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8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6979. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

14. A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni 
védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
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HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

15. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7403. 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.) 

16. Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7405. 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.) 

17. Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának 
megszüntetéséről szóló törvényjavaslat (T/6988. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 38 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat. A mai ülést megnyitom. Ismertetem a helyettesítési 
rendet: Vécsey László képviselő úr Salacz Lászlót, Tóth Bertalan Kiss Lászlót, 
Hiszékeny Dezső Gőgös Zoltánt, Dunai Mónika Szűcs Lajost, B. Nagy László 
Galambos Dénest, Nyitrai Zsolt Hadházy Sándort, Mátrai Márta Jakab Istvánt, Bóna 
Zoltán Selmeczi Gabriellát, Pesti Imre Répássy Róbertet és Vas Imre Horváth Lászlót 
helyettesíti. Ezekre is tekintettel megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes.  

A tegnapi nap folyamán kiküldtük az ülés új változatú napirendi javaslatát, 
amelyet a következő módosításokkal javaslok elfogadni: az 1. pont, tehát a 
közbeszerzésekről szóló törvény módosítása lekerül a napirendről, a 2. napirendi pont 
pedig utolsó előtti napirendi ponttá válna a kormányzati jelenlét biztosítása 
érdekében. Egyebekben változatlan a napirendi javaslat. 

Kérem a képviselőtársaimat, hogy erre tekintettel szavazzunk az előterjesztett 
napirendi javaslatról! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 26 igen szavazattal, 2 nem 
ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

A Magyarország kormánya és a Koszovói Köztársaság kormánya 
között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló T/7352. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően soron következik 1. napirendi pontként a Magyarország 
kormánya és a Koszovói Köztársaság kormánya között a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló T/7352. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat és kolléganőjét 
köszöntöm.  

A háttéranyagban a Külügyi bizottság egypontos technikai módosító javaslata 
található. Az előterjesztő az előterjesztői tájékoztatóban úgy nyilatkozott, hogy a 
módosító javaslatok támogatásáról nem foglal állást. Ennek megfelelően megnyitom 
a vitát. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom. Szavazás következik.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagban foglalt külügyi bizottsági módosító javaslatról kell 
szavaznunk. Az előterjesztő nem nyilatkozott, de a bizottság támogatta. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 28 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. Kérem a 
képviselőtársaimat, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag a képviselő asszonyt bizottsági előadónak 
kijelöltük. Kisebbségi előadót (Jelzésre:) senki nem kíván állítani.  
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A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/7355. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Így áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a Magyarország és a Kazah 
Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről 
szóló T/7355. számú törvényjavaslat.  

Továbbra is Völner Pál államtitkár úr képviseli a kormányt.  
A Külügyi bizottság kétpontos technikai módosító javaslata található a 

háttéranyagban. Az előterjesztő jelezte, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem nyilatkozik. Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
felszólalót nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Szavaznunk kell a Külügyi bizottság módosító indítványairól. Az előterjesztő 
nem nyilatkozott, de a bizottság támogatta. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 28 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 30 igen szavazattal egyhangúlag - a Kazah Köztársaság népszerűségét 
bizonyítva - elfogadta. 

Bizottsági előadónak szintén Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. 
Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangúlag a képviselő asszonyt kijelöltük bizottsági 
előadónak.  

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról 
szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/6982. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a 3. napirendi pontra, ami a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a 
Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat.  

Völner államtitkár úrnak megköszönöm a bizottsági ülésen való részvételt.  
A most tárgyalandó napirendi pontnál Bitay Márton államtitkár úr képviseli a 

kormányt.  
A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság hárompontos módosító javaslata 

található.  
Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 

nem nyilatkozik. Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, 
nincs hozzászólási szándék, így a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

A Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatairól kell szavaznunk. A kormány 
nem nyilatkozott, a bizottság támogatta ezeket. Kérem a képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat a bizottság 33 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 31 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Vécsey képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy Vécsey 
képviselő urat egyhangúlag bizottsági előadónak kijelöltük.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk.  
Révész Máriusz képviselő úr helyettesíti Hende Csaba miniszter urat, és Vejkey 

Imre képviselő úr pedig Rubovszky György elnök urat helyettesíti.  

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/3788. számú törvényjavaslat  
(Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt 
visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 79. §-a alapján)  

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a 4. napirendi pont: az 
állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3788. számú törvényjavaslat.  

A képviselőtársaim nyilván tudják, hogy a köztársasági elnök úr fordult az 
Alkotmánybírósághoz, az Alkotmánybíróság a törvény egyes rendelkezéseit 
alkotmányellenesnek találta, ezáltal a határozati házszabályi rendelkezések 79. §-a 
alapján kell a törvényjavaslattal a bizottságnak foglalkoznia.  

Az alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében benyújtott törvényalkotási 
bizottsági kormánypárti módosító javaslatot a képviselőtársaim 1. hivatkozási számon 
6 pontban megismerhették. Ezzel kapcsolatosan kérdezem a kormány álláspontját, és 
megadom a szót az államtitkár úrnak.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót. Tulajdonképpen két dolog maradt benne ebből a törvényből, 
amit az alkotmánybírósági döntés értelmében benne kellett hagyni. 

Az egyik a védettségi szint helyreállításáról szóló módosítás, annak a 
határidejét toljuk ki. Ez egy 1995 óta fennálló kötelezettsége a mindenkori 
kormánynak, itt különféle lemaradások alakultak ki az utóbbi évtizedben, és ennek 
eredményeként ennek a munkának még nem értünk a végére. A törvényben ezt a 
határidőt módosítjuk 2018-ra.  

A másik pedig, amit az Alkotmánybíróság nem helyezett hatályon kívül, az 
előhaszonbérleti jogosultságnak az egyértelmű és végérvényes eltörlése. A 
földforgalmi törvény erről rendelkezik, de kialakultak különféle jogviták, hogy bár a 
törvényben ez a lehetőség már nincs meg, de a korábban kötött szerződések, amik a 
korábbi törvény alapján íródtak, szerződési előhaszonbérleti jogosultságok vagy 
törvényi előhaszonbérleti jogosultságok. Erre a kérdésre ad választ a törvény, és 
egyértelművé teszi, hogy minden olyannál, ami előhaszonbérleti jogosultsággal 
érintett, a törvény szelleme szerint ugyanúgy nem lehet ezzel a jogosultsággal élni, 
akár szerződésben, akár törvényi hivatkozással van. Ezt teszi rendbe ez a módosító 
javaslat. Tulajdonképpen azt a torzót, ami maradt az alkotmánybírósági döntés után, 
nyelvtanilag pontosítva egységes szerkezetbe foglalja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Harangozó Tamás 

képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
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Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak hogy a 
nyilvánosságnak is világos legyen: ez az alkotmánybírósági döntés és a jelenleg 
előttünk fekvő javaslat világossá teszi, hogy abban, amit itt az Országgyűlésben a 
tavaszi törvény vitája során elmondunk, és ahogy sikerült ellenzékiként is 
megakadályozni ezen javaslatok elfogadását, igazunk volt. Igazunk volt abban is, hogy 
önök olyan dologra készültek, ami egyrészt alkotmányellenes, másrészt a szabályozás 
tartalma tekintetében a legnagyobb kifogás az volt, hogy az önök nagy 
földprivatizációja, amivel gyakorlatilag dobra verik a teljes magyar földvagyont, 
ennek egy része a nemzeti parkok tekintetében minden határon túlmegy, és ezt az 
Alkotmánybíróság is így gondolja. Hogy röviden az önök pártelnökét idézzem erre a 
konkrét szituációra, erre mondják azt, hogy „na, ugye”.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ennek 

megfelelően a vitát lezárom. Nem tudom, államtitkár úr kíván-e az elhangzottakra 
reagálni. (Dr. Bitay Márton Örs: Igen.) Parancsoljon! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A nyilvánvalóan szeretettel átitatott felszólaláshoz csak annyit 
szeretnék hozzátenni, hogy a nemzeti parkok földjeit, bár ez egy bonyolult jogszabály, 
ugyanúgy nem érintette se akkor, se most. A nemzeti parkok földjeit egy 
vagyonkezelői szerződéssel hasznosítja az állam, azt nem jogszabály határozza meg. A 
vagyonkezelői szerződést bármikor egy tollvonással meg lehetne szüntetni, ha ezt 
szeretné az állam. De sem akkor, sem most nem ezt szerette volna. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most határozathozatal következik. Tekintettel az 

alkotmányellenesnek talált szabályokra, a házszabály előírja, hogy jelentést is el kell 
fogadnunk a bizottságnak az Alkotmánybíróság határozatáról kialakított álláspontja 
kapcsán. Úgyhogy először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító 
javaslatról kell most szavaznunk. A kormány ezt támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 32 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most a jelentésről kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a jelentést 25 igen szavazattal, 2 nem 
ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey képviselő urat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság képviselő urat egyhangúlag kijelölte.  
Kisebbségi előadót kíván-e állítani a Magyar Szocialista Párt? (Dr. Tóth 

Bertalan: Gőgös Zoltánt.) Gőgös Zoltán képviselő úr lesz a bizottsági kisebbségi 
vélemény előadója.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak és 
munkatársának, helyettes államtitkár úrnak a részvételt.  

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/7400. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik T/7400. szám alatt az egyes honvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat.  
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Köszöntöm Dankó István államtitkár urat a minisztérium képviseletében. A 
módosító javaslatok között megtalálható a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
kétpontos terjedelmű módosító javaslata. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a 
módosító javaslatok támogatásáról nem foglal állást, ezért a vitát megnyitom. 
(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 
szakmainak is nevezhető vitát a honvédelmi bizottságban lefolytattuk egészen 
hosszan, én itt annak az első részét szeretném újra fölnyitni, márpedig hogy ez a 
javaslat egyáltalán az Alaptörvénynek megfelelő-e vagy nem. És azt, hogy most 
konkrétan szakmailag ez a javaslat hogyan ítélhető meg, és mit fog okozni a Magyar 
Honvédség tekintetében, például veszélyezteti-e a jelenlegi időszakban az óriási 
létszámhiányt, mondjuk, további pályaelhagyással az, hogy korlátlanul, mindenféle 
valódi jogi korlát nélkül lehet innentől kedve kizsigerelni az állományt és túlmunkára 
kötelezni, ezt most annyira nem érinteném.  

Azt szeretném kérdezni személyesen elnök úrtól is, ha ismeri a javaslatot… (Az 
elnök a munkatársaival konzultál. - Néhány másodperc szünet.)  

 
ELNÖK: Elnézést. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Azt szeretném kérdezni a kormánypárti 

többségtől, de személyesen öntől is, elnök úr, ha ismeri a javaslatot, mármint ezt a 
törvényjavaslatot egyáltalán, hogy ön szerint, önök szerint is normális-e az, hogy van 
egy feles törvény, ami a kormánynak lehetőséget nyújt gyakorlatilag egy rendkívüli 
jogi állapot, a migrációval kapcsolatos rendkívüli jogi helyzet kihirdetésére egy fél 
éven keresztül, illetve annak a gyakorlatilag korlátlan fenntartásáról, ami az elvi 
lehetőséget megnyitja annak, hogy ez éveken keresztül fennálló állapot legyen, tehát 
ön szerint az normális-e, hogy ehhez a törvényhez utólag most ezzel a törvénnyel, 
szintén feles törvénnyel olyan szabályokat hoznak, ami még annyi garanciát sem ad a 
honvédség hivatásos és közalkalmazotti állományának, mint amit az Alaptörvényben 
a rendkívüli állapot, azaz a rendkívüli állapotok közül például a hadiállapot, háború 
esetén ezeknek az embereknek megadunk. Az Alaptörvény értelmében ugyanis 
rendkívüli állapot esetén is a Honvédelmi Tanácsnak rendeletben kell külön 
jogszabállyal, egyértelmű normatív szabállyal megmondani, hogy a normális 
munkajogi szabályoktól egy ilyen hadiállapot esetén hogyan lehet eltérni.  

Önök ezzel a javaslattal pedig törvényi szintre emelik azt, hogy a katonáknak 
ilyen esetben az elöljárójuk mondja meg, hogy mennyi túlszolgálatot kell teljesíteniük 
mindenféle időkorlát nélkül. Több mint 400 órás időkorlát volt a törvényben, ezt 
veszik ki, és azt állítják, hogy majd konkrétan minden egyes katonának a saját 
elöljárója legjobb belátása szerint annyi túlszolgálatot fog elrendelni és rendelhet el, 
amennyit csak akar. Még egyszer mondom, nem abba akarok most belemenni, hogy 
ez szakmailag indokolt vagy nem, az a kérdésem, hogy önök szerint az előfordulhat-e, 
hogy egy feles törvényben egyébként az Alaptörvény garanciáit is jóval túlhaladó 
alkotmányosjog-korlátozást véghez lehessen vinni, mert megítélésünk szerint nincs 
összhangban az Alaptörvénnyel ez a típusú szabályozás még a jelenlegi helyzetben 
sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megtisztelő, hogy képviselőtársam engem kérdez. Én azt tudom 

mondani általánosságban - nyilván majd a tárca is választ ad a kérdésre -, hogy 
amikor a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet elfogadtuk, akkor is azért 
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mondtuk, hogy ezt nem szükséges ebben a formában alkotmányban rögzíteni, mert 
nem olyan rendkívüli jogrendről van szó, ami alapvető jogok korlátozását teszi 
lehetővé.  

A konkrét esetben a honvédségre és a honvédekre vonatkozó speciális 
szabályokat állapítana meg a módosítás. Legyünk őszinték, egyes ágazatokra 
vonatkozóan - nyilván nem munkajogviszonyról, hanem egy speciális jogviszonyról 
van szó, de - még a munka törvénykönyve is fogalmaz meg olyan szabályozási eltérési 
lehetőségeket, amelyek többletmunkát eredményezhetnek. Tehát ilyen értelemben én 
önmagában azt a tényt, hogy a honvédek kapcsán fogalmazza meg a módosítás ilyen 
jellegű többletmunka elrendelésének és elvégzésének a lehetőségét, illetve a 
kötelezettségét, én nem érzem azt, hogy ezáltal olyan alapvetőjog-korlátozásra 
kerülne sor, amelyet az alkotmány ne tenne lehetővé. (Jelzésre:) De képviselő úrnak 
megadom a szót. Parancsoljon! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy ezt 

mondta, mert akkor talán tudunk érdemben vitatkozni, mert amit mond, azzal még 
akár én is egyetértenék, de a szabályozás tartalma pontosan ellentétes azzal, amit ön 
mond. Például a közalkalmazottaknál a honvédség kötelékében - akik egyébként nem 
hivatásosok - ez a javaslat 832 óra túlmunkát engedélyez. 832-t. Ez - egy kis 
fejszámolással gyorsan kiszámolható - azt jelenti, hogy január 1-jétől december 31-ig 
minden egyes hétvége minden szombatján és vasárnapján berendelhető túlmunkára a 
közalkalmazott, persze hozzáteszi azt a cinikus megjegyzést, hogy az ő 
beleegyezésével, de azért a honvédség kötelékében megnézném azt a választ, amikor a 
beleegyezés nem történik meg, hogy a munkaviszony körülbelül meddig lesz 
fenntartva. Tehát ez egy teljesen irreális szabály.  

Sokkal durvább a helyzet a hivatásosoknál, és ezt szeretném az elnök úrnak és 
a kormánypárti képviselőtársaimnak érdemben elmondani, hátha tudok hatni az 
önök véleményére is. Az, hogy valakinek korlátozzuk az alkotmányos jogait meg az 
alapjogait, mert felszerel katonának, ez teljesen normális, és az Alaptörvénnyel 
összhangban van. Ezért volt eddig is és van főszabályként a hivatásosoknál, a 
rendőröknél és a katonáknál is a túlszolgálat szabályozva. Eddig, ha jól emlékszem, 
450 vagy 430 óra túlszolgálat lehetett - majd kijavít az államtitkár úr, de 400 óra 
fölött volt -, ez a javaslat azonban azt fogja mondani, hogy nem a törvény mondja 
meg, hogy mennyit és milyen esetben, hanem az elöljáró, bármikor, bármennyit. Nem 
emeli föl 800-ra, vagy nem mondja azt csak, hogy hétvégén, hanem bármikor 
bármennyit, és nincs törvényes garancia arra, hogy hogyan és miként, hanem azt 
mondja, hogy az elöljáró majd eldönti.  

Erre hallhattuk azt a választ, hogy a Honvédelmi Minisztérium bízik a 
parancsnokaiban. Ez egy nagyon szép dolog, egy jogállamban a bizalom egy fontos 
dolog, főleg a honvédségben, de nem helyettesíti a világos törvényi garanciákat. És 
most nem akarok abba belemenni, hogy a minisztérium bízik-e a parancsnokaiban, 
illetve hogy mondjuk, akár konkrét, személyes kérdésekben egy beosztotti, alárendelt 
viszonyban ez attól is függhet - hogy értsék meg -, hogy nekem a parancsnokom úgy 
dönt, hogy engem túlszolgálatra kötelez, a másikat meg nem. És semmilyen törvényi 
garancia és kötelék ebben a dologban nem lesz - szerintünk ez teljesen 
elfogadhatatlan.És az utolsó: még egyszer mondanám, elnök úr, hogy az Alaptörvény 
ennél sokkal nagyobb garanciát ad háború esetén a katonának. Azt mondja, hogy a 
Honvédelmi Tanács szintén jogszabályi formában, rendeletben mondja meg, hogy 
hogyan tér el a főszabálytól. Itt pedig azt mondják, hogy nincs jogszabály, majd a 
parancsnok szépen eldönti kénye-kedve szerint, hogy kinek mennyit kell dolgoznia, és 
ez így jó és így helyes. Szerintünk ez a szabály olyan szinten parttalan, hogy a 
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legalapvetőbb alkotmányos garanciákat sem biztosítja, attól függetlenül, hogy senki 
nem azt kétli, hogy rendkívüli időszakban kell-e túlszolgálatot elvárni akár egy 
katonától vagy egy rendőrtől, csak ez már annyira a ló túloldala, és szakmailag még 
belemehetnénk abba, hogy ha ezt tényleg végre is hajtják, akkor körülbelül milyen 
minőségű munkát várhatunk el azoktól az emberektől, akiket ennyi túlszolgálatra 
köteleznek. És ők, szoktam mondani, nem valami gumikacsát gyártanak egy gyárban, 
hanem fegyverrel a kezükben életről és halálról döntenek, ha éppen úgy van - 
egyébként a sajátjukról is -, tehát mennyire indokolt és jó dolog ezeket az embereket 
ilyen szinten túldolgoztatni? 

Világosan elmondtuk, hogy a szakmai megoldás az lenne, ha az óriási 
létszámhiányt a honvédség feltöltené. De ha átmeneti szabályként vagy rendkívüli 
helyzetben ilyet akar a kormány, akkor is legyen valamilyen korlátja, mert ez jelenleg 
teljesen parttalan, és szerintünk az Alaptörvénynek se felel meg. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A második kérdés ugyan nem nekem szólt, de velem való vita volt. 

Szerintem azt az alkotmány szintjén válasszuk külön, hogy onnantól kezdve, hogy 
valamire csak beleegyezéssel van lehetőség, az, hogy e mögött képviselőtársam milyen 
gyakorlatot vélelmez, egy külön kérdés, de szerintem onnantól kezdve, hogy 
beleegyezéssel és megállapodás alapján lehet eltérni, alkotmányossági kérdés föl nem 
merülhet. 

A másik eset, ahol nincs felső korlát, az csak válsághelyzetben, tehát mondjuk 
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben adott lehetőség, tehát nem egy 
normális időszakban.  

A felső határ eltörlésével kapcsolatos kritikára szerintem ebben az esetben 
jobb, ha államtitkár úrnak adom meg a szót, és akkor mégiscsak a legilletékesebb tud 
válaszolni rá. Parancsoljon! 

 
DR. DANKÓ ISTVÁN államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Miről is beszélünk? Egy törvényi szabályozásról beszélünk, tehát 
jogszabályról. A törvény - és most kifejezetten a Hjt. - alkalmas arra, hogy a saját 
maga általános szabályai alóli kivételeket is meghatározza. Ez egy ilyen kivétel. 
Ezenkívül, ha végignézzük a Hjt. teljes szabályrendszerét, az miről szól? Jogkorlátozó 
rendelkezéseket tartalmaz a katonák tekintetében. Ráadásul a munka 
törvénykönyvének az általános szabályai nem háttérszabályai a Hjt. szabályainak. A 
Hjt. egy önálló jogi entitás, egy rakás jogkorlátozó rendelkezést tartalmaz a katonák 
tekintetében, tehát lehet bele ilyen szabályt tenni. 

Konkrét példát is tudok mondani. A most hatályos Hjt.-ben van jó néhány 
olyan szabály, ami gyakorlatilag ugyanilyen szinten korlátozza a katonák jogait a 
külföldi szolgálatteljesítés esetében. Ott megbízunk a parancsnokokban; miért ne 
bíznánk meg itthon is, egy zárt, térben, időben korlátozott veszélyhelyzet esetében 
hasonló módon? 

Ha konkrét példát kell mondani más törvényből ilyen jogkorlátozásra, akkor 
nagyon szívesen idézem a munka törvénykönyvének a 108. § (2) bekezdését szó 
szerint: Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, 
súlyos kár, az egészséget fenyegető súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében 
szolgáló feladatnál. Nem tudom, mi a különbség egy hatályos általános Mt.-szabály és 
a most tárgyalt témakörünk között; legfeljebb annyi, hogy ott civilekről van szó, itt 
pedig katonákról van szó.  

Felvetődött itt meg a HRB ülésén is a közalkalmazottak kapcsán a felső 
foglalkoztathatósági éves óraszám. Az elv ugyanaz: azok a közalkalmazottak, akik a 
Magyar Honvédség keretében dolgoznak, kifejezetten kiszolgáló jellegű feladatokat 
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csinálnak. Az is elhangzott már a HRB ülésén, hogy ezek a közalkalmazottak, az ő 
tevékenységük elengedhetetlen a katonai tevékenység kiszolgálásához, ezért van 
szükség náluk is egy hasonló célt szolgáló szabály bevezetésére. De hangsúlyoznám - 
csatlakozva elnök úrhoz -, hogy ez egy időben és térben korlátozott esetkörre 
vonatkozik, egyebekben nem alkalmazható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a második kört. Harangozó képviselő úr kért 

szót. Parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Két pontban szeretnék 

csak reagálni, mert szerintem világosan lebuktatta magát államtitkár úr a válaszával. 
Ez nem veszélyhelyzet, államtitkár úr. A veszélyhelyzetet a kormány kihirdeti, az 
Országgyűlés kétharmados többségével 15 napon belül eldönti, hogy fenntartja-e vagy 
nem. Ez egy olyan jogi helyzet, amit a kormány önállóan eldönt; sima feles törvénnyel 
hozták létre. Nincs semmi olyan rendkívüli jogi háttere az alkotmány értelmében - 
önök döntöttek így -, mint ahogy a veszélyhelyzetnek vagy a rendkívüli állapotnak, 
ehhez képest durvább szabályokat tesznek hozzá, mint ezekben az esetekben, ezt 
mondom el. 

Államtitkár úr, hogy mi a különbség aközött, hogy egy munkavállalót egy 
üzemi baleset esetén néhány órára vagy maximum néhány napra be lehet rendelni és 
aközött, hogy egy ilyen jogi minősített időszakban, ami a törvény értelmében fél évre 
szól, majd utána a kormány bármeddig meghosszabbíthatja, azaz majd meglátjuk a 
gyakorlatot, de nagy valószínűséggel ez éveken keresztül folyamatosan fenntartott 
időszak lesz, hogy a kettő között mi a különbség? Azért lássa be, államtitkár úr, hogy 
erre nem illik hivatkozni. Hogy egy munkást a saját gyárában lévő üzemi balesetnél 
berántják néhány órára vagy - mondom még egyszer - néhány napra a közvetlen 
életveszély elhárítására, vagy hogy hónapokon, akár éveken keresztül ezt 
főszabályként alkalmazzuk, szerintem nagyon világos a kettő között a különbség, és 
ezért lenne ildomos valamilyen törvényes garanciát ebbe belerakni. Ennyit szerettem 
volna mondani, mert látom, hogy ebben sajnos nem fogunk előrébb jutni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom.  
Államtitkár úr kíván reagálni? (Dr. Dankó István: Nem, köszönöm.) Nem 

kíván államtitkár úr reagálni. Akkor nem adom meg a szót. 
A határozathozatal következik. Ennek megfelelően először a Honvédelmi és 

rendészeti bizottság két pontban foglalt módosító indítványáról kell állást foglalnunk. 
Az előterjesztő nem nyilatkozott, a bizottság támogatta a javaslatot. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

A módosító indítványokat a bizottság 26 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta. 

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadónak Harangozó Tamás képviselő úr jelentkezik, úgyhogy a 
bizottsági kisebbségi véleményt ő fogja ismertetni. 
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Ezzel a napirendi pont végére értünk. Most eseti képviseleti megbízást 
ismertetek: Tukacs István képviselő úr Bárándy Gergely alelnök úrnak adott eseti 
képviseleti megbízást. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLXI. 
törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény módosításáról szóló T/7406. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló T/7406. számú törvényjavaslat. Az előterjesztőket Vas Imre 
képviselő úr képviseli, a kormány képviseletében Fónagy János államtitkár urat 
köszöntöm.  

A módosító javaslatok között az Igazságügyi bizottság módosító javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata 
található.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem fog nyilatkozni. 

Kérdezem a kormányt a módosító javaslatokkal kapcsolatosan. Államtitkár úr, 
parancsoljon! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. A kormány a módosítókat a Törvényalkotási bizottság módosító 
javaslataival együtt támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Szilágyi György 

képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok  

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném 
kérni, hogy indokolják valamilyen módon a módosító javaslatokat is, hiszen a 
következőt nem értjük.  

Októberben tárgyaltuk a kormány előterjesztésében a csődtörvény nagyobb 
volumenű módosítását, a magáncsőddel együtt. Szóval, nem értjük magát a 
benyújtást, hogy most ilyen rövid idő után egy egyéni képviselői indítványra itt van 
előttünk újra egy módosítás. Mi nem nagyon látjuk ezt a joghézagot, hogy egy 
nagyobb joghézagról lenne itt szó. Az a gyanúnk, hogy megint mintha valamilyen 
személyre szabott törvényjavaslatról lenne szó, valakire vagy valamire irányulóan. 

Azt szeretném tehát megkérdezni, esetleg a kormánytól vagy az előterjesztőtől, 
magyarázzák már el nekem, legyenek olyan kedvesek, hogy a gyakorlatban mi a 
lényege ennek a módosításnak, és hogy a bírói gyakorlat, mondjuk, mennyire 
indokolja ezt a jelenlegi módosítást. 

Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A módosító indítványt és annak benyújtását - ahogy képviselő úr 
egyébként a kérdésében is feltette - két dolog indokolja. Az egyik a gyakorlat által 
eddig kimutatott, egyébként zömében jogtechnikai pontosítások, irattározás, tehát 
technikai jellegű kérdések. Másrészt pedig éppen az ön által felemlített, jelenleg 
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aktuális bírói gyakorlat vetett fel olyan nagyon aktuális kérdést vagy kérdéseket, 
amelyek arra indították a módosítást benyújtó javaslattevőt, hogy jogszabály-
módosítással is vegye elejét a joghézagból eredő és várhatóan zavaró ítélkezési 
gyakorlat kialakításának, illetve a jelenlegi, lényegében a kettős végrehajtás 
lehetőségét kizáró szabályozásnak.  

Úgyhogy a javaslat előterjesztésének, annak időpontjától függetlenül, kettős 
eredője van: az eddig felgyülemlett és a korábbi szabályozással nem érintett technikai 
jellegű kérdések; a másik pedig egy, a bírói gyakorlat által, ítélkezési gyakorlat által 
megkövetelt, kilátásba helyezett dilemmának a feloldása. 

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

elnök úr. Ugyan nem én tettem fel a kérdést, de hasonló aggályaink nekünk is voltak, 
mint amit Szilágyi képviselő úr megfogalmazott, és őszintén szólva államtitkár úr 
nemhogy nem győzött meg, hanem még inkább megerősített abban, hogy ezzel a 
javaslattal két probléma is van.  

Az egyik az, és ezt elmondom most is, elmondtam korábban is, és sajnos, ahogy 
önök folytatják ezt a jogalkotási gyakorlatot, újra és újra el kell mondani, hogy nem 
minőségi jogalkotás az, amikor permanensen tárgyalunk egy-egy törvényt, és mindig 
egy részét hozzák ide módosítani, aztán egy másik részét hozzák ide módosítani, és 
ahogy államtitkár úr is elmondta, ismételten technikai, pontosító módosításokra 
szorul az a törvény, amelyről egyébként úgy nagyjából most szavaztunk valamikor a 
parlamentben, mármint a zárószavazást értem ez alatt. Ez az egyik probléma, és ezt 
itt is fel kell vetni. 

A másik probléma, hogy igen, bennünk is felmerült az, hogy itt megint 
valamilyen egyedi esetről van szó, valamilyen egyedi esetet kívánnak megoldani. Az a 
válasz, amelyet államtitkár úr adott, megmondom őszintén, mivel ilyen értelemben 
kevés tartalom volt benne, ami az általánosságot illeti, ebben még inkább megerősít, 
főleg akkor és főleg úgy, hogy megint alkalmazzák azt a technikájukat, mely szerint a 
javaslat szerinti változásokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 
Márpedig ez az emberben bizony kétségeket vet föl, konkrétan a mostani eljárások 
vonatkozásában, amelyek a brókercégek ügyeiben folynak, hogy nem itt iparkodnak-e 
valami olyan módosítást és megoldást találni, és elsősorban nem feltétlenül a 
károsultak érdekében, ami nem támogatható.  

Tehát mivel ezt mi nem látjuk, és államtitkár úr válasza sem győzött meg 
ennek az ellenkezőjéről, ezért mi nem fogjuk támogatni sem a módosító javaslatokat, 
sem a zárószavazásnál magát a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. 

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

vitát lezárom. Előterjesztőként Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Ha a képviselőhöz a 

fogadóóráján jönnek emberek, és jeleznek különböző problémákat, akkor, úgy 
gondolom, a képviselőnek kutya kötelessége ezeket orvosolni. Egyébként a Bárándy 
képviselőtársam által mondott brókerügyekhez ennek semmi köze nincs, azok 
teljesen más eljárásban vannak. De az azért mégsem jó, ha egy dolog tekintetében 
bűnügyi zárlatot rendelnek el, amelyet más eljárásban zár alá vételnek neveznek, 
akkor mondjuk ugyanarra a követelésre ne lehessen végrehajtást, illetve felszámolást 
folytatni. 
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A másik pedig, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell: ez az 
eljárási szabályoknál általában is így van, hogy a folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy ez polgári eljárás, büntetőeljárás vagy éppen 
szabálysértési vagy fegyelmi eljárás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, kíván-e még reagálni? 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nem. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr nem kíván reagálni, akkor a határozathozatal 

következik. Miután államtitkár úr jelezte, hogy a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatára tekintettel támogatja a háttéranyag módosításait, és a 
háttéranyag 5. pontjának elfogadása kizárja az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot, ezért először az 5. pontról szavazunk, amely 
eszerint nem élvez kormányzati támogatást. 

Kérem tehát képviselőtársaimat, hogy a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatok közül először az 5. pontról szavazzunk; a kormány nem támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 5. pontban foglalt módosító indítványt 3 
igen szavazattal, 31 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell határoznunk, ezeket a kormány 
támogatja; az előterjesztő nem nyilatkozott. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 26 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
a háttéranyag további módosító javaslatait a bizottság támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját, 1. hivatkozási számú, módosító 
javaslatáról kell döntenünk; ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vejkey képviselő urat javaslom. Kérem, ennek 
elfogadásáról kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadót az ellenzék kíván-e állítani? (Dr. Bárándy Gergely és dr. 
Gyüre Csaba jelzésére:) Jelzi az ellenzék, hogy nem kíván állítani.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/7398. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/7398. számú törvényjavaslat. A kormányt továbbra is Fónagy János államtitkár úr 
képviseli.  
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A Gazdasági bizottság 15 pont terjedelmű módosító indítványai és a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító indítványa is 
megtalálhatók a háttéranyagban. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem nyilatkozik.  

Erre tekintettel a vitát megnyitom. Fodor Gábor képviselő úr kért szót, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 
Úr! Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni az egész törvényjavaslathoz. Nem lesz 
meglepő, ha azt fogom megint előhozni mint a környezetvédelem ügyéért elkötelezett 
ember, hogy nagyon hiányolom továbbra is ebből a törvényjavaslatból is azt, hogy a 
megújuló energiaforrások magyarországi hasznosítására vonatkozó ösztönzőket, 
szabályozókat a kormány nem teszi le elénk ide az asztalra. 

Itt javarészt az az érzése az embernek, hogy amikor az atomenergiával, illetve 
részben más energiaszolgáltatással kapcsolatos szabályozók módosítását taglalhatjuk, 
illetve olvashatjuk, részletezhetjük, nyilván benne van a paksi bővítéssel kapcsolatos 
lendület is ebben a szabályozásban, amit én eleve ellenzek és rossznak tartok 
politikailag, hiszen egy olyan orosz-magyar együttműködésről van szó, amelyet én 
politikai alapon is ellenzek, mert kiszolgáltatottá teszi az országot Oroszországnak ez 
a nagyméretű bővítés. És most azon túlmenően, hogy én ellenzem - meg nyilván 
sokan mások is - a magyar közéletben és akár a politikai életben is, azért az egy 
lényeges kérdés, hogy Paks II.-vel összefüggésben az Európai Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, és leállította a 
kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzéseket. Tehát ez mindenképpen egy olyan fontos 
tény, amit itt a törvényjavaslat vitájával kapcsolatban el kell mondanunk.  

Emiatt is, meg amiatt, amikor a rezsicsökkentésről sokat beszéltünk az elmúlt 
időszakban, de mondjuk én nem nagyon látom azt, hogy mivel a világpiacon nagyot 
esett a gázár és a kőolaj ára az elmúlt időszakban, az ismert, most nem felsorolandó 
tényezők miatt - hála istennek, zárójelben jegyzem meg -, azonban a rezsicsökkentés 
mértéke nem követte ennek a mértékét, és nem látom viszont egyébként, hogy hogyan 
lehetne tovább csökkenteni a lakossági terheléseket. A kormány gyakran hivatkozik a 
rezsicsökkentésre, nem minden esetben megalapozottan, miközben egyébként a 
világpiaci árcsökkenés nagyobb, mint a magyarországi rezsicsökkenés. 

Tehát hiányoznak a megújulók támogatására vonatkozó szabályok, Paks II. 
enyhén szólva kétséges, én ellenzem, vitatom, de hát az egész szabályozás kétséges 
most az Európai Bizottság fellépése ügyében. És az árak környékén se tiszta minden, 
főleg annak tekintetében - és itt az első ponthoz visszakapcsolódnék -, hogy az elmúlt 
időszakban megjelentek a sajtóban olyan cikkek, amelyek arról szóltak, hogy nem lesz 
több pénz, vagy legalábbis támogatás, egyértelmű támogatás azután, hogy hitelezés 
lesz, azt mondta a kormány, támogatás nem, például a lakások szigeteléséhez, 
ablakcseréjéhez az elkövetkezendő időben. Ezt én megint egy komoly gondnak 
tartom, hiszen szerintem az lenne a jó, ha az embereket arra ösztönöznénk, hogy 
környezettudatosan, takarékosan bánjanak az energiával, ne pedig azt szokják meg, 
hogy az energiaárak csökkenése miatt lényegében nem kell figyelni arra, hogy 
környezettakarékosan vagy környezettudatosan és takarékosan használjuk fel az 
energiát. 

Tehát ezek számomra kérdések, problémát jelentenek a törvényjavaslattal 
kapcsolatban, így ebben a formájában én ezt nem is tudnám támogatni, de kíváncsi 
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vagyok az államtitkár úr véleményére, hogy mit gondol ezekről a dilemmákról. 
Köszönöm szépen.  

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

képviselő úr utolsó mondatát nem hagyhatom szó nélkül. A többivel is tudnék 
vitatkozni, de azt gondolom, hogy önök, liberálisok, vagy ön, liberális - nem tudom, 
hogy a többes szám mennyire megengedhető ebben az esetben -, tényleg (Derültség a 
Fidesz képviselőinek körében.) nincsenek tisztában a magyar valósággal.  

Tehát a jövedelemhez képest a rezsicsökkentés előtt a magyar emberek fizették 
a legtöbbet az energiáért. A rezsicsökkentés után ez már nem így van, de senki nem 
mondhatja azt egyébként, hogy a magyar jövedelmekhez képest a háztartási energia 
mérhetetlenül olcsó lenne. Tehát a rezsicsökkentést úgy beállítani, mintha ezek után 
az emberek már nem figyelnének oda az energiára, miközben a jövedelmük jelentős 
részét mindig erre fizetik, ez teljes képtelenség. A magyar embereknek sajnos még 
mindig nagyon sokba kerül az energia, és éppen ezért kell a rezsicsökkentést 
fenntartani és a rezsicsökkentést folytatni. 

De azt hivatkozási alapul mondani, hogy a rezsicsökkentés ellene hat, mert túl 
olcsó lett az energia a magyar emberek számára, ez nekem semmi mást nem mutat, 
csak azt, hogy a liberálisoknak gőzük nincs a magyar valóságról. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót válaszadásra az államtitkár úrnak. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Maga a 
bizottság előtt fekvő törvényjavaslat annyiban érinti a nukleáris energiát, hogy egyes 
technikai jellegű és általában az energiára vonatkozó szabályozási javaslatokban, mint 
a nagyban a kisebb, természetesen benne van a nukleáris energia is. Maga a javaslat 
egyébként nem Paksról szól.  

De a képviselő úr kérdése kötelez rá, és egyben lehetőséget ad arra, hogy a 
tisztelt bizottság előtt is elmondjam, hogy a Paksi Atomerőmű az elmúlt évtizedekben 
is és jelenleg is az ország energiaellátásának korábban 40, most az alacsonyabb 
energiafelhasználás miatt mintegy 44-45 százalékát adja, gyakorlatilag messze a 
legolcsóbb termelői áron. Tudom, erre kész van a válasz, hogy egy új Paks 
nyilvánvalóan valamivel többe fog kerülni, de abban a világon nincs vita sehol, sem 
Európában, sem a tengerentúlon, hogy a nukleáris energia a mindenkori átlagos 
energiaárakhoz képest relatíve mindig olcsóbb lesz, ezért nincs okunk azt feltételezni, 
hogy a jelenlegi atomerőművi, mintegy 40 százalékos kapacitást fenntartó Paks II.-
beruházás ára a többihez viszonyítva mondjuk 15 vagy 20 év múlva relatíve több lesz. 
Szükség van rá.  

Az alternatív energiák jelentőségét a kormány nem vitatja, azzal teljes 
mértékben tisztában vagyunk. Amiről ön szólt, az az energiafelhasználás 40 
százaléka, és soha nem beszélnek a másik 60 százalékról. Az alternatív energiáknak 
hallatlan szerepük van a másik 60 százalékban, tehát Magyarország számára 
egyébként ezek rendelkezésre álló lehetőségek, és ez nemcsak a nap- és a szélenergia, 
hanem Magyarországon például a geotermikus energiának igen kedvező kitermelési 
lehetőségei vannak, és a kormánynak kezdettől elhatározott szándéka, hogy ezen 
alternatív energiaforrások fejlesztésének és felhasználási területének helyt ad. 

Azzal, gondolom, ön is egyetért - és a jelenlegi árakról beszélek -, hogy akkor, 
amikor Paks gyakorlatilag 11,50-ért ad áramot, akkor, amikor az ezt követő legolcsóbb 
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erőmű, a mátrai, egyébként lignites, tehát barnaszenes erőmű 18 forint körül ad 
áramot, a túlnyomórészt importon működő gáz- és olajbázisú erőművek olyan 22-24 
forint körül, akkor az alternatív energia bizony 30 forint vagy afölött van. 

Tehát a lakosságnak nem mindegy, hogy milyen árszintű energiát engedünk be 
a rendszerbe, és - nagyon gyorsan hozzáteszem - ez igaz Paks II.-re is, és igaz az egész 
magyar energiagazdálkodásra, hogy az olcsóbb és az elmúlt években a kormány 
erőfeszítései és intézkedései nyomán lényegesen olcsóbb gáz- és villamosáram-
energia, és ennek járulékaként természetesen a távfűtési árak is, a gazdaság számára 
biztosított energia ára egy alapvető versenyképességi kérdés. Tehát Magyarországon 
meggyőződésünk szerint mind a lakosságnak, mind a gazdaságnak elsődleges érdeke 
egy éjjel-nappal hozzáférhető, jól szabályozható, az ország szuverenitási 
kompetenciáján belül lévő, tehát lényegében nem importon alapuló alaperőmű 
folyamatos működtetése, amellett természetesen a további, ismétlem, 60 százalékos 
hányadban részt kell hogy kapjanak az ön által - egyébként nagyon helyesen - 
fontosnak tartott alternatív energiák.  

Ha az elnök úr megenged még egy mondatot, mert ritkán van arra 
lehetőségünk, hogy ezt egy parlamenti bizottság előtt elmondjuk. Ez az általános 
vitában is mindig elhangzik, és előszeretettel hangzik el például a német példa, hogy a 
németek leállították az atomerőműveket. Először is, hajlamosak vagyunk arról 
megfeledkezni, hogy Németország 30 évvel ezelőtt se a Ruhr-vidéket, se a Saar-
vidéket nem állította le. Ma a német energiagazdálkodásnak mintegy az egyharmada 
szénbázisú, tehát a hagyományos széntüzelésű erőműveket használja, egyébként jó 
hatékonysággal, Németország.  

A másik, hogy az alternatív energiára valóban sokat költöttek, olyan rengeteget 
költöttek, amit egy gazdag Németország megengedhet magának, bár ott is hangzanak 
el nagyon komoly politikai vélemények, hogy Németország ebben is túlfutott a 
lehetőségein, de olyan pénzeket fordított erre, amelyeket több más ország - nemcsak 
Magyarország, általában Európa többi országa - nem nagyon engedhet meg magának. 

Harmadszor - és ezt, hogy mondjam, a bizottság zárt körére gondolva engedem 
meg magamnak -: mindezek után, ami pedig hiányzik a német gazdaságból energia, 
azt szép csendben behozzák a dél-franciaországi atomerőművekből. Tehát azért 
mondom, hogy ott, ahol az alternatív energiák mellett döntöttek látványosan, ott sem 
olyan tiszta a kép. 

Úgyhogy kérem, hogy ezeknek az ismeretében foglaljon állást a bizottság, 
megint mondom, az egyébként nem ezzel foglalkozó, hanem ezt csak technikailag és 
parciálisan érintő törvényjavaslat mellett. Köszönöm a türelmét, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság akkor is a lényegi kérdésekről folytat 

vitát, ha a törvényjavaslat ezeket nem érinti. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon! 

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

szavai, illetve Balla képviselőtársam szavai ihlettek arra, hogy hozzászóljak. Nagyon 
sajátságos szuverenitásértelmezést hallhattunk itt. Ugye, egy alaperőmű tekintetében, 
importnak ki nem szolgáltatott alaperőmű tekintetében azért sajátos ez az értelmezés, 
mert azért ott van egy 3000 milliárd forintos orosz hitel, amit a kormány felvett már 
ennek a beruházásnak a megvalósítására. Én úgy emlékszem, hogy a Fidesz a külső 
eladósodottságot a szuverenitásunk elleni merényletnek tartotta, és itt most valóban 
azt lehet látni, hogy igazából önöknek nem mindegy, hogy ez a hitel most Nyugat-
Európából jön vagy Oroszországból, tehát az orosz hitel nem veszélyezteti a 
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szuverenitásunkat, míg a többi igen. Szerintem ugyanúgy veszélyezteti a 
szuverenitásunkat 3000 milliárd forint hitel felvétele. 

A másik dolog, amihez szeretnék hozzászólni és kérdést feltenni államtitkár 
úrhoz - és nagyon örülök neki, hogy tényleg egy kis időt szakítottunk arra, hogy 
beszélgessünk a magyar energiaellátásról -, és ehhez kapcsolódik Balla képviselő úr 
megállapítása - ritkán szoktam ilyet mondani, talán még nem is mondtam: mélyen 
egyetértek Balla képviselő úrral -, hogy a magyar családoknak még mind a mai napig 
jelentős kiadást jelent az energiaköltségeknek a fizetése. Tehát a magyar háztartások 
jövedelmének még mindig közel negyedét, 30 százalékát az energiaköltségek 
megfizetése teszi ki átlagosan. És itt tennék fel kérdést. Egyszerűen nem értem: ha 
indokolt most, és a nyugat-európai, világpiaci árak estek energia tekintetében, akkor 
miért nem folytatódik most az energiaár-csökkentés? És miért zárja ki a kormány a 
lakosságot az energiahatékonysági, épületfelújítási programokból?  

Most jelent meg egy kormányhatározat, amely felkéri a Miniszterelnökséget, 
hogy dolgozza ki azt a támogatási rendszert, amiben vissza nem térítendő támogatást 
nem kapnak a lakossági fejlesztésre a háztartások. Emlékeim szerint egy 100 
milliárdos visszatérítendő lakossági hitelprogramot kívánnak indítani, miközben az 
operatív programban emlékeim szerint egy 88 milliárdos összeg elkülönítésre került a 
magánszemélyek épületfelújítási programjaira. Ez akkor most ellentmond a 
kormányhatározatnak. Tehát miért nem támogatják a lakossági energetikai, 
épületenergetikai felújításokat, nyílászárócserét, fűtéskorszerűsítést, szigetelést? Mi 
ennek az oka? Hiszen itt azért valószínűleg mindannyian egyetértünk abban, hogy az 
el nem használt energia a legolcsóbb energia. Tehát én kérek erre választ, hogy miért 
nem történik most egy árcsökkentés, amikor a világpiac ezt indokolná. Mi történik 
azzal a pénzzel, ami felhalmozódik ebből az árkülönbségből? És miért nem támogatja 
a kormány a lakossági energetikai beruházásokat? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenkinek fogok szót adni, de jelzem, hogy ha 

valaki áttekinti a törvényjavaslatot, akkor olyan, a vitához közvetlenül kapcsolódó 
szabályozási tárgyakat talál, mint az országos személyi dozimetriai nyilvántartás vagy 
pedig a sugárvédelmi szakértő szabályozása. Tehát az, hogy most Révész Máriusz 
képviselőtársamnak, majd utána Szilágyi Györgynek, majd utána Fodor Gábornak 
szót adok, ez csak és kizárólag az ultraliberális ülésvezetésnek a következménye. 
(Derültség.) És természetesen a Szocialista Pártnak megadott szóra és szómegvonás 
hiányára is ez vonatkozott. Révész képviselő úr, parancsoljon! (Balla György: 
Megvan a többes szám indoka.)  

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Igyekszem 

nagyon rövid lenni, mert valóban messze kanyarodtunk egyébként a beterjesztett 
törvényjavaslattól. A szuverenitás kérdéséhez tényleg két mondat. Ugye, éppen most 
zárta le Oroszország a gázcsapokat Ukrajna felé, ami egyébként - mivel Ukrajnán 
keresztül érkezik a gáz Magyarországra - minket is fog érinteni a jövőben, és mert 
gázból, olajból nem vagyunk önellátóak, ezért szerintem valóban, ahogy államtitkár 
úr elmondta, szuverenitási kérdés, hogy Magyarország legalább a villamos energia 
tekintetében a saját lábán álljon. Tehát szerintem abszolút nemzeti érdek, hogy 
Magyarországon a magyar tulajdonban álló erőművek meg tudják termelni azt az 
áramot, amire Magyarországnak szüksége van. És valóban, ez hitelből épül fel, de az, 
hogy hitelből épült fel bármi - például régebben még azt is mondták, hogy az is gond, 
hogy az oroszok építik fel, de hogy mondjuk, az oroszok építették-e, vagy a 
Szovjetunió építette-e az előző Paksi Atomerőművet, ez egyébként jól látszik, hogy 
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semmilyen problémát nem okoz. Szuverének vagyunk, hiszen saját magunk állítjuk 
elő a szükséges energiát, ami Magyarország számára kell. 

Még egy megjegyzésem lenne: államtitkár úr elmondott három szempontot 
Németország esetében, én hozzátennék egy negyediket is, azt hiszem, hogy nyugodtan 
össze lehetne hasonlítani a magyarországi energiaárakat, villamosenergia-árakat a 
németországi energiaárakkal, hiszen éppen Németországban, ahol nagyon jelentős 
részben megújuló energiaforrásból nyerik az energiát, a németországi 
villamosenergia-árak messze-messze sokkal magasabbak, mint a magyarországi 
energiaárak. Tehát lehet küzdeni, egyébként helyes is, ha növeljük a részarányát a 
megújuló energiaforrásnak, csak azért azt is látni kell, hogy ez sajnos ahhoz is vezet, 
hogy a villamos energia ára is drasztikusan emelkedik abban az esetben, ha mondjuk, 
ezekre a megújuló energiaforrásokra állunk át. Reménykedünk, hogy a technológia 
olyan ütemben fejlődik az elkövetkezendő években, évtizedekben, hogy a megújuló 
energia előállítása lényegesen olcsóbb lesz. Ma sajnos még nem itt tartunk. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban igaza van, 

hogy elkanyarodtunk igazából a törvénymódosításnak a tárgyától. Nem is szóltunk 
volna hozzá, ha maradunk ott, de mivel voltak megszólalások, így kénytelenek 
vagyunk mi is elmondani a véleményünket. Egyébként minden mindennel összefügg, 
Balla képviselő úrnak - azt hiszem - két üléssel ezelőtt volt egy kérdése, amire ma 
akkor választ kaphattunk, hiszen Balla képviselő úr feltette azt a kérdést, hogy mit 
jelent a „mi, liberálisok”, most már valószínűleg akkor Farkas Gergelyt, bocsánat, 
Gulyás Gergelyt jelenti ebben a megfogalmazásban.  

 
ELNÖK: Egyrészt, ha most Farkas Gergelyt kizárják a Jobbikból e miatt a hiba 

miatt, akkor elnézést kérek tőle. Másrészt én ezt a viccet már azon az ülésen 
elsütöttem. A harmadik pedig, hogy ez egy új kategória, ez az ultraliberális 
ülésvezetés, mert amiről beszélünk, annak a törvényjavaslathoz az égvilágon semmi 
köze nincs. De parancsoljon, képviselő úr!  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Itt elhangzott az MSZP részéről, hogy mennyire 

sérti az a 3000 milliárd forint adott esetben Magyarország szuverenitását, megértem, 
hogy nagyon sokszor önök azt mondják, hogy itt alternatív energia kellene, ki kellene 
váltani az atomenergiát meg hasonlókat. Csak egy dolgot nem hallottam soha ezektől 
az emberektől, hogy egyszer rakjon már le valaki egy koncepciót, amivel bizonyítja 
azt, hogy ki lehet váltani az atomenergiát most, jelen pillanatban, Paks II.-t nem kell 
megépíteni, mert hogyha egy ilyet valaki végre lerakna az asztalra, akkor lehet, hogy 
erről tudnánk vitatkozni. Ha viszont Paks II.-t meg kell építeni, és Magyarországnak 
nincs erre pénze, akkor nincs más lehetőségünk, mint hogy, mondjuk, hitelt vegyünk 
fel. És hogy a szuverenitást meg a függetlenséget meg a működőképességet mi az, ami 
nagymértékben veszélyezteti? Hát az veszélyezteti, ha nem lesz áram. Ha nem lesz 
áram, akkor valóban nagy veszélybe kerül mind a szuverenitásunk, mind a 
függetlenségünk, mind a működőképességünk is. Addig, amíg ezt úgy tudjuk 
megoldani, és erre vannak adott esetben megoldási javaslatok, hogy meg kell 
építenünk Paks II.-t, addig meg kell építeni Paks II.-t.  

De ha önök leraknak bármikor olyan javaslatot, amivel meg tudnak győzni, 
mondjuk, minket arról, hogy - egyébként támogatjuk az alternatív energia minél 
nagyobb mértékű használatát - nem kell Paks II.-t megépíteni, mert van rá lehetőség, 
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hogy alternatív energiával kiváltsuk arra az időszakra az energiaszükségleteinket, 
akkor mi abszolút támogatni fogjuk ezeket a javaslatokat, csak ilyet még nem láttunk, 
sajnos. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül Fodor képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. A bevezetőmben hadd 

mondjam azt, hogy én hálás vagyok az elnök úrnak az ultraliberális vezetési 
gyakorlatáért, mert ez lehetővé tesz ilyen vitákat, mint amit itt most is átéltünk, 
ugyanis én ezt a vitát nemhogy haszontalannak nem tartom, hanem nagyon 
értelmesnek és hasznosnak tartom. Most pont Révész Máriusz képviselőtársamra 
néztem, átéltünk már egy ilyet oktatási kérdésben is itt, a bizottságban, ahol több 
mint egy órán keresztül vitatkoztunk egymással, és egy teljesen értelmes, jó vita volt, 
ami nem feltétlenül és közvetlenül a módosító indítványokhoz kapcsolódik, de amiről 
beszélünk, ez a háttere ennek az egész törvényjavaslatnak, ami itt van előttünk, és 
szerintem ez a lényeg.  

Szóval nem véletlenül próbálok én ilyen kérdéseket fölvetni, mert ezek a 
lényeges kérdések, és szerintem fontos az, hogy most is nagyon hasznos, értelmes, jó 
hozzászólásokat lehetett itt hallani a bizottság ülésén. Államtitkár úrnak is 
megköszönöm a nagyon kimerítő és széles perspektívában mozgó válaszát, 
függetlenül attól, hogy nyilván a vitáink egy része fennmarad, és lesznek olyan 
kérdések, amelyekben nem fogunk egyetérteni.  

Az érdemi részére rákanyarodva, engedjék meg képviselőtársaim, hogy nagyon 
röviden hadd mondjam azt, hogy amit államtitkár úr is elmondott, és többen szóvá 
tettek itt kormánypárti oldalról, Balla képviselő úr, Révész Máriusz, aztán Szilágyi 
György képviselő úr is most a legutolsó hozzászólásában, hogy mi a helyzet az 
atomenergiával, a megújuló energiákkal, ez egy kulcskérdés. Nem gondolom azt, hogy 
száműzni kellene az atomenergiát a magyar energiaszektorból, mert annak is ott van 
a helye. Én nem vagyok egyébként atomellenes helyből, ezt szeretném leszögezni, de 
azt gondolom, hogy óvatosan kell bánni vele. Nem lehet valami csodát remélni az 
atomenergiától.  

A megújuló energia sem lesz csoda, tehát nem lehet kiváltani vele létező 
szektorokat, azonban az arányát sokkal, de sokkal jelentősebben kellene növelni a 
magyar energiaellátásban. Ez a vitakérdés, ahogy ez megtörténik Nyugat-Európában, 
ahogy megtörténik az Amerikai Egyesült Államokban és a fejlett világban. Mindenhol 
radikálisan növekszik az alternatív energiák aránya, a nemzeti energiaellátásban, 
hogy így fogalmazzak, és nem véletlenül. Természetes, hogy ennek vannak 
pluszköltségei, de hatalmas hozadékai vannak. Egy olyan országnak, mint 
Magyarország, megjegyzem, olyan szellemi, tudományos, innovációs, kutatási 
hátteret jelentene, ami fantasztikusan nagy lendületet adhatna egyébként a 
tudományos és kutatási fejlődésnek Magyarországon. Én ezért is támogatnám 
nagyon, mert Magyarországon a kelleténél jóval alacsonyabb az alternatív 
energiaforrások részesedése, aránya egyébként az energiatermelésben.  

Fontos, lényeges a jövőt tekintve is, azt gondolom, a környezettudatosság 
szempontjából is ezek aránya, plusz azért is, mert tudjuk, hogy minden más típusú 
energiahordozó kiszolgáltatottságot jelent, ahogy erről itt szó volt. A gáz és az olaj az 
ismert okok miatt, de az atom is, pont azért, mert ott pedig - én ezért vitatom és ezért 
támadom a paksi bővítést -, azt gondolom, Paks fenntartására szükség van, de ezt a 
bővítést nem látom indokoltnak, és az Oroszországtól való politikai és gazdasági 
függést és annak elmélyítését, mert így is van valamiféle függés - lásd, a kőolaj és a 
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gáz miatt -; rendkívül súlyosnak látom ezt perspektivikusan, tehát szerintem ez itt a 
kérdés. 

Egyébként koncepciók - Szilágyi képviselő úrnak válaszolva - vannak erre 
Magyarországon és nemzetközileg is. Államtitkár úr egyébként nagyon bölcsen 
említette például az olyan nemzeti adottságainkat, mint például a geotermikus 
energia kihasználatlanságát, amivel évek, évtizedek óta problémaként nézünk 
szembe, holott komoly lehetőségei lennének Magyarországnak ebben, de más 
területen is vannak, mert mondjuk, mi nem pont a szélenergiában leszünk erősek, de 
napenergiában jóval erősebbek tudnánk lenni megint csak, mint most vagyunk. Tehát 
lennének itt lehetőségek, és azt gondolom, ebbe az irányba kellene lépni.  

Balla képviselő úrnak, szeretném végül azt a megjegyzést tenni, hogy én 
örülök, hogy megtisztelt azzal, hogy vitatkozott velem. Én nem vonnám kétségbe azt a 
képviselő úr, illetve alelnök úr részéről, hogy a valóságot nem ismerné - nyilván 
ismeri -, ahogy elvárom azt az alelnök úrtól, hogy tőlem se vonja kétségbe ezt, hogy 
ismerem-e. Más az értelmezésünk talán ezzel a valósággal kapcsolatban. Ugyanis én 
azt gondolom, hogy minden árcsökkentésnek - aminek lehet örülni, és nyilván 
mindannyian örülünk persze, ha kevesebbet kell fizetni valamiért - akkor van értelme 
többek között az energiaterületen, ha mellé oda tudjuk tenni az energiahatékonyságra 
ösztönző tényezőket is, mert egyszerűen a világ így működik, mert egyébként a 
jövőnket élnénk fel, ha ez nem így lenne.  

Erre hivatkoztam, hogy itt jönnek folyamatosan az újságcikkek, a sajtó tudósít 
arról, hogy hogyan vonja meg a kormány például a lakások szigeteléséhez, 
ablakcseréjéhez nyújtott támogatást. Tehát nincs összhangban ez a politika azzal, 
aminek kellene történnie, hogy a valóságot valóban reálisan érzékeljük, és ne csak egy 
politikai szlogenként próbáljuk elkönyvelni magunknak. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kucsák képviselő úr kért még szót, parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egészséges munkazaj hatotta át 

a termet, úgyhogy rendkívül rövid leszek. Tóth Bertalan hozta szóba, és a végén Fodor 
Gábor is utalt rá, hogy a lakosság számára nincsenek ilyen energiahatékonyságot 
ösztönző támogatási formák. Azt tudom mondani, hogy akkor takarékosan bántak az 
igazsággal. Szeretném a figyelmükbe ajánlani az Otthon melege programot, amely 
egyébként például a társasházak esetében az 5 és 60 lakást magukban foglaló 
társasházak számára íratott ki; a ’40-es években épült házaktól egészen a 2000-es 
évek közepéig, derekáig épült házak jöhetnek itt szóba, bizonyos paraméterek 
mentén. És éppen egyébként a napokban születnek meg a támogatási döntések ezzel 
kapcsolatban. Ezek is lakossági célt szolgálnak. Energiahatékonysági célja van ennek, 
és a károsanyag-kibocsátást fogja csökkenteni. Ez is hozzátartozik a képhez, így teljes 
a kép szerintem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Ha államtitkár úr kíván reagálni, 

akkor parancsoljon! 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Néhány szakmai érv. Az egyik, hogy tisztelt képviselőtársaim, nem 
bővítjük Paksot. Hosszú évek óta 40 százalék a részaránya, Paks II.-nek is hosszú 
évtizedeken keresztül körülbelül 40 százalék lesz a prognosztizált részaránya. Van 
néhány év átmenet, amikor a kifutó blokkok közül még egy-kettő üzemel, az újak 
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közül egy-kettő belép, akkor lesz egy átfedés, de egyébként a magyar nukleáriserőmű-
kapacitást lényegében nem kívánjuk bővíteni.  

A második az, hogy többször elhangzott, hogy nem támogatjuk a 
lakáskorszerűsítést. Támogatjuk, de nem EU-forrásból, és hozzáteszem, eddig sem 
EU-forrásból támogattuk. Megvan, egy kamattámogatással erősen megtámogatott, 
mintegy 100 milliárdos hitelblokkot kívánunk erre biztosítani.  

Végezetül: képviselőtársaim közül többen említették a mostani világpiaci ár és 
a belföldi árak összefüggéseit. Tisztelt Bizottság! A lakossági fogyasztók által fizetett 
végfogyasztói árnak körülbelül 10 százaléka az a rész, ami a kőolajártól függ. 
Képviselőtársaim a 2010-ig vagy a még 2010-ben követett gyakorlatra emlékeznek, 
vagy azt veszik alapul, amikor még a földgáz ára teljes egészében az importolajárhoz 
kapcsolódott. Ez ma már nem így van. Ma az olajtermékekhez indexált, tehát ahhoz 
mért földgáz súlya 25 százalékra csökkent. A maradék 75 százalékát már nem egy 
olajindexált, hanem egy tőzsdei ár határozza meg, tehát ez a közvetlen összefüggés a 
kettő között nincs meg. Úgyhogy kérem, hogy véleményük kialakításánál, szakmai 
véleményük kialakításánál ezt szíveskedjenek figyelembe venni. Köszönöm a 
lehetőséget, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak az újbóli válaszadást.  
Most akkor visszatérünk a törvényjavaslathoz, és szavazzunk is róla. Először a 

Gazdasági bizottság módosító javaslatairól kellene szavazni, mégpedig úgy, hogy a 12. 
pontról külön kell szavazzunk, mert az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 1. pontja kizárja a 12. pont elfogadását. Erre tekintettel kérem, hogy a 12. 
pontról szavazzunk külön! (Szavazás.)  

A 12. pontot 2 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól szavazzunk! (Szavazás.)  
A háttéranyag további pontjait a bizottság 25 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 

8 tartózkodás mellett támogatta. 
Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját kormánypárti 

módosító javaslatáról kell szavaznunk. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 

javaslatát 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 

javaslatot 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta. 
Vejkey képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag az ő személyét támogatta. 
Kisebbségi előadónak Tóth Bertalan képviselő úr… (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Fodor Gábor 

képviselőtársammal megosztva mondanánk a kisebbségi véleményt. 
 
ELNÖK: Tehát képviselő úr és Fodor Gábor. 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Igen. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a kisebbségi vélemény megosztott ismertetésére kerül 

majd sor Tóth Bertalan és Fodor Gábor képviselő urak között. 
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Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt és a tematikus vitában való 
szerepvállalást még akkor is, ha a törvényjavaslathoz a kérdések nem kapcsolódtak, 
ezért a válaszok sem kapcsolódhattak. (Dr. Fónagy János és munkatársa távozik az 
ülésről.)  

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a 
fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló T/5486. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely az árubemutatóval 
egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló T/5486. számú törvényjavaslat. 

Az előterjesztők képviseletében Vejkey képviselő urat köszöntöm, Kara Ákos 
államtitkár urat pedig a kormány képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről. A Gazdasági bizottság módosító javaslatai, illetve 1. hivatkozási számon 
kormánypárti törvényalkotási bizottsági javaslat található a háttéranyagban. 
Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részéről 
nem tud személyesen jelen lenni - korábbi bizottsági ülésre eljött volna, de most nem 
tudott -, viszont levélben jelezte, hogy üdvözli a terület szabályozásának tervezett 
módosítását. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem nyilatkozik, ezért a vitát megnyitom, illetve bocsánat, miután nem a kormány az 
előterjesztő, ezért a kormány véleményét kérdezem a módosító javaslatokról. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

bizottsági módosítókat, így a TAB-módosítókat is támogatja. 
 
ELNÖK: Gondolom, tekintettel arra is, hogy ahol a TAB-módosító felülírja a 

háttéranyagot, ott a TAB-módosítót támogatja a kormány. (Jelzésre:) Államtitkár úr 
jelzi, hogy igen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Vejkey képviselő úrnak adom meg a 
szót, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Előterjesztőként akkor pontosítanám, hogy a Gazdasági bizottság 1. és 2. módosítási 
javaslatait támogatjuk, a 3., 4. és 5. pontot nem. A 3. pont tekintetében, azt a TAB 2. 
pontja módosítja, a 4. pontot a TAB 4. pontja, az 5. pontot pedig a TAB 5. pontja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Világos, ez vitában történt érdemi hozzászólás volt. (Derültség.) 

Fodor Gábor képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Elnök úr tekintetén én már láttam, hogy tartott 

tőle, hogy valami koncepcionális kérdést akarok fölvetni, de most nem, hanem csak 
egy egyszerű technikai kérdésem lenne, mert összességében támogatható szerintem 
ez a törvényjavaslat, csak mi indokolja azt, hogy a TAB-os módosítóban az szerepel, 
hogy tilos az árubemutatónál a pénzügyi szolgáltatás nyújtása, majd azzal folytatódik, 
hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggésben nyújtott 
rendszerszolgáltatás kivételével? Tehát ez mit jelent? 
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ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ha megengednek egy 
rövid bevezető mondatot: a törvényjavaslat egy szigorú törvényjavaslat, tehát nagyon 
is keretek közé zárja az árubemutatókon visszaélő, magukat vállalkozásoknak, 
tisztességes vállalkozásoknak tartó, valójában tisztességtelen vállalkozóknak, 
vállalkozásoknak a körét. 

Több dilemma volt a bizottsági módosítókkal kapcsolatban. Itt a konkrét 
kérdésre az a konkrét válasz, hogy az merült fel, hogy különböző termékbemutatók, 
illetve mondjuk, egy falunapon vagy valami fesztiválon vagy ahhoz kötődő programon 
ne zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy egyébként a nem aljas szándékkal megjelenő, 
magukat kereskedőnek hívó emberek a termékeiket tudják értékesíteni. Tehát 
alapvetően erről van szó, ez a jogalkotói szándék jelenik meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden: a 

törvényjavaslatot mi is támogatni tudjuk. Tartózkodni fogunk minden egyes itt jelen 
szereplő módosító javaslatnál, mert az az érzésünk és az a problémánk vele pontosan, 
ami itt is előjött, hogy ezek nincsenek végiggondolva most. Tehát nem tudjuk, hogy 
egyébként egy jó szándékú javaslat nem fog-e az élet más területén, az életben több 
problémát okozni, mint amennyi problémát megold, és most nem a törvényjavaslat 
egészéről beszélünk, hanem konkrétan ezekről az előttünk fekvő módosító 
javaslatokról. Most ezt vagy jobban végig kellene gondolni, vagy tartunk tőle, hogy 
vissza fog kerülni majd a Ház elé, úgyhogy ezeknél tartózkodunk, a törvényt 
egyébként támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr kért még szót. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Részünkről is 

támogatható, hiszen nagyon sokszor mi is felvetettük ezeknél az árubemutatóknál a 
problémákat, viszont csatlakoznom kell képviselőtársaimhoz, hogy nem értjük ezt a 
TAB-módosítást. Hiszen most megint egy olyan rendelkezés jön be itt a törvénnyel, 
amit véleményem szerint kapkodva, tényleg nem teljes mértékben átgondolva 
nyújtanak be, és amely még akár kiskapukat is nyithat egy egyébként - ahogy 
államtitkár úr is elmondta - szigorítással kapcsolatosan. Ezért biztos, hogy ezt a részét 
nem fogjuk támogatni, viszont azokat a célokat, amelyeket itt elmondtak, és ami 
egyébként lejön a törvény szövegéből is, hogy legyen egy szigorítás az 
árubemutatóknál, azokat maximálisan tudjuk támogatni. De itt valahol megint egy 
kiskapu nyílhat meg szerintem. Hiszen, amit államtitkár úr elmondott, persze, 
fesztiválokon és hasonlókon a különböző fesztiválkártyákat meg ilyesmiket nem 
hiszem, hogy célszerű lenne, mondjuk, adott esetben meggátolni. De tudja, 
államtitkár úr, vannak olyan helyzetek, olyan egységek, amik eddig nem voltak 
piacok, azok hirtelen most megpróbáltak piacok lenni, mert a törvényt így tudták 
kijátszani. Itt is, amik esetleg nem voltak eddig fesztiválok, azok majd hirtelen hátha 
megpróbálnak fesztiválok lenni, és magánál a bankkártyánál - mert a bankkártya is 
beletartozik ebbe a helyzetbe - pedig még nagyobb lehetőségek lehetnek arra, hogy 
esetleg kijátsszák. Úgyhogy ezt biztosan nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Szerintem elég világos volt államtitkár úr válasza. Tehát gyakorlatilag, 
amikor ma egy bármilyen fesztiválra vagy akár most már azt hiszem, focistadionba is, 
ha az ember belép, akkor számtalan helyen egy külön kártyára feltölthető összeggel, 
egy kis kártyával lehet csak fizetni. Ha ezt… (Szilágyi György közbeszólása.) 
Bocsánat? Parancsoljon, képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, de az meg nem klasszikus értelemben vett 

termékbemutató, amiről most beszélünk. Azért mondtam… 
 
ELNÖK: De egy bornap már az. Csak kérdezem. Képviselő úré a szó, csak 

kérdezem. Tehát vegyük azt a praktikus esetet, hogy például a Gasztrofesztiválon vagy 
bármilyen helyen most már csak ilyen kártyákkal lehet fizetni. Erre vonatkozik. Én is 
szeretném megérteni, tehát nem megvontam a szót a képviselő úrtól, de ha jól értem, 
akkor ezekről az alkalmakról beszélünk. (Jelzésre:) Bólogatást látok. Visszaadom a 
szót a képviselő úrnak, nem megvonni akartam, csak gyorsítani a párbeszédet. 
Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, nem akarom tovább húzni az időt. 

Igen, most erről beszélünk. Mi csak azt vetettük fel, nem biztos, hogy minden esetben 
erről beszélhetünk, hanem lehetnek olyan új, alternatív lehetőségek, amelyekről most 
nem beszélünk és amit majd ezekhez a fesztiválokhoz fognak, mondjuk, adott esetben 
hasonlítani, így próbálják meg adott esetben kijátszani majd azt a törvényt, ami most 
egy szigorítást tartalmaz. 

 
ELNÖK: Tehát akkor, akik eddig házaltak, azok most már fesztiválokon fognak 

házalni? (Derültség.) Világos. Megadom a szót, képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, ne haragudjon, akik eddig mondjuk, 

adott esetben - tehát beszéljünk, mondjuk, arról, hogy történt-e már ilyen 
Magyarországon, akik eddig élelmiszerboltként üzemeltek, majd utána hirtelen piaccá 
minősítették saját magukat, hogy nyitva tarthassanak vasárnap, akkor erre is volt már 
példa. Tehát azért Magyarországon a magyarok leleményességét ne becsüljük alá, 
hogy ha éppen megpróbálják kijátszani a törvényeket, akkor arra van-e ötletük, hogy 
hogyan lehetne, mondjuk, ezt adott esetben kijátszani. 

 
ELNÖK: Lezárom a vitát, és megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra. 
 
KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A parlamentben úgy láttuk, hogy 
konszenzus van a kérdés körül, tehát mindenki a szigorítás mellett áll. Azt szeretném 
megnyugtatásul elmondani, hogy a parlamenti anyaghoz képest a bizottsági 
módosítók elfogadása még szigorúbb anyagot jelent, hiszen, ha megnézik az 
ügyfélszolgálati előírások betartásának a pontos körülírását, akkor ebből az értő 
ember olvashatja, hogy bizony nehéz feladatot állítunk ezek elé az emberek elé, ezek 
elé a cégek elé. 

Másfelől viszont egyetértek mind a kormánypárti, mind az ellenzéki 
képviselőkkel, hogy van egy dilemma. Ez egy dinamikus közeg, ahol bizony résen kell 
lenni majd a jogalkotónak, és ha újabb és újabb kiskapuk támadnak, azokat be kell 
zárni. Szeretném jelezni, hogy a kormány részéről erre nyitottak vagyunk. Az lenne 
talán a hivatalos kifejezés, hogy utólagos hatásvizsgálatot tartunk majd, ha hatályba 
lép a törvény. Ez hétköznapi szóhasználatban azt jelenti, hogy továbbra is rajta 



31 

leszünk a kormány részéről a kérdésen, és ha szükséges, akkor további szigorítási 
javaslatokat fogunk hozni. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem Vejkey képviselő urat, hogy kíván-e reagálni. 

Parancsoljon! (Dr. Vejkey Imre: Köszönöm szépen, nem kívánok reagálni.) Nem 
kíván reagálni. Akkor most határozathozatal következik. A kormány jelezte, hogy a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítójával felülírt pontokat nem támogatja. Az 
előterjesztő nem foglalt állást, de a vitában ugyanezt az álláspontot jelezte. Ennek 
megfelelően először a kormány által nem támogatott, háttéranyagban található 3., 4. 
és 5. módosító indítványról szavazunk. A kormány ezeket nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az említett módosító indítványokat a bizottság 3 igen 
szavazattal, 20 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag fennmaradt 1. és 2. pontjáról kell döntenünk. A kormány 
ezeket támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 1. és 2. pontjában foglalt 
módosító javaslatot 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. A 
kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a bizottság 20 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az ő bizottsági előadói 

kijelölését.  
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Ezzel a napirendi pont 

végére értünk. államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt. 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. 
törvény módosításáról szóló T/7407. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról szóló T/7407. 
számú törvényjavaslat. Az előterjesztőt Balla György képviselőtársunk képviseli. 
Mindenkinek figyelmébe ajánlom az előterjesztést. A Nemzetgazdasági 
Minisztériumot pedig Tállai András államtitkár képviseli, akit külön is 
hangsúlyozottan és hangosan köszöntök. A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú kormánypárti módosító javaslata képezi a vita tárgyát. A előterjesztő a 
módosító javaslat támogatásáról nyilatkozott. Megadom a szót államtitkár úrnak. 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Természetesen a kormány is támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólási szándékot nem látok. Válaszadásra ennek megfelelően nem kerül sor, 
hanem határozathozatal következik.  
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Határozathozatalok 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról 
szavazzunk! Az előterjesztő ezt támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag az ő személyét elfogadta.  

Kisebbségi előadó kijelölésére nem kerül sor. Ezzel a napirendi pont végére 
értünk.  

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi 
XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló T/6986. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a következő napirendi pontra, amely az adó- és egyéb közterhekkel 
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. 
évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról szóló T/6986. számú 
törvényjavaslat.  

Továbbra is Tállai András államtitkár urat köszöntöm a kormány 
képviseletében.  

A kormánypárti törvényalkotási bizottsági, 10 pontos módosító javaslat van 
előttünk. Erről kérdezem az előterjesztő álláspontját. Államtitkár úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Természetesen a módosítójavaslat-csomagot támogatjuk, 
amely két fő témakört érint. Egyrészt a játékosvédelmi rendszer 2016. január 1-jei 
bevezetéséhez szükséges adatvédelmi és egyéb pontosító rendelkezéseket tartalmaz az 
első része, míg a második részben pedig az online kaszinójáték bevezetéséhez 
szükséges törvénymódosításokat, amelynek a lényege az, hogy az online 
kaszinójátékból származó bevételek 3 százaléka is szintén játékosvédelmi célra lesz 
majd elköltve, illetve a pénzmosás elleni szabályok hatálya alá fog tartozni az online 
kaszinójáték is 2016. január 1-jétől. Ezt most ebben a törvényben tudjuk rendezni. 
Mindkét témakör igazából egy pontosító, kiegészítő rendelkezés, amely az eredeti 
célokat szolgálja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy ponttal javaslom még 

kiegészíteni a bizottság által benyújtott módosítást. Az szerepel a törvény 23. §-ában, 
hogy a biztosítási tevékenységről szóló törvény 453. §-a a következő 9. ponttal 
kiegészülve lép hatályba. Ehelyett, miután már lesz 453. §, azt javaslom, hogy a 23. § 
úgy kezdődjön, hogy a Bit. 453. §-a a következő, 9. ponttal egészül ki. Tehát csak 
technikai jellegű a módosítás, mert mire ez hatályba lép, addigra már lesz ennek a 
törvénynek 453. §-a. 
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ELNÖK: Világos, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdezem államtitkár 

úr álláspontját, hogy ezt a technikai pontosítást a kormány támogatja-e. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Tóth Bertalan képviselő úrnak. 

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

Tisztelt Képviselőtársaim! Önmagában a TAB-kezdeményezés, ha csak azt 
tárgyalnánk, és az lenne akár a parlament előtt, hogy játékosvédelmi rendszer indul, 
ami fontos ügy és dolog, de hogy a kaszinótevékenység a pénzmosás elleni szabályok 
hatálya alá kerül, ez is az lenne. Viszont sajnos ez csak egy sebtapasz azon a 
törvényjavaslaton. Itt egy hosszú címet olvashatunk, én most kifejezetten az „és egyes 
törvények módosítására” gondolok; tehát csak egy sebtapasz azon, hogy egy újabb és 
már sokadik lex Vajna törvényt tárgyal a parlament és a Törvényalkotási bizottság, 
hiszen arról van szó, hogy akik már kaszinójoggal rendelkeznek, ők működtethetik, 
üzemeltethetik az online kaszinókat. Tesz egy különbségtételt a törvényjavaslat arra, 
hogy az online kaszinónyeremény után ne kelljen adót fizetni, miközben a külföldi 
rendszerű jackpot-nyereményeket pedig megadóztatja a javaslat, ami megint arra 
ösztönzi a szerencsejátékosokat, hogy inkább Andy Vajna kaszinóiban költsék a 
pénzüket. 

Egy, az adózás szempontjából is fontos szabályt rögzít a törvény, mégpedig azt, 
hogy az online kaszinók után, amennyiben többet hoznak, mint a rendes kaszinók, az 
után kelljen 15 százalék adót fizetni, ami azt gondolom, nincs arányban, hiszen az 
online kaszinónak sokkal kisebbek a költségei, tehát itt lehetne egy lényegesen 
nagyobb adókulcsot is használni. Ez megint egy tipikus példája annak, amiről Lázár 
János beszélt egy háttérbeszélgetésen, egy zárt beszélgetésen, hogy itt különböző 
lobbicsoportok miatt születnek különböző törvények, ami számunkra teljesen 
elfogadhatatlan. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. (Jelzésre:) 

Gyüre Csaba alelnök úr most szót kér. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nyilván a Jobbik Magyarországért Mozgalom a 
szerencsejáték kiszervezésével, Andy Vajnának történő beszervezésével nyilván nem 
tud egyetérteni, nem tudjuk támogatni, még akkor sem, ha vannak ebben a módosító 
javaslatban olyan részek, amelyek akár pozitívak is, ami itt kiemelésre került: a 
játékadó 3 százalékának karitatív célra fordítása, bár itt elég faramuci a helyzet 
szerintem, amikor játékosvédelmi célra fogjuk felhasználni ezt a 3 százalékot, tehát 
valahol beküldjük az embereket a kaszinóba, aztán saját maguktól fogjuk megvédeni 
őket, tehát azért eléggé ellentmondásos itt ez a pozitívumnak kikiáltott szakasza is. Mi 
mindenesetre nem tudjuk támogatni a magunk részéről ezt a javaslatot. Köszönöm. 

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

ezért a vitát lezárom.  
Válaszadásra az államtitkár úrnak megadom a szót. Parancsoljon!  
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TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Mindössze egy megjegyzésem lenne: az online kaszinójátékra vonatkozóan 
az a kijelentés, hogy az után nem kell adót fizetni, nem igaz, tehát ugyanúgy 30 
százalék adót kell fizetni, csak nem a játékos fizeti, hanem a játékszervező. És 
tisztázzuk ezt a 15 százalék különadót is! Tehát az a 30 százalék fölötti különadó, és 
pontosan azt a célt érjük el vele, amit Tóth Bertalan képviselő úr elmondott, tehát 
hogy magasabb adókulccsal adózik a játék. Kérjük a bizottságot, hogy a módosítókat 
támogassa. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először a 

Vejkey képviselőtársunk által javasolt pontosításról szavazunk. (Jelzésre:) Bocsánat! 
Vas Imre képviselőtársunk által - elnézést kérek - javasolt pontosításról szavazunk. E 
szerint a bizottság a törvényjavaslat 23. §-át akként pontosítaná, hogy a 23. § a 
következő szöveggel lépne hatályba: „A Bit. 453. §-a a következő 9. ponttal egészül 
ki”, tehát nem „kiegészülve lép hatályba”, hanem „egészül ki”.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy erről a módosító javaslatról szavazzunk! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy Vas Imre képviselőtársunk módosító javaslatát a bizottság 
21 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell szavaznunk. A kormány ezt a javaslatot támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatot a bizottság 21 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  

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

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

Kisebbségi előadót az ellenzék (Jelzésre:) állítani kíván Tóth Bertalan 
képviselőtársunk személyében. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm az államtitkár úrnak és 
kolléganőinek a részvételt. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6979. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6979. számú 
törvényjavaslat. A Belügyminisztérium és a kormány képviseletében Felkai László 
államtitkár urat köszöntöm.  

A törvényjavaslat 38. és 39. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül. A háttéranyagban található a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság 12 pontos terjedelmű technikai módosítója, a Törvényalkotási bizottság 1. és 
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2. hivatkozási számú, az MSZP által, illetve a kormánypártok által benyújtott 
módosító javaslata. 

Az előterjesztőnek adom meg a szót. Parancsoljon, államtitkár úr!  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntök 

mindenkit. Az előterjesztő a Honvédelmi és rendészeti bizottság háttéranyagát, 
módosító javaslatait támogatja, amelyek lényegében pontosító jellegűek, technikaiak. 
Az 1. számút nem támogatja, a 2. számút támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselőtársunk, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a 47. § 

elhagyásáról döntsünk, ez a sarkalatossági záradékot hagyná el. Köszönöm szépen, 
csak technikai jellegű a javaslat. 

 
ELNÖK: Nyilván a javaslat mögött az a logika áll, hogy ezt ki lehessen kérni, és 

abban az esetben, ha a parlament a sarkalatos többséget igénylő rendelkezéseket nem 
fogadja el, akkor a sarkalatossági záradék nem marad benne a törvényben. Tehát 
ennek a technikai biztosításához van szükség a Vas Imre képviselőtársunk által 
felvetett javaslatra. 

(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Először is: a szakbizottság háttéranyagában szereplő javaslatok 
egyáltalán nem csak technikai jellegűek, ezt pontosan tudja. Ha a BM sajtóosztálya 
nem jelezte önök felé azt a néhány napos botrányt, amit egyébként ez a javaslat 
okozott, akkor most utólag mondom önnek, hogy ez egy elég komoly botrányt okozó 
javaslat volt, amiből a BM Vas Imre képviselőtársunk javaslata szerint visszajött. Erre 
akkor is próbáltam szakmai szinten megfogalmazni kritikákat. Én sem feltételezem, 
hogy az volt a szándék a BM részéről, ami a sajtóban megjelent, de hogy ez egy rossz 
javaslat volt, az biztos, ezt a BM beismerte akkor, amikor Vas Imre képviselőtársunk 
ezt a javaslatot benyújtotta, és a honvédelmi bizottság többsége elfogadta, de 
technikainak nem nevezhető. 

Azt nem értem - és majd jobbikos képviselőtársamat is kérném, hogy 
nyilatkozzon -, hogy az a TAB-módosító, amelyet mi benyújtottunk, és amely viszont 
további nem technikai jellegű kérdést tisztázna, ami arról szól, hogy minden 
nemzetbiztonsági védelem alatt álló szervnél ugyanaz a kötelezettség állna elő, tehát 
hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok főállású munkatársait kötelező jelleggel kelljen 
foglalkoztatni; és szeretném mondani, talán emlékeznek rá, hogy a nemzetbiztonsági 
védelem alatt álló szervezetek körébe még Szilvásy György idejében kerültek be az 
önkormányzatok, és Demeter Ervin és Kósa Lajos képviselőtársaik konkrétan 
nemzetpusztulási víziókkal felérő nyilatkozatot tettek akkor. Most ezt a szabályt önök 
kiterjesztik arra, hogy nemcsak hogy nemzetbiztonsági védelem alatt állnak, hanem 
minden önkormányzathoz, ha a titkosszolgálat vezetője úgy ítéli meg, akkor 
kötelezően fel kell venni egy téglát, nem tudom másnak hívni, mert az ő dolga az, 
hogy mindent jelentsen, ami ott bent történik. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt 
értik és tisztában vannak vele azok, akik most ezt meg akarják szavazni a 
kormánypárt részéről. Nem tudom például, hogy a főváros vagy a nagyobb 
önkormányzatok fideszes vezetői ezzel tisztában vannak-e vagy nem, szerintem nem. 
Ez a jelenlegi probléma. 
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Sokkal nagyobb probléma ezzel a javaslattal az, hogy egyszerűen hivatkozást 
tartalmaz, tehát egy kormányhatározat ennek a területét bármikor kibővítheti. Tehát 
ma ezt a szabályt elfogadjuk, holnap a kormány dönt, és ezzel a határozatával 
nemcsak, mondjuk, az önkormányzatokat vonja be a nemzetbiztonsági védelem alatt 
állók körébe, hanem - mondok egy elrugaszkodott példát - például az országgyűlési 
pártok központjait is nemzetbiztonsági védelem alá kívánják venni, mert azért 
mégiscsak itt akármilyen külföldi titkosszolgálatok vagy nemzetközi finanszírozás is 
állhat a háttérben.  

A példát nem azért mondtam, mintha ettől én konkrétan tartanék ma 
Magyarországon, de a rendszer innentől kezdve erre alkalmas lesz, hogy egy 
kormányhatározattal bármilyen területre kiterjesszük ezt a hatáskört, és onnantól 
kezdve kötelezően foglalkoztatni kelljen ott nemzetbiztonsági munkatársakat. 
Szerintünk, ez nincs jól, és szerintünk ez legalább akkora problémát okozhat a 
jövőben, mint az a rossz megfogalmazás, ami az 1. pontban megfogalmazásra került, 
és aztán elhagyásra került önök szerint is.  

Amit tudunk támogatni, az a posta, a postai szolgáltatások bekerülése ebbe a 
körbe, mert a posta liberalizációjával valóban nemzetbiztonsági kockázat keletkezhet 
akkor, ha külföldi vagy magántulajdonban lévő postacégek itt magán- vagy akár 
közlevelezést és magán- és köztitkokat kézbesítenek és kezelnek. Eddig meglenne a 
támogatásunk a kétharmados javaslathoz. Én azért kérném, hogy a jobbikos 
képviselőtársam is nyilatkozzon erről az ügyről, mert nem tudom, hogy a vak ló 
bátorságával mennek neki ennek a kétharmados javaslatnak, vagy hajlandók 
elfogadni azt a kompromisszumos javaslatot, hogy a postai szolgáltatások kerüljenek 
be a körbe, a további parttalan megnyitását ennek a területnek pedig nem hiszem, 
hogy lehet olyan ellenzéki párt vagy képviselő vagy képviselőcsoport, amely 
támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már meg 

lettünk szólítva, akkor én annyit tudok nyilatkozni ezzel kapcsolatosan, hogy 
véleményem szerint az MSZP-frakció által beadott módosító javaslatot a Honvédelmi 
bizottság által benyújtott módosító javaslat 7. pontja rendezi. Mi is ellene voltunk 
egyébként ennek a tervnek, ami egy kicsit félreérthető rész volt, lehetett úgy 
értelmezni, hogy a titkosszolgálatok beépülhetnek, hogy kötelező lesz őket alkalmazni 
különböző sajtószerkesztőségekben. De mivel véleményünk szerint ezt a kifogásunkat 
most rendezi a Honvédelmi bizottság módosító javaslatának 7. pontja, ezért mi nem 
látunk benne jelen pillanatban kivetnivalót. Aztán majd, hogy a szavazásnál a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom hogy fog szavazni, azt majd a szakpolitikusunk el fogja 
dönteni, amikor odakerülünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Az első 

megjegyzés, hogy mennyiben technikai, mennyiben nem. Volt egy ötpárti 
megbeszélés, és az ötpárti megbeszélésen az MSZP vetette fel ezt a 
koherenciaproblémát, hogy olyan fogalmak jelentek meg a nemzetbiztonsági 
törvényben, aminek nincs egyértelmű definíciója ágazati törvényekben. Miután én 
magam voltam az, aki másnap annak az illetőnek visszajelzett, aki az MSZP részéről 
ott volt, hogy igaza van, ezt a problémát meg kell oldani, tehát miután a módosító 
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indítvány beadása nem jelenthetett újdonságot az MSZP-nek, mert azt mondtam, 
hogy ebben konszenzus van, ezért értettem, hogy amiben megállapodtunk, ahhoz 
képest a többi az a technikai jellegű módosító. 

Ami az 1. számú módosító javaslatot illeti: a nemzetbiztonsági védelemnek a 
nemzetbiztonsági törvény alapján az a lényege, hogy azokat a szervezeteket, amelyek 
alá esnek, megóvják a különböző nemkívánatos befolyásolási törekvésektől. Na most, 
ehhez bizonyos eszközrendszerekre nyilván szükség van. A kérdés akkor 
tulajdonképpen úgy vetődik fel - legalábbis számomra -, hogy legyen-e olyan 
garancia, hogy ezeket az eszközöket törvénybe iktatjuk, vagy pedig - mint ahogy most 
van - kormányhatározat legyen. Hozzáteszem, hogy lényegében a rendszerváltás óta 
ez mindig kormányhatározatban volt benne, a mostani az egy 2009-es 
kormányhatározat, amit hatályon kívül helyezett, az egy 2004-es volt, és akkor ne 
menjünk tovább vissza az időben, ugye, akkor született a nemzetbiztonsági törvény, 
tehát azóta ez mindig kormányhatározat. Ezek a szervek, amelyek védelem alá esnek, 
átalakuló, újonnan keletkező, akár közigazgatási szervek, akár gazdasági társaságok, 
de folyamatosan változnak. Na most, egy törvénybe, most mindegy is, hogy feles vagy 
kétharmados törvénybe beletenni - mondjuk, egy mellékletbe - ezeknek a szerveknek 
a körét, azt gondolom, hogy nem lenne helytálló, havonta, kéthavonta vagy félévente 
kellene az Országgyűlést ezzel foglalkoztatni.  

Ugyanakkor az egy jogos bizalmatlanság lehet akár, hogy a parlament rá akar 
erre tekinteni. Egyrészt rátekinthet, ez egy nyilvános határozat, de másrészt épp azért, 
mert megint nem időtálló, ismételten hozzá kell nyúlni, ez a határozat most van 
átdolgozás alatt. A közigazgatási szervek megnevezése változott, bizonyos szervek 
csődbe mentek azóta, tehát most van megváltoztatás alatt. Akár most ebben a 
fázisban, amikor újradefiniáljuk a kormányhatározatot, akár annak végrehajtása 
bármely fázisában, ha bármelyik bizottság úgymond bele akar szólni, véleményt akar 
nyilvánítani, el akarja mondani, hogy szerinte mi tartozzék bele, mi ne tartozzék bele, 
nyilván a kormányzati parlamenti kontroll alapján bármikor megvan a joga, mint 
ahogy megvan az a joga a Nemzetbiztonsági bizottságnak, hogy a végrehajtást illetően 
is bármikor tájékoztatást kérjen.  

Tehát valójában, én azt gondolom, ennek pusztán pragmatikus oka van, hogy 
nem törvényben van, és miután a végrehajtást folyamatosan bármikor figyelemmel 
tudja kísérni a parlament vagy a parlament illetékes bizottsága, én ebben ezért nem 
látok kockázatot. Tehát ezért nem változtatom meg az elhangzott érvek hatására a 
véleményemet.  

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

úr most ijesztett meg igazán, tehát most támasztotta alá azokat a félelmeimet, amiket 
az előbb elmondtam. Először is, teljesen rendben van, hogy kormányhatározattal ezt a 
kört meg lehet határozni, egy szóval nem mondtam, hogy nincs rendben. Szerintem, 
az nincs rendben, hogy ehhez olyan eszközöket adunk ma - ez a javaslat célja -, hogy 
kötelező legyen ezeket a téglákat felvenni ezekhez az intézményekhez, aminek utána a 
kontrollját valóban a parlament kiengedte a kezéből. Ezért mi nem azt kérjük, hogy 
ne legyen ilyen kormányhatározat, mert úgy mondta el, szerintem, aki annyira nem 
figyelt, az úgy érezhette, mintha ezt cáfolnánk. Nem. Mi azt kérjük, hogy azt a 3. 
pontot, ami egyébként egy rövid pont, hogy ezen körben fő szabályként azt írják, hogy 
kötelező legyen felvenni ide az embereket, ezt egyszerűen hagyjuk el a törvényből, és 
legyen meg az, ami eddig is volt. Ugyanis a következő pontban ennek a lehetősége 
most is ott van, államtitkár úr, ön is pontosan tudja. A következő pont azt mondja, 
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hogy megállapodás alapján, ha az érintett is úgy gondolja, hogyha neki fontos, hogy őt 
megvédjék, akkor ugyanúgy be lehet ültetni az embereket.  

Önök most azon szeretnének túllépni, hogy ne kelljen az érintettet 
megkérdezni, ne kelljen indokolni, hogy van-e valóban nemzetbiztonsági kockázat 
szerinte is vagy nincs, hanem kötelezően a törvény erejénél fogva be lehessen ültetni 
az embereket. Szerintünk meg ez nem jó, azzal meg pláne nem, hogy most ön mondja, 
hogy egyébként pont folyik az a munka, hogy ezt a határozatot felülvizsgálják, és a 
törvény elfogadása után, mondjuk, két héttel kiállnak és közlik, hogy ja, már nemcsak 
az önkormányzatok, hanem a nem tudom én még, mit hirtelen vizsgálni kell, és 
innentől kezdve az új törvény értelmében már oda az embert föl is kell vetetni.  

Tehát szerintünk, ez nem jó - ezt itt le is zárom, mert úgy látjuk, hogy pontosan 
érti mindenki, hogy miről beszélünk -, és nagyon remélem, hogy a kétharmados 
többsége ehhez a javaslathoz nem lesz meg a parlamentnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Államtitkár úrnak adom meg a szót, ha 

kíván reagálni. Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A képviselő úr azt 

mondja, hogy vegyük ki a törvényből ezt a rendelkezést, ugyanakkor azt mondja, nem 
vitatja, hogy ezt kormányhatározatnak kell meghatároznia. Na most, akkor nézzük, 
hogy milyen helyzet áll elő. Az a helyzet áll elő, hogy maga a törvény előírja a 
mindenkori kormány számára, hogy ezt a védelmet biztosítsa, majd a 
kormányhatározat felsorolja a szerveket, és a kormányhatározatban lévő szervek 
maguk döntik el azt, hogy egy fontos eszközt, ami a védelemhez kell, biztosítják vagy 
nem biztosítják. Tehát magyarul, ha nincs meg hozzá a megfelelő eszköz, hogy a 
mindenkori kormány eleget tegyen a törvényi kötelezettségének, mert akkor rá van 
bízva ennek az eszköznek az alkalmazása az illető önkormányzatra, akkor hogy van 
összhangban a kötelezettség meg a felelősség? Tehát felelős érte a kormány, de nem 
adom meg hozzá az eszközt, az egyik fontos eszközt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatalra kerül sor. Először Vas 

Imre képviselőtársunk javaslatát fogom szavazásra feltenni. A képviselő úr azt 
javasolja, hogy a bizottság a törvényjavaslat 47. §-ának elhagyását javasolja. A 47. § 
mindösszesen annyi, hogy e törvény 38. és 39. §-a az Alaptörvény 46. cikk 
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. Ennek elhagyását javasolja Vas Imre 
képviselőtársunk módosító indítványa az általam hosszan megindokolt okokból. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy Vas Imre képviselőtársunk módosító javaslatát a bizottság 
22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a háttéranyagban található, a kormány által nem támogatott 1. pontról, 
illetve a koherencia érdekében a 12. pont 9. soráról kell szavaznunk. Ezeket a 
kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő említett módosító 
indítványokat a bizottság 4 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! Ezt a kormány támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a háttéranyag további pontjait a bizottság 23 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ez a Magyar Szocialista Párt módosító indítványa; ezt a 
kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú kormánypárti, törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról 
döntünk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! A kormány ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

A bizottság kisebbségi véleményét Harangozó Tamás képviselő úr fogja 
képviselni. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

A kéményseprőipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz 
elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/3784. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a kéményseprőipari 
tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/3784. számú törvényjavaslat. Továbbra is Felkai 
László államtitkár urat köszöntöm a kormány képviseletében. 

A törvényjavaslat 28. § (3) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése 
alapján sarkalatosnak minősül.  

A háttéranyagban található a Honvédelmi és rendészeti bizottság módosító 
javaslata, illetve 1. hivatkozási számmal a Jobbik, 2. hivatkozási számmal 
kormánypárti tag által benyújtott módosító javaslat.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem nyilatkozik, ezért nem kérdezem államtitkár urat, hanem megnyitom a vitát. 
Szilágyi György képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon 
fontos kérdésről van szó, amit nem is értettünk, hogy miért kellett önöknek fél évig 
jegelni szinte, hiszen itt nagyon súlyos kérdésekről, az élet- és vagyonbiztonságot is 
érintő kérdésekről van szó. Ugye, önök behozták ezt a törvényjavaslatot fél évvel 
ezelőtt, majd lement az általános vita, és utána a bizottsági szakban megakasztották. 
Ezzel természetesen azt érték el, hogy egy óriási bizonytalanság alakult ki éppen 
azoknál a keményen dolgozó kisembereknél, akikre önök folyamatosan hivatkoznak, 
vagy úgy is mondhatnám, hogy a kéményen dolgozó kisembereknél, hiszen itt 
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kéményseprőkről van szó. Nem tudták, mi lesz a sorsuk, és nem tudják jelen 
pillanatban sem, hogy mi lesz a sorsuk. 

Részt vettem a honvédelmi bizottsági ülésen, ott vita alakult ki, és arról is 
kaptunk tájékoztatást, Kósa Lajos azt mondta, hogy fontos egyeztetések történtek a 
belüggyel, a katasztrófavédelemmel és a szolgáltató szervezetekkel, majd azt is 
megtudtuk - egy elszólás alapján -, hogy a kormány döntött erről a módosító 
javaslatról, amit egyébként kicsit furcsának tartott az ellenzék. Elmondták, hogy kivel 
egyeztettek - csak azokkal a szervezetekkel felejtettek el egyeztetni, amelyek a 
munkavállalókat képviselnék. A munkavállalókkal nem egyeztettek, a 
munkavállalókat nem kérdezték meg arról, hogy ez nekik megfelelő-e vagy nem 
megfelelő. Szerintem egyébként óriási hibát követtek el, mert a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom azt a hiányt, amelyet önök ezzel kialakítottak, próbálta 
azzal korrigálni, hogy mi egyeztettünk a munkavállalókkal, akiknek nem sok 
kifogásuk lenne, de azért lényeges kifogásaik lennének a törvénnyel kapcsolatosan. 
Éppen ezért benyújtottunk módosító javaslatokat is ehhez.  

Jelenleg ugyanis a következő a helyzet. Fölmerül kérdésként, hogy a 
katasztrófavédelem el tudja-e látni majd ezt a feladatot, mind minőségileg, mind 
strukturálisan, hogy itt valóban biztosított legyen a minőségi szolgáltatás, és ezzel 
valóban biztosított legyen az élet- és vagyonvédelem. Nem tudni semmit arról, hogy 
adott esetben hogyan képzeli el a katasztrófavédelem, hogy mondjuk, kivel, milyen 
munkavállalókkal fogja elvégezni ezt a feladatát, a jelenlegi munkavállalókat milyen 
mértékben kívánja alkalmazni, milyen feltételekkel kívánja alkalmazni, mert az is 
előfordulhat, hogy tömegesen hagyják el a pályát. Ha tömegesen hagyják el a pályát, 
akkor fölmerül az a kérdés - mert már fölmerült, hangzottak el ilyenek -, hogy 
mondjuk, a közfoglalkoztatottak szintjén kívánják adott esetben ezt a munkavégzést 
biztosítani. Persze az is elhangzott, mivel elmondtuk, hogy azért ez nem olyan 
egyszerű, hogy valaki most holnaptól kezdve kéményseprő lesz; mondták, hogy igen, 
majd lesz oktatás is nekik, meg le kell tenni bizonyos vizsgákat, csak az nem mindegy, 
hogy milyen szintű vizsgákat kell letenni, hiszen a jelenleg a kéményseprőiparban 
dolgozó kéményseprők nagyon komoly szakmai képzés után vállalhattak csak 
munkát, ezért is vannak közöttük nagyon komoly kéményseprő szakemberek.  

És fölmerült még az is, hogy milyen eszközökkel fogja végezni a 
katasztrófavédelem ezt a tevékenységet. Itt meg kell említenem, sokszor szóba kerül, 
hogy a szolgáltatási díjakkal volt csak probléma a kéményseprésnél; nem - nagyon 
sok mindennel probléma volt. Tehát mi is azt mondjuk, hogy igen, változtatni kellett 
valamilyen szinten a rendszeren. Egyetlen apró kérdőjel azért fönnáll, mégpedig az, 
hogy eddig is a katasztrófavédelem volt az, amely felügyelte ezt a tevékenységet; a 
katasztrófavédelemnek kellett azt felügyelni, hogy valóban betartják-e az előírásokat, 
valóban úgy történik-e a munkavégzés, mint ahogy annak történnie kellene, és sajnos 
a katasztrófavédelem felügyelete alatt nagyon sok hiányosság volt, akár 
eszközhiányosságok is voltak. Ha beszél valaki a munkavállalókkal, ők elmondják, 
hogy például kötelezően előírt és darabszámra kötelezően előírt eszközök közül 
mennyi hiányzott, hogyan tudták végezni a munkát, mennyire kellett, mondjuk, adott 
esetben a minőség rovására működniük azért, mert nem voltak megfelelő eszközök, 
de eddig is a katasztrófavédelem felügyelte ezt a részt.  

Véleményünk szerint tehát a munkavállalókkal mindenképpen kellett volna 
egyeztetniük, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyébként a munkavállalók 
érdekeit fogja nézni ennél a törvényjavaslatnál. 

Annak különösen örülök, hogy az egyik módosító javaslatunkat elfogadta a 
honvédelmi bizottság, nevezetesen azt, amelyben azt mondjuk ki, hogy a 
kéményseprőipari szerv vagy a kéményseprőipari szolgáltató, illetve a 
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kéményseprőipari vállalkozások között személyi érdekeltségű összefonódások nem 
lehetnek, ez tehát egy összeférhetetlenségi szabály. Véleményünk szerint ez az élet- és 
vagyonbiztonságot közvetlenül növeli, hogy ne ellenőrizhessék saját magukat, vagy ne 
határozhassanak meg saját maguknak bármilyen munkafolyamatot. Úgyhogy ennek 
örülünk.  

Ha megengedik, szólok egypár mondatot arról a módosító javaslatról, amelyet 
benyújtottunk. Véleményünk szerint abból, hogy a törvényjavaslatot önök hónapokon 
át jegelték, mint elmondtam, a magyar munkavállalók teljes mértékben 
létbizonytalanságba kerültek, és nem tudták a kéményseprők, hogy mire 
számíthatnak a közeljövőben, milyen változások fogják érinteni a munkavégzésükkel 
kapcsolatos szabályokat. 

Ezért ezt a jelen módosító javaslatot, amit benyújtottunk, a velük történt 
egyeztetések alapján nyújtottuk be. Ezt úgy is vehetik, hogy ez nem a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom módosító javaslata, hanem a munkavállalók kérése a 
kormány felé, hogy vegyék figyelembe ezt a módosító javaslatot. Ennek az a lényege, 
hogy szóba került a honvédelmi bizottság ülésén is, ahol ezt Kósa Lajos éppen nem 
tudta bizonyítani, de vegyük azt, hogy én elhiszem Kósa Lajosnak, aki azt mondta, 
hogy a kéményseprőipari szolgáltató cégek az MSZP-hez és a baloldalhoz kötődtek 
eddig, ezért milyen jó lesz ez a központosítás. Tehát vegyük azt, hogy Kósa Lajos 
igazat mondott. Viszont mi azt szeretnénk, hogy ilyen esetekben se kötődjön senkihez 
semmilyen szolgáltató cég. Tehát ha egyszer központosítunk, akkor utána ne legyen 
arra lehetősége sem a jelenlegi kormánynak, de egyébként majd az elkövetkezendő 
kormányoknak sem, hogy találjanak politikailag megbízható cégeket, vállalkozásokat 
- volt már más területen egyébként erre példa, hogy megbízható szerencsejáték-
szervező meg megbízható ilyen, megbízható olyan, tehát ilyen kitételek voltak -, tehát 
itt ne legyenek megbízható vállalkozások, amelyeknek ki lehet szervezni ezt a 
tevékenységet, és csak annyi változik majd, hogy nem az egyik oldalhoz köthető 
cégek, hanem majd a másik oldalhoz köthető cégek végzik ezt.  

Tehát amennyiben elfogadnák ezt a módosító javaslatunkat, amit, még egyszer 
mondom, nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom kér, hanem a munkavállalók, 
akkor ezzel elejét vehetnénk annak, hogy ha most lesz egy központosítás, valóban lesz 
egy új struktúra, megelőlegezve egyébként a katasztrófavédelmi ágazatnak a bizalmat, 
hogy ő ezt a tevékenységet majd jól el fogja tudni látni, akkor ne lehessen arra mód, 
hogy kiszervezzék, tehát lényegében csak egy piaci változtatást hoznak létre.  

És az utolsó, amiről még beszélni szeretnék, igazából egy kérdés lenne. A 
honvédelmi bizottság módosítójában, a 12. pontban az szerepel, hogy a 8. §-nál se 
2016. január 1-jei, hanem július 1-jei hatály van, tehát a felhatalmazást a 
rendeletalkotásra is csak július 1-jei dátummal adja meg. Nem értjük, hogy miért. 
Tehát miért kell július 1-jéig várni? Miért nem lehet akár január 1-jétől elkezdeni azt a 
munkát, azokat az egyeztetéseket és minden egyebet, hogy minél hamarabb meg 
lehessen ismerni azokat a terveket, amelyeket majd a kormány végre kíván hajtani? 
Hiszen ha most ez július 1-jei határidővel indul el, akkor megint ott fogunk tartani, 
hogy valamikor majd szeptemberben-októberben, a következő fűtési szezon kezdetén 
szembesülünk azzal, hogy akkor ez most jó vagy nem jó, megoldható vagy nem 
oldható meg. Tehát lehetne előre dolgozni. Véleményünk szerint ezt meg kellene 
hagyni 2016. január 1-jére.  

Tehát én azt javaslom, hogy a 8. §-nál ezt a hatályba léptető rendelkezést 
vegyük ki, mert így szerintünk sokkal több ideje maradna a kormánynak is a 
kormányrendelet megalkotására és azokra az egyeztetésekre, amelyekről eddig is 
mondtam, hogy fontosak lennének ebben a kérdésben. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Szilágyi képviselő úr elmondta, hogy kikkel, mikkel egyeztettek, és kiknek az 
érdekét tartja szem előtt, ami helyes. Tehát félreértés ne essék, teljesen rendben van, 
csak én nem hagynám ki azt a 10 millió magyar állampolgárt, aki ezt a szolgáltatást 
igénybe veszi, és akinek a véleménye azért nem volt annyira rózsás erről a 
szolgáltatásról, mint amilyennek ön most lefestette. De nem is ez a lényeges, hanem 
hogy az legyen világos, hogy ez a javaslat nem szól másról, mint megteremti annak a 
lehetőségét, a rezsicsökkentés egy újabb fázisának a lehetőségét, hogy 
Magyarországon a kéményseprőipari szolgáltatásért a lakosságnak egy fillért se 
kelljen fizetnie. Ez volt a legfontosabb szempont. Ez volt a legfontosabb szempont, és 
ennek a lehetőségét teremti meg ez a javaslat. Félni, tartani ettől, azt gondolom, az 
égegyadta világon senkinek nem kell. A megfelelő szakemberek munkájára, 
függetlenül attól, hogy éppen ki végzi azt a tevékenységet, értelemszerűen szükség 
van.  

Ami a Jobbik módosító javaslatát illeti, a céljával semmiféle vitánk nincsen. 
Tehát nincs olyan, hogy most ezt bárki ki akarná szervezni, át akarná alakítani. Azt 
gondoljuk, hogy a katasztrófavédelemnél megfelelő helyen van, ő ezt a feladatot el 
tudja látni, végre is fogja hajtani, és az embereknek pedig egy fillért sem kell érte 
fizetniük. Magyarul: úgy szerezhetik meg a biztonságukat, hogy az a munka 
ténylegesen el lesz végezve - ez sem volt minden esetben így a korábbiakban -, és 
pénzükbe sem kerül.  

A módosító javaslat céljával tehát teljesen egyetértünk. Attól tartunk, hogy az 
az eszköz, ami maga a módosító javaslat, az a megfogalmazás, amit önök 
megfogalmaztak, bár a jó szándékot egyáltalán nem kifogásolom, nem kifogásolom 
azt, hogy ebbe az irányba próbáltak menni, csak éppen nem az van leírva, mint amit a 
képviselő úr mondott. Ezért nem tudjuk támogatni.  

De még egyszer mondom itt, a bizottság nyilvánossága előtt is: senkinek 
semmi olyan szándéka nincsen, hogy a katasztrófavédelem utána bármilyen módon is 
kiszervezze a kéményseprőipari szolgáltatást.  

Ami pedig a kormánypárti TAB-módosító javaslatot illeti, az nem szól másról, 
mint a kétharmados részeket kénytelen kivenni ebből a törvényjavaslatból. És azért 
kénytelen kivenni, mert az eddigi visszajelzések alapján nem volt számunkra 
egyértelmű az, hogy meglesz hozzá az ellenzéki támogatás. Ugyanakkor nagy 
problémát ezzel nem okozunk, csak az önkormányzatok világa lenne tisztább, ha ettől 
a teljesen felesleges kötelező feladattól egyébként az önkormányzatok 
megszabadulhatnának. Szerintem azzal, hogy most erről nem döntünk, de vannak a 
Ház előtt futó, az önkormányzatokat érintő törvényjavaslatok, és ha tudunk e mellé a 
javaslat mellé, tehát csak és kizárólag a mellé a javaslat mellé, amely az 
önkormányzatokat érinti, többséget biztosítani - mi ezen leszünk, ellenzéki támogatás 
is kell hozzá -, akkor az önkormányzatokat, az önkormányzati törvényt érintő 
törvényjavaslatok közé ezt vissza lehet hozni, hogy teljesen kerek legyen a dolog. 

Tehát zárszóként: az emberek érdekét vettük figyelembe, amikor erről 
döntöttünk; az embereknek nem kell ezért fizetni; azzal a módosító javaslati céllal, 
amit a Jobbik megfogalmazott, egyébként egyetértünk; magával a javaslattal nem 
tudunk egyetérteni. És az általunk megfogalmazott módosító javaslat pedig csak arra 
irányul, hogy a törvényt egészen biztosan el tudjuk fogadni. Az alapmegfogalmazás 
helyes volt benne, ezt továbbra is fenntartjuk. Ha sor tud rá kerülni, ha megkapjuk az 
ellenzéki támogatást, akkor a későbbiekben értelemszerűen támogatni fogjuk. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azért nem 

támogattuk, és azért volt komoly vita az előző honvédelmi bizottsági ülésen is, mert 
pont azt gondoljuk, Balla úr, hogy kell félni. Kell félni! (Balla György: Önöktől! - 
Derültség a Fidesz képviselőinek körében.) Tőlünk aztán nagyon! Nem; önöktől meg 
ettől a hozzáállástól kell félni. Ugyanis itt valóban emberi életek és vagyonbiztonság a 
tét, és egyáltalán nem látjuk azt, hogy azonkívül megint, hogy eldöntötték, hogy ezt a 
területet szétverik és átalakítják, bárki gondolkozott-e azon, hogy a vessző után mi fog 
történni másnap. Kémények ugyanis másnap is lesznek; szén-monoxid-mérgezésben 
másnap is meghalhatnak családok. Ez nem játék. És amikor leszavazzák a honvédelmi 
bizottság ülésén azt a módosítónkat például, hogy a törvény zárja ki, hogy 
közfoglalkoztatottakkal majd ezt a feladatot a katasztrófavédelem elláthatja, akkor, 
tudja, csak több kérdés és több félelem marad bennünk, mint amennyi megnyugtatás.  

Az ingyenességhez ennek a javaslatnak semmi köze nincsen, Balla úr. Tehát ha 
önök ingyenesen akarnak a magyar állampolgároknak szolgáltatást biztosítani, akkor 
azt a jelenlegi körülmények között is megtehetik. A katasztrófavédelemnek nagyon 
sok-sok milliárd forintjába fog az kerülni, hogy ez a szolgáltatás ingyenes legyen. Ettől 
egyébként ez semmi más, mint egy koncepcionális kérdés, amiről még lehetne is 
vitatkozni, hogy ez állami feladat vagy önkormányzati, hogy magáncégek csinálják 
vagy önkormányzati tulajdonú, egyébként ugyanúgy közösségi tulajdonban lévő 
cégek, vagy van-e keresnivalója magántulajdonnak ezen a területen. Ez utóbbival akár 
még egyet is érthetünk, hogy nincs, csak annak nem az a megoldása, hogy 
einstandolok egy törvénnyel.  

Az a megoldás, amit egyébként Kósa Lajos a bizottsági ülésen elmondott, hogy 
kártalanítás mellett őket kirakom a piacról, mert én úgy ítélem meg államként, hogy 
itt nincs a profitnak keresnivalója. De nem úgy, hogy egy törvénnyel egyszerűen 
fogom magam, és tönkreteszem őket, meg a munkavállalókat egyik napról a másikra 
teljes bizonytalanságba sodrom, és arra nem vagyok hajlandó választ adni, hogy őket 
egy az egyben felveszi-e a katasztrófavédelem, kapnak-e törvényi garanciát, vagy 
teljesen képzetlen emberekkel jövő januártól vagy júliustól nekiáll a 
katasztrófavédelem ezt az új feladatot úgy ellátni, hogy az állampolgárokon 
kísérletezik majd, hogy jól sikerült-e az átállás vagy nem. Ezekre a kérdésekre kértünk 
választ, mielőtt akármilyen kétharmados támogatást adunk hozzá.  

És akkor áttérnék a lényegre, mert a tegnap idekerült módosító javaslat, azt 
gondolom, valami elképzelhetetlen, kendőzetlen, egyértelmű, nyers 
alaptörvénysértés, amire önök készülnek. A törvény értelmében ugyanis jövőre, vagy 
legkésőbb egy-két éven belül, ha jól értem, az átmeneti rendelkezések lejárta után 
állami feladat lesz a kéményseprés, a katasztrófavédelem mint állami szerv fogja 
végezni úgy, hogy nem önkormányzati szerv a katasztrófavédelem, és kötelezően csak 
ő végezheti ezt a tevékenységet. Akkor szeretném kérdezni: ez egy állami feladat lesz? 
Akkor az önkormányzati törvény azon rendelkezéseivel, amire most önök nagy 
kegyesen azt mondják, hogy nem is kell módosítani, hogyan lesz összhangban? A 
helyi önkormányzatok feladata különösen a kéményseprőipari szolgáltatás 
biztosítása. A főváros tekintetében még durvábban és egyértelműbben fogalmaz a 
törvény: a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen a kéményseprőipari 
szolgáltatás biztosítása.  

Önök egy másik rendszert akarnak felállítani, ami koncepcionális vita tárgya 
lehet. Nincs meg hozzá a kétharmados többség. Ezért fogják magukat, és megkerülik 
a magyar alkotmányt, megkerülik a kétharmados törvényt, és egy feles törvényben azt 
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mondják, hogy nem, mert egyszerűen azt a technikát választom, hogy ha lejárnak 
ezek a szerződések, megtiltom, hogy az önkormányzat ilyen szerződést kössön. Nem 
tudom, ez ilyen útonálló kategória, képviselőtársaim. Útonálló kategória. Majdnem 
mindent bebetonoznak kétharmadba, és amikor elvesztik a kétharmadot, és 
valamilyen céljukat nem tudják elérni, akkor egyszerűen idehoznak egy törvényt, és 
azt mondják, hogy ja, ez nem is kétharmados? Önkormányzati feladat ma a 
kéményseprés vagy nem az? Állami feladat lesz innentől kezdve a kéményseprés, vagy 
nem lesz állami feladat? A kettő között van némi különbség. Az önkormányzati 
törvény kétharmados részéből akkor ezt ki kell venni, de Balla úr mondta, hogy ezt 
majd egy másik törvényben akarják megoldani. Hát akkor majd egy másik törvény 
után lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, legalábbis ha a jogállamnak bármilyen 
jelentősége van még. Valószínűleg ez a hozzáállásunk közti különbség, hogy önök 
szerint ez egy ilyen kekeckedés, aminek semmi értelme nincs, hogy mi van a 
törvényekben; szerintünk van. És ha megfelelő válaszokat tudnának adni azokra a 
kérdésekre, amiket mi mondunk, hogy államosítják, nincs piaci szereplő, nincs 
önkormányzat, állam bácsi átveszi, a jelenlegi szereplőkkel mi van, a jelenlegi 
munkásokkal mi van, és a magyar állampolgárok biztonságával mi lesz a jövőben, 
akkor lehetne számítani akár a mi igen szavazatunkra is a kétharmados részhez. De 
ezekre még mindig nem tudtak válaszolni, egyikre sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen 

kapcsolódnom kell képviselőtársamhoz, mert egyébként jól összefoglalta, és úgy néz 
ki, Balla képviselő úr nem figyelt akkor, amikor én felszólaltam. Hiszen én nem 
mondtam azt, hogy rendben van. Pont azt fejeztem ki, hogy nemcsak a szolgáltatási 
díjjal volt baj, hanem nagyon sok probléma volt a kéményseprőipari szolgáltatással.  

De ha már ön hozta föl példának, akkor azt is mondjuk el, hogy miért került 
ilyen helyzetbe egyébként a kéményseprőipari szolgáltatás: azért, mert önök a 
rezsicsökkentés oltárán szinte pár száz forintért feláldozták. Önök alakították ki ezt a 
helyzetet. Ezért kezdtek el utána kapkodni, mert látták, hogy probléma van, és 
valóban így van, igaza van, bár egyébként még tízmillió lenne, aki a csonka országban 
él, de valóban tízmillió embernek az élet- és vagyonbiztonságáról van szó. Ezért 
fontos kérdés, ezért nem lehet ezzel úgy játszani, mint adott esetben, mondjuk, a 
szerencsejáték-törvénnyel, mert ott tönkre lehetett tenni adott esetben családokat, 
csak az nem veszélyeztetett életeket és vagyonokat, itt pedig jelen pillanatban ez van. 
Ezért mondtuk mi azt, és mondjuk most is, ugye, azt mondta a képviselő úr, hogy ki 
kell venniük a kétharmados törvényt, mert nem érezték, hogy ezt most támogatná az 
ellenzék vagy nem. Lehet, hogy az lett volna a megoldás, ha esetleg megkérdeztek 
volna minket. Lehet, hogy az lett volna a megoldás, ha leültünk volna és egyeztettünk 
volna erről a kérdésről, hiszen nem ez történt. Az történt egyébként, és nyugodtan 
bele lehet venni a jegyzőkönyvbe, hogy én elmondtam önöknek ma, hogy mivel a 
munkavállalók érdekeit szeretnénk képviselni, mivel azt szeretnénk, hogy valóban 
biztonságban legyen az emberek élete és vagyona, és ne legyen tényleg tűz és szén-
monoxid-mérgezés és minden egyéb, és ez a jelenlegi helyzet, ami most van, nem 
megfelelő, ezért még megelőlegezzük annak a katasztrófavédelemnek - és ezt is 
elmondtam az előbb - a bizalmat, amelyik eddig felügyelte ezt a tevékenységet. Tehát 
ha ön azt mondja, hogy nagyon sok mindennel gond volt, akkor abban óriási 
felelőssége van a felügyeleti szervnek, ez pedig a katasztrófavédelem. Ezt is szögezzük 
le. A nagyon sok minden gondban a katasztrófavédelem nyakig benne van, de 
megelőlegezzük nekik a bizalmat.  
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Ha önök valóban ki akarják szorítani a piacról azokat a magánvállalkozásokat, 
és azt mondják, hogy ezek a magánvállalkozások okozták ezt a dolgot, és a 
katasztrófavédelem el fogja tudni látni, akkor mi bizalmat adunk ennek. Én 
elmondtam, a kétharmados törvénynél is számíthatnának a szavazatunkra, ha önök 
garantálják azt, és ezzel a törvénymódosítással garantálni tudták volna, hogy nem 
akarják kiszervezni utána ezt a szolgáltatást másoknak. Ha nem akarják odaadni más 
piaci szereplőknek, akkor ránk számíthattak volna a kétharmados törvénynél is. De 
ezért van most az emberben egy kétely, mert ha ezt a feltételt nem tudják elfogadni, 
mondjuk adott esetben a Jobbik Magyarországért Mozgalom módosítójánál, hogy 
kizárjuk azt, hogy önök kiszervezhetik később ezt a szolgáltatást, ezért inkább leveszik 
a kétharmados törvényt, akkor lehet, hogy mégiscsak ki akarják majd szervezni? 
Lehet, hogy mégiscsak már megvannak azok a megbízható kéményseprőipari 
szolgáltató cégek, amelyeket most lehet, hogy éppen nem Andy Vajnának fognak 
hívni, mert hátha a kéménysepréshez már nem ért, mert annyi mindenhez ért 
egyébként, hanem éppen másnak? Ez a probléma.  

Tehát amiket ön mondott, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha 
választ kaptunk volna a kérdéseinkre, hogy a katasztrófavédelem hogy fogja tudni 
ellátni, hogy valóban mi az elképzelése a katasztrófavédelemnek vagy önöknek 
egyáltalán azzal, hogy hogyan fogják a jelenleg ebben az iparágban dolgozó 
munkavállalókat alkalmazni, milyen feltételekkel, milyen tárgyi eszközökkel kívánják 
ezt a szolgáltatást végezni, tehát hogy biztonságban van annak a tízmillió magyar 
embernek az élete és a vagyona, ha ezekre választ tudtunk volna kapni, és elfogadják 
azt, hogy nem akarják kiszervezni később, ha már egyszer központosítják vagy 
államosítják, nem akarják kiszervezni később ezt a szolgáltatást, tőlünk megkaphatták 
volna a támogatást, nem kellene erről vitatkozni. De ezek szerint önöknek lehet, hogy 
valami más elképzelésük van ezzel az egésszel kapcsolatban. Ettől függetlenül azt 
mondom, hogy a jelenlegi helyzethez képest, ahogy jelen pillanatban állunk ezzel a 
kérdéssel, ha felelősségteljesen gondolkozik egy képviselő, akkor támogatni kell 
valahogy a változást, mert a jelenlegi helyzet nem jó.  

És ezért még egyszer mondom, arra viszont nem kaptam választ önöktől, és 
kérném szépen, hogy válaszoljanak rá, hogy miért jó az, hogy megváltoztatjuk, és 
július 1-jei határidőt adunk arra, hogy a kormány elkezdjen dolgozni ezzel a 
rendeletalkotással. Miért nem lehet januártól eredetileg ezt az egész folyamatot 
elindítani? Erre várnám továbbra is a választ.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egyrészt 

kérném államtitkár urat, hogy képviselő úrnak válaszoljon. A másik, hogy én 
elmondtam mindent, amit akartam, képviselő úr, ha akarta, megértette, ha akarta, 
nem. De azt az egy mondatot nem hagyhatom szó nélkül, amit Harangozó képviselő 
úr mondott, aki útonálló tempónak nevezett mindent. Úgy tűnik, Gőgös képviselő 
úrral együtt járnak iskolába. Képviselő úr, én önnel ellentétben nem tudom, milyen az 
az útonálló tempó, ezt valószínűleg ön ismeri jól. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 

Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Mi 

történt az elmúlt fél év alatt, a dolgozókkal egyeztettünk-e vagy sem? Volt szóbeli 
egyeztetés, volt írásbeli egyeztetés magával a szervvel, a gazdasági társaságokkal, az 
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érdekszövetséggel. Hogy most ez a szervezet képviseli-e a dolgozókat vagy sem, maga 
a szervezet, azt mindenki döntse el maga, de hogy a szervezetekkel eme törvénynek az 
előkészületétől a mostani módosító benyújtásáig volt írásos és volt szóbeli egyeztetés, 
az biztos. Bár az is kétségtelen, hogy nem nagy eredményre vezetett; ha érdekes, 
akkor egy-két e-mailt, amit írtak, át tudok küldeni, ha van rá igény. Nem nagy 
eredményre vezetett, mert koncepcionálisan általában támadták az egészet, azt 
mondták, hogy alapkoncepciójában is rossz. Ha egyszer van egy döntés, egy 
kormányzati döntés, vagy vegyük úgy, hogy vízió, nyilván a 
kompromisszumkészségnek vannak korlátai, de csak a vízió keretei között lehet 
egyeztetni. Ha valaki nem áll föl az asztaltól, de lényegében azt mondja, hogy az egész 
koncepció rossz, azzal valóban elég nehéz az egyeztetés.  

El tudja-e látni a katasztrófavédelem vagy sem, és milyen eszközökkel, 
módszerekkel? Maga a törvényjavaslat július 1-jén lép hatályba, tehát van egy jó év 
felkészülési ideje; hozzáteszem, hogy ha nem újoncként kerül be a boltba, ha úgy 
tetszik, nem újoncként kerül be, mert a kényszerkijelölések esetében, illetőleg amit a 
képviselő úr mondott, hogy bizonyos felelőssége, bizonyos másodfokú jogköre most is 
van a katasztrófavédelemnek, tehát azért rálátása a tevékenységre van, a felelőssége 
meg, azért nem mondhatni, hogy a rossz szolgáltatásokért megvan, tehát bizonyos 
tekintetben van csak másodfokú felelőssége. Bizonyos hatósági tevékenységeknél van 
meg ez, illetőleg ha azt mondja a lakos, hogy amit a kéményseprő mondott, hogy ki 
kell cserélni, az szerinte szakmailag nem állja meg a helyét, akkor lehetett a 
katasztrófavédelemnél jogorvoslattal élni. De mondjuk, ha kulturálatlan volt a 
kéményseprő viselkedése, mondjuk ha nem egyeztette az időpontot, és mégis azt 
állította, hogy egyeztette, ebben a tekintetben nem volt a katasztrófavédelemnek 
szava. Tehát részben volt, a hatóságihoz közel eső tevékenységekben volt 
katasztrófavédelmi, nevezzük másodfoknak vagy felülvizsgálatnak, egyéb tekintetben 
meg nem volt. Tehát a morális kérdésekért a katasztrófavédelem idáig sem tudott 
semmilyen felelősséget vállalni, viszont e miatt a hatósági tevékenysége miatt 
belelátása a tevékenységbe van.  

Na most, kikkel láttatja el? Térjünk is rá az 1. számú módosító indítványra. 
Elhangzott itt az, hogy közfoglalkoztatottakkal láttatja el, és ezáltal kiváltja a mostani 
munkáltatókat. Önmagában azt, hogy ki lehet kéményseprő, jogszabály mondja meg. 
Megmondja a jogszabály, hogy milyen képzésen kell átesnie. Nincs olyan jogszabály, 
hogy kéményseprő I. és kéményseprő II., és aki a kéményseprő II. kategóriába 
tartozik, vagy közfoglalkoztatottból képezik át, annak nem kell megfelelnie a 
képesítési követelményeknek, következésképp, ha olyan tevékenységet lát el, ami 
kéményseprőipari tevékenység, azt nem láthatja el egy közfoglalkoztatott sem, csak 
akkor, ha már megvan a kéményseprő tevékenysége vagy elvégzi ezt a szakképzést. 
Tehát a közfoglalkoztatott, csak azért, mert közfoglalkoztatott, kéményseprést nem 
végezhet. Nem végezhet, mert nincs meg a képzettsége, mert ez OKJ-s képzettséghez 
kötött. 

Mi van a mostani munkavállalókkal? Nyilvánvaló, ha most iskoláznának be 
mindenkit, és le akarnák cserélni a teljes munkavállalói kört, akkor ebből július 1-jére 
nem lenne felállított országos rendszer, de miért is akarnák? Nyilvánvaló, ahogy a 
képviselő urak is mondták, ők értenek hozzá. Ha meg ők értenek hozzá, akkor miért 
nem adunk törvényi garanciát? Megmondom, miért. Maga az indoklás azt mondja, 
hogy lényegében törvényi garanciát vállaljunk arra, hogy nem szervezzük ki. Ezzel 
csatlakozom Balla úrhoz, akár egyet is lehetne érteni gondolatilag, bár akkor is 
megkérdőjelezném vagy legalábbis némileg vívódnék mint előterjesztő, hogy 
törvénybe kell-e egy kiszervezési szabályt beírni, de egyébként a törvényjavaslat, a 
szöveg meg nem erről szól. 
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A törvényjavaslat arról szól, hogy lényegében a kéményseprőipari szervet, 
tehát a gazdasági társaságot egy az egyben beemelem magamhoz mint 
katasztrófavédelem, de ezt meg nem akarjuk. Miért nem? Azért, mert nem gazdasági 
társasági keretek között akarja a katasztrófavédelem ellátni. A katasztrófavédelem 
munkaviszonyban akarja őket alkalmazni. 

Nyilván minden szervezetnél különböző szakképzettségű, habitusú, erkölcsű 
munkavállalók vannak, tehát egy az egyben nem valószínű, hogy mindenkit 
átvesznek, a rossz munkásokat nem fogják átvenni. Erre megint azt mondom, hogy 
elemi érdeke az államnak, a katasztrófavédelemnek, hogy a meglévő embereket vegye 
át, már akik át akarnak jönni, meg akiknek a munkamorálja megfelelő. Ugyanez 
vonatkozik az eszközökre is, de egy az egyben nem. Tehát ezért nem támogatom a 
javaslatot, mert egy az egyben a szervet a maga vagyoni és személyi állományával 
együtt gazdasági társaságként nem, megint azt mondom, azért sem, mert nem 
gazdasági társaságként akarja működtetni a katasztrófavédelem. 

A vagyont illetően meghatározott forrásokat fog a kormánytól kapni a 
katasztrófavédelem, hogy január végétől, február elsejétől kezdve az eszközöket 
beszerezze. Ez egy verseny, közbeszerzés, ha úgy tetszik. Ha a gazdálkodó szervezet 
kellő áron át fogja adni az eszközeit, akkor a költségvetési eszközökkel való 
takarékoskodást szem előtt tartva miért ne fogadnánk el? De arra nem vállalunk 
garanciát, hogy egy az egyben biztos, hogy az általa kínált áron meg fogjuk venni. 
Miután az 1. számú javaslat az egy az egyben való kötelező átvételt jelenti, ezért van 
nekem azzal kapcsolatban aggályom, de ahogy Balla úr is mondta elviekben, hogy 
elsősorban - de nem kizárólag -, elsősorban mind személyileg, mind dologilag, mind 
technikai eszközökben a meglévő vállalkozásokból táplálkozunk, ha persze ők is 
akarják, az így van, de nem egy az egyben.  

A július 1-jét illetően szerintem ott az a probléma, hogy kiestek bizonyos 
paragrafusok, és szerintem a 13. § nem arról szól, hogy akkor lehet a végrehajtási 
rendeleteket megkezdeni csinálni. A paragrafusszámozások eltolódtak.  

Ami a kétharmadosságot illeti: mondanám, hogy a módosító javaslat mond egy 
bizonyos indokot. Ezt a kétharmadosságot kiegészíteném azzal, hogy egyáltalán az is 
erősen kétséges, és inkább azt mondanám, hogy nem is kétharmados. Miért nem 
kétharmados? Akit érdekel, mondom: ha megnézzük az önkormányzati törvénynek a 
13. §-át, ami valóban egy kétharmados törvény, az felsorolja, hogy mik az 
önkormányzat kötelező feladatai. Nagyon sok feladatot mond, most csak egyet 
ragadok ki - még kettőt-hármat ki tudnék ragadni -, mondjuk a 
hulladékgazdálkodást. A hulladékgazdálkodás mint feladat nem azt jelenti, hogy az 
önkormányzat korlátozás nélkül láthatja el. Az ágazati törvény korlátokat szab. 
Például megmondja, hogy csak állami meg önkormányzati többségű gazdálkodó 
szervezet végezhet hulladékgazdálkodást. Magyarul: azért hozom fel ezt példának, 
mert addig, ameddig egy fogalom nem üresedik ki, annak a fogalomnak a kötelező 
önkormányzati feladatok között helye van. Azért mondtam, hogy például a 
hulladékgazdálkodást nagyon sok korláttal megnyesegeti az állam az ágazati 
törvényben, megnyesegeti, hogy az önkormányzat milyen feltételekkel meg egyáltalán 
elláthatja-e - mert technikai feltételeket is támaszt -, de ameddig nem ürül ki, 
ameddig van az önkormányzatnak egy olyan szűk cselekvési tartománya, amiben 
legalább részben elláthatja, addig ott helye van.  

Miért mondom? Azért, mert a 13. § 2. pontja azt mondja, hogy 
településüzemeltetés. A településüzemeltetésen belül sorolja fel a kéményseprőket, 
több más elemmel, közparkokkal, köztemetőkkel, és a többivel együtt. Ha a 
településüzemeltetést tekintem kötelező önkormányzati feladatnak, akkor addig, 
ameddig a településüzemeltetés nem üresedik ki, tehát van olyan elem a zárójelen 
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belül, ami kötelező önkormányzati feladat, addig maga a településüzemeltetés 
kötelező önkormányzati feladat.  

Tehát ez alapján azért, mert egyik eleme kiesik, de a többi eleme a 
településüzemeltetésnek megvan, analógia alapján - lásd hulladék - lehet azt 
mondani, hogy ez nem kétharmados törvény, és nem is kell módosítani az 
önkormányzati törvényt. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon rövid reagálásra adom meg a szót Szilágyi 

György képviselő úrnak, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Kezdjük 

akkor azzal röviden, hogy… 
 
ELNÖK: Rosszul kezdődik. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Kezdjük azzal röviden… Muszáj reagálnom egy-

két dologra. Azt mondja államtitkár úr, hogy nem tudja, hogy egyeztetéseket 
folytattak, és hogy a gazdasági társaságok, amelyek eddig a kéményseprőipari 
szolgáltatást végezték, mennyire képviselték a munkavállalókat.  

Államtitkár úr, hát gondolhatja, hogy a munkáltató nem biztos, hogy a 
munkavállalókat fogja képviselni, a munkáltató a saját érdekeit fogja nézni, a saját 
érdekei szerint. Egyébként ezért is van az, hogy jelen pillanatban a kéményseprőipari 
szolgáltatásoknál a cégek és a dolgozók nem ugyanazt az álláspontot képviselik. Tehát 
önöknek esetleg le kellett volna ülniük szerintem a munkavállalókkal. Hogy hol 
találták volna meg őket? Elmondom: azokban a szakszervezetekben, amelyekbe 
tömörülnek. Lehet, hogy önnek is volt tudomása arról, mert lehetett volna, ha nézik a 
híreket, hogy az egyik ilyen szakszervezetnél, amelyik egyébként a munkavállalók 
jelen pillanatban 40 százalékát tömöríti magába, ügyvédi letétbe helyezte a 
felmondását több mint 300 ember, amit - azt mondta - december 21-én lehet, hogy 
érvényesíteni is fognak, ha addig nem foglalkoznak ezzel a törvénnyel. Gondolom, 
azért kellett foglalkozni most ezzel a törvénnyel. 

Ki a jó munkavállaló és ki a rossz? Lehet, hogy önöknek a rossz munkavállaló, 
mondjuk, ez a háromszázvalahány ember lesz, aki hajlandó volt kiállni a saját igaza 
mellett? Ezért nem is ültek le velük, mondjuk, egyeztetni vagy tárgyalni? Mert ez is 
elképzelhető, hogy ők voltak. De ha ez a háromszázvalahány ember elhagyja most 
hirtelen az ágazatot, akkor lesznek önök nagyon nagy gondban, akár a 
katasztrófavédelem, akárki más fogja ezt csinálni.  

Azt mondta a képzéssel kapcsolatosan, hogy nem lehet „egyes” meg „kettes” 
kéményseprő. Persze, csak ha önök ilyen gyorstalpalókat akarnak, nem mindegy, 
hogy milyen minőségű és milyen típusú képzést kívánnak majd előírni. Tehát azért 
nem biztos, hogy ugyanolyan szakemberek fognak az önök képzése után, akiket most 
majd el akarnak küldeni, és ezek helyére majd másokat akarnak alkalmazni, akkor… 

Eszközök átvétele. Valóban igaza van, államtitkár úr, ez egy kérdés. Föl is 
tettük, el is mondtam az elején is: milyen eszközökkel fognak dolgozni? Hiszen azért 
nagyon nagy furcsaság lenne, ha megkerülnék a közbeszerzési eljárást adott esetben. 
Ha meg nem kerülik meg, akkor milyen eszközökkel fognak dolgozni az 
elkövetkezendő időszakban? Mennyiért fogják beszerezni ezeket az eszközöket? 
Mennyi idő alatt fogják beszerezni? Tehát, mondjuk, a katasztrófavédelemnek vagy az 
alatta dolgozónak mikor lesz eszközállománya ahhoz, hogy ezt a munkát 
elvégezhesse? És azt mondja az államtitkár úr, hogy változtak a számozások, és hogy 
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ez nem is a rendeletalkotásra vonatkozik; valami hasonlót mondott, ha jól 
emlékszem. 

Akkor mondom: honvédelmi bizottság, a 12. pont azt mondja ki, hogy ez a 
törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő tizenötödik 
napon lép hatályba. (2) Az 1-5. §, a 7-8. §, a 11. § és a 13. § 2016. - január kihúzva - 
július 1. napján lép hatályba.  

Nézzük a 8. §-t! Miről szól a 8. §? A kormány felhatalmazást kap, hogy 
rendeletben határozza meg, és fel van sorolva. Tehát akkor erről szól? Erről szól! 
Miért kell ezt júliusban elkezdeni, miért nem lehet januárban? Az én véleményem 
szerint hiába változott bármilyen számozás, ez továbbra is erről szól. Tehát, 
államtitkár úr, engem nemhogy - azt mondom - meggyőzött volna erről az egész 
kérdésről, hanem egyre inkább az az elképzelésem, hogy önök bizonyos áthidaló 
megoldásokat akarnak itt majd képviselni, és ha jól értem és jól is láttam, akkor 
nagyon nagy a veszélye annak, hogy azoknak a megbízható, Fideszhez közeli 
vállalkozóknak kívánják majd kijátszani ezt, akik már lehet, hogy készülnek is 
ugyanúgy, mint a trafikok idején készültek arra, hogy átvegyenek egy piacot. Igaz, 
hogy ott csak tízezer ember volt, aki kárvallott lett, és ötezer meg nyert, de a tízezer 
ember között nagyon sok olyan volt, akit önök tönkretettek, nagyon sok olyan volt, 
akinek az életét is kockáztatták, az életük értelmét is kockáztatták azzal, hogy kizárták 
erről a piacról. És én azt nem szeretném, ha ismételten egy ilyen piaci 
versenyfutásban most pedig - ahogy Balla képviselő úr mondta - tízmillió magyar 
ember életét és vagyonbiztonságát kockáztatnák majd azzal, hogy mások fogják 
végezni, vagyis a megbízható vállalkozók fogják végezni a kéményseprőipari 
szolgáltatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Államtitkár úr kíván válaszolni? 

(Jelzésre:) Nem kíván válaszolni. (Jelzésre:) Feltételezésekre, jelzi az államtitkár úr, 
nem kíván válaszolni. Ennek megfelelően most a határozathozatal következik. 

Először a háttéranyag 14. pontjáról kell külön szavaznunk, mert ezt a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata 1. és 2. pontjának elfogadása 
kizárja. Tehát kérem, hogy a 14. pontról szavazzunk! Ezt a kormány nem támogatja. 
(Jelzésre:) Nem támogatja a kormány, tehát akinek ez orientációs pont, annak 
jelzem. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot igen szavazat 
nélkül, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Ezeket a kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további pontokat a bizottság 20 
igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú, Jobbik által benyújtott, a kormány által nem 
támogatott TAB-módosítóról döntünk. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról, kormánypárti módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt 
támogatja. Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú TAB-módosító javaslatot a 
bizottság 18 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  
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Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról 
döntünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezeket támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és jelentést a bizottság 18 
igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak B. Nagy képviselőtársunkat javasolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadó (Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr. Egyedül? (Jelzésre:) Nem, 
Harangozó képviselő úrral megosztva, tehát Harangozó és Szilágyi képviselő urak 
lesznek a bizottság kisebbségi véleményének előadói.  

Köszönöm államtitkár úrnak a részvételt. 

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
T/7403. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a Nemzeti Kulturális Alapról 
szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
T/7403. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében Palkovics 
államtitkár urat. A háttéranyagban a Kulturális bizottság módosító javaslatai 
találhatók. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem nyilatkozik.  

Határozathozatalok 

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, így a 
vitát lezárom. A háttéranyag pontjairól kell először szavaznunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy a 8 pontos terjedelmű kulturális bizottsági módosító 
javaslatról most szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 19 igen szavazattal, 4 
nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 19 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Kucsák képviselő urat javasolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag a képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem 
kíván. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/7405. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így továbblépünk a következő napirendi pontra, amely az oktatás 
szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/7405. számú 
törvényjavaslat. Továbbra is Palkovics államtitkár úr képviseli a kormányt. A 
Kulturális bizottság 24 pontos módosító javaslata található a háttéranyagban, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata. Az 



51 

előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról nem fog 
nyilatkozatot tenni. 

Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Mivel hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. A háttéranyagban szereplő módosító javaslatok 
közül az 5-öst, a 6-ost és a 24-est a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata 
kizárja, ezért először ezekről szavazunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most az 5., a 
6. és 24. módosító javaslatról szavazzunk, amelyek elfogadása esetén a 
Törvényalkotási bizottság javaslatát nem tudnánk elfogadni, tehát ennek tudatában 
szavazzunk ezekről! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság 2 igen 
szavazattal, 19 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokat a 
bizottság 17 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosítójáról kell 
döntenünk. Ez egy kormánypárti módosító javaslat. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül elfogadta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést, az összegző módosító 
javaslatot 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Kucsák képviselő urat javaslom előadónak. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván bejelenteni, ezért a napirendi pont 
végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak az eredményes kormányzati álláspont 
képviseletét. 

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 
2001. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/7399. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 
2001. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/7399. számú javaslatra. Az 
előterjesztő képviseletében Kovács Zoltán államtitkár urat köszöntöm. A módosító 
javaslatok között a Kulturális bizottság 3 pontos technikai jellegű módosító javaslata 
található. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslat támogatásáról 
nem kíván nyilatkozatot tenni, így a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

A háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell először döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy a bizottság a Kulturális bizottság háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatait 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében tartózkodás nélkül 
támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést, az összegző módosító 
javaslatokat 20 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót, jelzi az ellenzék, nem kíván állítani, erre tekintettel a 
napirendi pont végére értünk. 

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási 
díjának megszüntetéséről szóló T/6988. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a következő napirendi pont, amely az egyes hatósági 
eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 
T/6988. számú törvényjavaslat. A kormányt továbbra is Kovács Zoltán államtitkár úr 
képviseli. A háttéranyagban található az Igazságügyi bizottság 4 pontos terjedelmű 
módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
kormánypárti módosító javaslata. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a módosító 
javaslatok támogatásáról a bizottsági ülésen szóban fog nyilatkozni. Erre tekintettel 
megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A TAB módosító javaslatát támogatjuk, és akkor ebből következik, 
hogy a másik bizottságét nem. 

 
ELNÖK: Világos, hiszen a TAB-módosító kizárja az összes igazságügyi 

bizottsági módosító javaslatot. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. A Igazságügyi bizottság 4 pontos módosító 
javaslatairól szavazunk először. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A 
kormány a javaslatokat nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az Igazságügyi bizottság háttéranyagban 
szereplő módosító javaslatait 6 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell - 1. 
hivatkozási számon - a bizottságnak döntenie. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! Ezt a kormány támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Most az összegző jelentés, az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezt támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést, az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  
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Bizottsági előadó kijelölésére teszek javaslatot B. Nagy képviselőtársunk 
személyében. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel az utolsó napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönöm a 
részvételt, képviselőtársaimnak a munkát. További jó munkát kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 24 perc)  

  

Dr. Gulyás Gergely 
  a bizottság elnöke 
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