunkat, éppen ezért itt van most önök előtt az adózás 
rendjéről szóló törvény.  

A hozzászólásom másik felében egy mániámról szeretnék beszélni, eleve 
elnézést kérve a tisztelt képviselőtársaimtól és az elnök úrtól. Meglehetősen hosszú 
küzdelmet folytatok egyébként az ebben a javaslatban szereplő, az egészhez képest 
lényegtelen dologért, csak soha nem bírtam kellő erejű ellenérvet hallani: ez az MRP-
hez, tehát a munkavállalói részvényprogramhoz kapcsolódik. Két olyan szabály 
szerepel a jelenlegi javaslatban, amelyről én azt gondolom, hogy nem feltétlenül 
ebben a formájában értelmes. Az egyik ilyen szabály az, hogy szigorúan egy független 
főben állapítja meg ennek a testületnek a vezetését. Nem világos számomra, hogy 
miközben általában testületeket több személy, több független személy is vezethet, 
miért nem elfogadható az a javaslat, hogy mondjuk, legalább három fő, tehát egy 
testület vezessen egy munkavállalói részvényprogram-szervezetet.  

A másik, amire nem kaptam szerintem kellően alapos ellenérvet, a következő. 
Az addig rendben van, hogy a dolognak az a rendje, hogy a vállalat beapportálhat 
részvényeket ebbe a szervezetbe a tulajdonosoknak, de az MRP miért nem vásárolhat 
a piacon? Tehát mi annak az indoka, hogy az MRP, a munkavállalók nem 
vásárolhatják meg a saját cégük részvényeit a piacon? Azt szeretném kérni, ha van 
erre mód és lehetőség - mert ezek szerintem egyébként olyan jellegű módosítások, 
amelyeket akár szóban is elő lehetne hozni, viszont nem merem annak a felelősségét 
vállalni, hogy ha a szóban előterjesztett módosító javaslatom esetlegesen többséget 
kapna, de nem illeszkedik mindenhol pontosan -, és az elnök úr egyetértene vele, 
hogy a mai napon folytassuk le a vitáját ennek a javaslatnak, és én tehessek még egy 
kísérletet arra, hogy a holnapi napra szigorúan ebben a két pontban és szigorúan a 
házszabálynak megfelelően meg az ügyrendünknek megfelelően 16 óra 30 percig 
hozhassak egy módosító javaslatot, és a holnapi napon döntsünk a módosításokról. 
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Nem sűrűn szoktam ilyen kéréssel fordulni a tisztelt bizottsághoz és az elnök úrhoz, 
megígérem, hogy nem is fog ez rendszeressé válni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Már csak a szolnoki helyi jellegzetességek miatt is a 

frakcióban régóta ismert és folyó vita folytatódik majd most itt is, de miután úgyis 
holnap szavaznánk végső soron az összegző jelentésről és a módosítóról, technikai 
akadálya, ha a kormány e tekintetben esetleg megértő, akkor nincsen. Természetesen 
a vitát is folytassuk egyelőre, aztán akkor a végén megbeszéljük, hogy ha van rá 
szándék, akkor mit lehet tenni.  

(Jelzésre:) Fodor képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  
 
FODOR GÁBOR (független): (Fodor Gábor mikrofonja nem működik.) 

Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!  
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Egyelőre, én ugyan megadtam a szót a képviselő úrnak, de 

a technikai rendszer nem tette ezt, de azt hiszem, mostanra ez is megtörtént. 
 
FODOR GÁBOR (független): Igen, újabb küzdelemmel sikerült beüzemelni. 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
Szeretném röviden indokolni azt, hogy a liberálisok nevében miért nem fogom 

támogatni ezt a törvényjavaslatot. Hadd utaljak itt az ellenzéki képviselőtársaim által 
már felhozott érvekre, amelyeket lényegesnek tartok! Az egyik a kiszámíthatóság 
ügye. Nem jó szerintem az, és ezt a kormánypárti képviselő uraknak és hölgynek is 
szeretném mondani; vitatkoztunk már itt annak idején a költségvetés kapcsán arról, 
hogy az előrehozott költségvetés elfogadása azt a problémát fogja előrevetíteni, hogy 
egyszerűen lesznek olyan költségvetési tételek, lesznek olyan helyzetek - többek 
között az adózással kapcsolatos törvények hiánya is előrevetítette ezt -, amelyek 
eredményeként a költségvetés, illetve a költségvetés környezete alakulhat, változhat.  

A költségvetéssel, illetve az adózással kapcsolatban egy országban nagyon 
fontos a kiszámíthatóság kérdése, erről nagyon sokat vitatkoztunk az elmúlt 
évtizedekben folyamatosan, minden kormány, függetlenül a politikai hovatartozástól, 
küzdelmet folytatott azért, hogy minél inkább kiszámíthatóbb legyen az a gazdasági 
környezet, amelyben tevékenykedik. Ez biztosan nem szolgálja ezt a 
kiszámíthatóságot, hogy a költségvetés előrehozott elfogadása után hónapokkal 
később kerül elénk egy törvény az adózás rendjéről.  

Tehát ezt alapvető problémának gondoljuk, és azt gondolom, hogy már 
önmagában lehetetlenné teszi ez a koncepcionális eltérés azt, hogy támogassuk ezt a 
javaslatot. Egyébként megjegyzem itt, és érdemes erre visszautalni, hogy annak idején 
a Fidesz-kormányzat helyesen egyébiránt - hiszen magunk, liberálisok is mindig ezt 
képviseltük - azt ígérte, hogy egy söralátéten el fog férni lényegében az adózással 
kapcsolatos szabályok együttese. Hát, ahogy az ember elnézi azt, hogy most hol 
tartunk, azért ez távol áll a söralátéttől, és érdemes lenne azért ebbe az irányba 
törekedni, tehát hogy ez minél egyszerűbb és minél átláthatóbb legyen. Egyébként 
természetesen az előttünk fekvő javaslatban vannak olyan elemek, amelyek jók és 
támogathatók lennének, de mivel nekünk koncepcionális vitánk van az egésszel, ezért 
nem fogjuk támogatni. 

Még egy utolsó megjegyzést hadd tegyek, szintén egy koncepcionális jellegű 
felvetés lenne ez. Beszéltem már a kiszámíthatatlanságról, és bizony a 
kiszámíthatatlanság mellett van egy másik kérdés - ha már az adózásról beszélünk - 
magával az adóhivatallal kapcsolatban: nem szabad elfelejteni, hogy a 
kiszámíthatóság, ennek az aláhúzása, az erre való törekvés azért is lenne lényeges és 
fontos a kormányzat részéről, mert pont az adóhatóságot lengi körbe az a gyanú, ami 
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a kitiltási botrány kapcsán országos, sőt nemzetközi jellegű problémává dagadt, 
nevezetesen, hogy az adóhatóság egyes vezetői korrupció gyanúja miatt nem 
léphettek be az Egyesült Államokba. Emiatt a NAV körül eleve van egy 
bizalmatlansági légkör, és szerintem pontosan arra kellene törekedni a kiszámítható 
szabályozással, az előre kalkulálható lépésekkel, hogy ezt a bizalmatlanságot 
valamilyen módon tudja oldani a kormányzat. Tehát ezek azok a koncepcionális 
problémák, amelyek miatt mi, liberálisok nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A korábbi vitával kapcsolatosan szeretném jelezni, 

hogy kedden 11 óra 17 perckor a Törvényalkotási bizottság valamennyi tagjának egy 
olyan tájékoztatót küldött a bizottság titkársága, amely jelzi, hogy november 12-én, 
tehát ma 10 óra 30 perckor tartunk ülést, illetve azt is, hogy a módosítási szándékok 
elfogadásáról, az összegző módosító javaslat benyújtásáról pedig a bizottság a 2015. 
november 13-ai, pénteki ülésén határoz, várhatóan szintén 10 óra 30 perctől.  

Az előzetes tájékoztatás megtörtént, csak a bizottság titkárságának a munkája 
védelme érdekében szerettem volna ezt ismertetni. Most megadom a szót ismételten 
Tóth Bertalan képviselő úrnak. Az a kérésem, hogy ha van a frakciónak bármilyen 
véleménye a Balla alelnök úr által felvetettekkel kapcsolatosan, akkor ez is érdekelne 
engem. Parancsoljon! 

 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen 

kialakult álláspontunk a Balla képviselő úr által elmondott javaslatról. Jó lenne 
írásban látni és nekünk is úgy megvizsgálni, viszont a hozzászólására szeretnék 
röviden reagálni.  

Emlékeim szerint tavasszal államtitkár úr teljesen új Art.-t ígért és egy 
kodifikációt ezzel kapcsolatban, most pedig módosítás van, ráadásul nemcsak az Art.-
t módosítja a parlament, hanem több adótörvényt is.  

Amit pedig elnök úr említett az önkormányzati képviselőkkel, önkormányzati 
testületekkel kapcsolatban, én elfogadom ezt az érvelést, de bízom benne, hogy ha 
majd az a törvényjavaslat itt lesz a bizottságunk előtt, akkor nem kerül ki az a szabály. 
Ez arra vonatkozik, hogy a NAV-nak ki kell adnia… 

 
ELNÖK: A bürokráciacsökkentés része, és nem nagyon tud kikerülni, mert már 

a zárószavazás előtt van. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Rendben, akkor azért elfogadom ezt az 

érvelést… 
 
ELNÖK: Megtisztel vele, képviselő úr. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): De fenntartom azokat a pontokat, amiket 

említettem, hogy kérünk külön szavazást. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Balla képviselő 

úrnak arra a javaslatára tudok reagálni, amikor azt mondta, hogy ő is támogatná azt, 
hogy végre Andy Vajna is bekerüljön a megfigyeltek közé és a NAV rálásson. Ha ezt 
ön támogatja, akkor ennek nagyon örülök, már csak azért is egyébként, megmondom 
őszintén, mert itt sokszor elhangzott a kormány részéről és Tállai államtitkár úr 
részéről is, hogy megfelelő a kaszinókban az ellenőrzés, megfelelő a bizonylatok 
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kiadása, sőt egy nagyon komoly kamerarendszer figyeli a kaszinókat folyamatosan. 
Csak hát itt az a probléma, hogy hiába figyeli 1053 darab kamera a 8 kaszinót ma 
Magyarországon, ha azokban a videószobákban, ahol a kamerák képei bemennek, 
Andy Vajna emberei ülnek. Ez úgy néz ki, hogy saját magát ellenőrzi Andy Vajna, 
saját magát ellenőrzi abban, hogy megfelelően működik-e az üzletmenet, saját magát 
ellenőrzi, hogy minden legálisan folyik-e valóban a kaszinókban, hogy a teljes bevételt 
bevallják-e és ezután megfelelően adóznak is.  

Véleményem szerint amikor tényleg az utolsó sarki fűszeresnél is már online 
pénztárgépet kell alkalmazni, ami be van kötve a NAV-hoz, akkor jogosan elvárható 
lenne, hogy a kaszinók is be legyenek kötve közvetlenül a NAV-hoz, ezzel 
megakadályozva egyébként nemcsak feketepénzek keletkezését, hanem még akár 
esetleg pénzmosást is, hiszen erre is lehetőség van véleményem szerint. Úgyhogy 
örülök neki, hogy átlátta most már a kormány is, és Balla képviselő úr is azt mondta, 
hogy ezt esetleg támogatják. Tehát mi szeretnénk, hogy amikor majd behozzák 
legközelebb ezt a törvényt, akkor a kaszinók is benne legyenek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól tudom, Andy Vajna amerikai állampolgár is, 

tehát az elmúlt években nyilvánosságra került információk fényében ne zárjuk ki, 
hogy a megfigyeltek között van. (Derültség.)  

További felszólalási szándékot nem látok, viszont továbbra is van Balla alelnök 
úrnak egy javaslata, amellyel kapcsolatosan azt kell eldönteni, hogy miután, ha jól 
értem, alelnök úr nem volt olyan optimista, hogy ezt írásban is elkészítse, ezért ha 
elnapoljuk holnapra a végszavazást - úgyis ez volt az eredeti szándék, és ez is ment ki 
a tájékoztatóban -, akkor viszont ma fél ötig a képviselő úrnak lehetősége van ezt 
benyújtani. De a kormányzati álláspontot megkérdezném, hogy van-e bármilyen 
elmozdulás a konzekvensen, hosszú ideje a frakcióban képviselt Balla-féle 
állásponttal kapcsolatosan. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Balla képviselő úr két módosító javaslatra vonatkozó kezdeményezésére azt 
tudom mondani, hogy első hallásra a kormány remélhetőleg támogatni fogja, de 
engedjék meg nekünk azt, hogy a holnapi bizottsági ülésre alakítsuk ki a végleges 
álláspontunkat a módosító javaslattal kapcsolatosan. 

 
ELNÖK: Rendben. Felírtam, hogy milyen külön szavazási kérések voltak, de 

akkor erre tekintettel a szavazás a holnapi ülésen lenne, és a vitát a benyújtott 
módosító javaslatokra meg fogom nyitni a holnapi ülésünkön, így akkor fogadjuk 
majd el vagy akkor döntünk a módosításokról, illetve az összegző jelentésről és az 
összegző módosító javaslatról. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot 
lezártuk. Köszönöm államtitkár uraknak a részvételt és a kormányzati képviselet 
ellátását. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint 
egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 
T/6980. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontként a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról 
szóló T/6980. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Völner 
Pál államtitkár urat.  

A háttéranyagban a képviselőtársaim megtalálhatják az Igazságügyi bizottság 
17 pontos módosító indítványát, illetve az előterjesztő a tájékoztatóban jelezte - erre 
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tekintettel tudjuk most tárgyalni -, hogy a módosító javaslatok tárgyalásáról nem 
nyilatkozik, ezért meg sem kérdezem államtitkár úr véleményét a támogatásról, 
hanem megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem is kérdésem, hanem véleményem volna inkább.  

A módosító javaslat a polgári perekben irányadó elektronikus 
kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat pontosítja, illetve egészíti ki. Már 
önmagában ez is érdekes, hiszen nem egy új intézményről van szó, hanem maga a 
javaslat is csak pontosít, illetve kiegészít. Ehhez képest képviselői módosító javaslat 
nem érkezett, hanem az Igazságügyi bizottságnak van egy módosító javaslata, ami a 
mi háttéranyagunkat képezi. Itt gyakorlatilag megint csak arról van szó, hogy 
pontosítgat, látszik az, hogy még elvarratlan szálak vannak ebben a 
törvényjavaslatban. 

Az MSZP egyébként támogatja, és maga is úgy gondolja, hogy szükség van az 
elektronikus kapcsolattartásra, illetve ezeket a szabályokat ki kell alakítani, és erre 
kell áttérni, de már a korábbi javaslatnál is azt fogalmaztam meg a parlamenti 
vitában, és most is ezt teszem a módosító javaslathoz kapcsolódóan, mondhatom itt a 
háttéranyagot is vagy az egész javaslatot, hogy akkor érdemes valamit bevezetni, ha az 
megfelelőképpen elő van készítve. Nagyon jól látszik az, hogy folyamatosan - ami az 
elektronikus ügyintézést illeti - halasztgatjuk a határidőket, nem tudom én, hányadik 
olyan törvényjavaslatot tárgyalja meg az Országgyűlés, amely vagy nem szól másról, 
vagy erről is szól, hogy a korábban meghatározott hatálybalépés határidejét tolja 
kijjebb. Ugyanezt a problémát látom itt is: a pontosító javaslatnak van egy 
igazságügyi bizottsági javaslata, amely tovább pontosít, és még itt is látszik, hogy 
elvarratlan szálak maradnak, ehhez képest január 1-jétől kell működnie a 
rendszernek; megint nem fog. Mi azért nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot, mert - 
még egyszer mondom, magát az intézményt igen - akkor lehet ilyet bevezetni, ha az 
megfelelőképpen elő van készítve. Ez megint nincs megfelelőképpen előkészítve, 
megint várhatjuk azt, hogy a bizottsághoz, a parlamenthez, illetve ide a TAB-hoz jön 
majd az újabb javaslat, amely vélhetően ezt a határidőt vagy kitolja, vagy ha netán 
mégis hatályba lép a törvény, és működni kezd, akkor majd az ott felmerülő 
problémákat fogja pontosítani. Én önmagában ezt a működési modellt 
nehezményezem ebben az esetben is és az összes többiben is. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok. Ha nincs, akkor 

a vitát lezárom. 
Most a határozathozatal következik. Az Igazságügyi bizottság 17 pontos, a 

bizottság által elfogadott, támogatott módosító javaslatairól kell először döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az Igazságügyi bizottság módosító javaslatait 
22 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bóna képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. (Jelzésre:) Jelzi, hogy 
vállalja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a képviselő urat bizottsági előadónak egyhangúlag 
kijelöltük.  
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Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Dr. Bárándy Gergely 
jelentkezik.) Bárándy alelnök úr jelzi, hogy ő lesz a bizottság kisebbségi előadója. 
(Jelzésre:) A Jobbik is jelzi, hogy nem kíván előadót állítani, úgyhogy az ellenzéki 
összhang biztosított, így Bárándy alelnök úr nyerte el a bizottság kisebbségi előadói 
tisztségét.  

Ezzel - megköszönve államtitkár úr részvételét - a napirendi pontot lezártuk.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény módosításáról szóló T/6978. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A következő napirendi pontra térünk át, ami egyben az utolsó is: az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló T/6978. számú törvényjavaslat. 

Köszöntöm Nagy István államtitkár urat a minisztérium és a kormány 
képviseletében. A háttéranyagban található a Mezőgazdasági bizottság egy pontból 
álló módosító javaslata. Ezzel kapcsolatosan kérdezném a kormány véleményét, de 
miután „c) pontos”, és azért vagyunk itt, mert az előterjesztő, azaz a kormány jelezte, 
hogy a módosító javaslat támogatásáról nem nyilatkozik, ezért államtitkár úrnak sem 
adnám meg a szót, hanem a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) 

Határozathozatalok 

Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a 
határozathozatalra kerül sor. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy először a Mezőgazdasági bizottság által 
elfogadott módosító javaslatokról szíveskedjenek szavazni! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatát 26 
igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. Egy szóközt 
hagytunk el egyébként; ezt a nemmel szavazóknak jelzem. (Derültség. - Dr. Répássy 
Róbert: Nyelvtani pontosítás.) Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat 
elfogadása… (Szilágyi György jelentkezik.) Szilágyi György képviselő úr ügyrendben 
kíván szólni? Mert szavazás után tudok csak szót adni, hiszen a szavazás 
megkezdődött, de utána megadom a szót a képviselő úrnak, ha ez lehetséges.  

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

A bizottság 20 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül az 
összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. Bizottsági előadót 
még jelöljünk ki! (Dr. Galambos Dénes jelentkezik.) Galambos képviselő úr vállalja a 
bizottsági előadói tisztséget és feladatot, ha ezzel képviselőtársaim egyetértenek. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság őt bizottsági előadónak egyhangúlag 
kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván. 
Megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak azért, 

hogy benne maradjon a jegyzőkönyvben, hiszen ön a szavazásnál tett egy kicsit 
gúnyos megjegyzést… 

 
ELNÖK: Ez nem volt helyes egyébként, hogy én a szavazás közben az 

eredményt kommentálom. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): El szeretném mondani, hogy mivel a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom kiemelten nem támogatja ezt a törvénymódosító 
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javaslatot, ezért még csak egy technikai módosítót sem vagyunk hajlandóak 
támogatni a törvénnyel kapcsolatban, ezért szavaztunk nemmel, és nem azért, mert 
nem láttuk volna, hogy csak egy technikai módosításról van szó. Köszönöm. (Zaj. - 
Hende Csaba: Ugocsa non coronat.) 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Ha a képviselő úr szót kért volna a vitában, ahol senki nem szólalt 
meg, ezt ott is el lehetett volna minden további nélkül mondani, de ez nem változtat 
azon, hogy csak képviselőtársaim jó hangulatát akartam biztosítani, hogy jeleztem, 
hogy a Jobbik elvi álláspontja olyan szilárd, hogy még egy szóközre is kiterjed. 

Ezzel a mai munkánk végére értünk. Szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy holnap ennek megfelelőn 10 órakor - tehát nem 10 óra 30-
kor, hanem 10 órakor - tartjuk a bizottság ülését. Küldjük a meghívót és a napirendi 
javaslatot. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, jó munkát! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 34 perc) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Nánásiné Czapári Judit, Vicai Erika, Szűcs 
Dóra és Barna Beáta 


