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7 

 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Sávolt-Szabó Tünde államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Íjgyártó István államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium)  
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Tomcsányi Írisz osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Földi László (KDNP) országgyűlési képviselő   
 



8 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A bizottság mai ülését megnyitom. Elnézést a késésért, de egy ideig 
a határozatképesség hiánya volt az oka annak, hogy kedélyes beszélgetés folyt a 
bizottsági munka helyett, ezt követően pedig az, hogy jó volt a beszélgetés. 
(Derültség.)  

A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Hende miniszter úr Horváth 
László képviselőtársunkat, Vejkey Imre Rubovszky Györgyöt, Kucsák László B. Nagy 
Lászlót, Balla György Szűcs Lajost, Mátrai Márta Tapolczai Gergelyt, Vécsey László 
Jakab Istvánt, Salacz László Galambos Dénest, Mengyi Roland Nyitrai Zsoltot és Vas 
Imre pedig Hadházy Sándort helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság a 
helyettesítésekre is tekintettel határozatképes. 

Most a napirend elfogadása következik azzal, hogy a 4. pontban szereplő, a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/9633. számú 
törvényjavaslat megtárgyalására nem kerül sor, mert a Gazdasági bizottság nem 
nyújtott be módosító javaslatot, és az előterjesztő sem kezdeményezte a 
Törvényalkotási bizottság eljárását. 

Annyi változást szeretnék továbbá kezdeményezni, hogy a 3. napirendi 
pontban szereplő, az uniós vámjoggal kapcsolatos napirendi pont az utolsó napirendi 
pontként kerüljön megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy Tállai államtitkár úr kérte, 
hogy utolsónak maradhasson közöttünk, ami egy jogos politikai igény. 

Továbbá ismertetem, hogy Kiss László képviselő úr Tukacs Istvánt és 
Hiszékeny Dezső képviselő úr pedig Gőgös Zoltán képviselőtársunkat helyettesíti.  

Kérem, hogy most a módosításoknak megfelelően szavazzunk a napirendről! 
(Szavazás.) Köszönöm. (Jelzésre:) Akkor most ismételten, mert - védendő az 
állításomat - a határozatképesség még mindig nem látszik biztosítottnak. Mindenki a 
kártyáját a megfelelő helyre elhelyezte. Kérem, hogy most ismételten szavazzunk! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal egyhangúlag a napirendet a 
módosításokkal együtt elfogadta.  

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról 
szóló T/8838. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően 1. napirendi pontként a konzuli védelemről szóló 2001. 
XLVI. törvény módosításáról szóló T/8838. számú törvényjavaslat megtárgyalására 
kerül sor.  

Köszöntöm a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Íjgyártó 
István államtitkár urat.  

A háttéranyagban található a Külügyi bizottság hatpontos technikai jellegű 
módosító indítványa. Az előterjesztő egyetért a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatban foglaltakkal, de ennek ellenére megadom a szót a kormány 
képviseletében az államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A kormány támogatja a módosításokat.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Tekintettel 
arra, hogy felszólalási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Most a határozathozatalra kerül sor, mindenekelőtt a háttéranyagban szereplő 
hatpontos külügyi bizottsági módosító javaslatokról kell szavaznunk. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 28 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
Vécsey képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelölte.  

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a 
diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/9298. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a Magyarország Kormánya és 
Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/9298. 
számú törvényjavaslat.  

Az előterjesztőt továbbra is Íjgyártó István államtitkár úr képviseli. A 
háttéranyagban a Külügyi bizottság egypontos technikai jellegű módosító indítványa 
található.  

Megadom a szót az előterjesztő államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány támogatja a módosítást.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány a módosító javaslatot támogatja. A vitát megnyitom. 
(Nincs jelentkező.) Miután felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 
(Révész Máriusz megérkezik.) 

Most a határozathozatal következik. Kérem a bizottságot, hogy foglaljon állást 
a Külügyi bizottság módosító javaslatával kapcsolatosan! Kérem a képviselőtársaimat, 
most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 30 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. Ezért most az összegző jelentésről és az összegző módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 29 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Vécsey képviselőtársunkat javaslom továbbra is bizottsági előadónak. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangú szavazással a bizottsági 
vélemény ismertetésére kijelölte.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Az államtitkár úrnak megköszönöm az 
eredményes részvételt.  
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A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/9621. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amely a társasági adóról és osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/9621. számú törvényjavaslat.  

Közben tájékoztatom a bizottságot, hogy Selmeczi Gabriella képviselő asszony 
Répássy Róbert alelnök úrnak adott eseti képviseleti megbízást a mai ülésre.  

A 3. napirendi pontnál az előterjesztő képviseletében Mengyi 
képviselőtársunkat köszöntöm, a kormány képviseletében pedig dr. Szabó Tünde 
államtitkár asszonyt.  

A háttéranyagban található a Gazdasági bizottság ötpontos technikai módosító 
javaslata. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, ezért az előterjesztőt nem kérdezem. A 
kormány képviseletében az államtitkár asszonyt kérdezem a Gazdasági bizottság 
módosító indítványáról. Parancsoljon! 

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a módosítás nyelvtani és 
jogtechnikai pontosítást tartalmaz, a kormány a módosító javaslatot támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 

hozzászólási szándék nincs… (Jelzésre:) Illetve most már Fodor Gábor jelentkezett, 
így van. Fodor Gábor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FODOR GÁBOR (független): Köszönöm, elnök úr, a szót. Csak a biztonság 
kedvéért szerettem volna leszögezni, hogy itt olyan módosításokkal állunk szemben, 
amelyek javarészt technikaiak egyébként, és nem érdemi típusú módosítások, de 
ennek ellenére szeretném jelezni, hogy mi, a liberálisok, azt gondoljuk (Balla György: 
Mondjuk már úgy, hogy „én, a liberális”, úgy van értelme!), hogy annyi problémánk 
van az egész taotörvénnyel (Közbeszólások a kormánypárti képviselők körében.), 
hogy természetesen semmiféle módosítást nem tudunk támogatni, mert alapjaiban 
tartjuk rossznak az egészet.  

Tehát lehet ezen persze jogtechnikailag, helyesírásilag és egyéb más módon 
javítani, de hiába, mert ahogy már más bizottsági üléseken ezt jeleztem, 
alapproblémák vannak vele. A komoly visszaéléseknek ez egy melegágya, 
áttekinthetetlenek a pénzek, súlyos korrupciógyanú lengi körül az egész 
taotámogatási rendszert, ezért nem áll módunkban támogatni ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rövid leszek, 

hiszen nem akartam volna hozzászólni, csak Fodor Gábor hozzászólására reagálnom 
kell.  

Arról, hogy a taorendszernek vannak-e hiányosságai vagy nincsenek: valóban 
vannak, de ezt a vitát az általános vita során lefolytattuk a parlamentben. (Dunai 
Mónika megérkezik.) Tehát ha a liberálisok részt vettek volna az általános vitán, 
akkor ott sokkal átfogóbban megtárgyalhattuk volna ezeket a kérdéseket. A Jobbik 
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Magyarországért Mozgalom ott is elmondta az aggályait a taóval kapcsolatban, de azt 
is elmondta, hogy ezt a törvénymódosító javaslatot támogatni fogja. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom. (Fodor Gábor közbeszól.) Fodor Gábor képviselő úr kíván reagálni? 
(Jelzésre:) Nem kíván reagálni, hanem Révész Máriusznak reagál, de ettől a 
feltehetően érdekes vitától a bizottságot a képviselő urak megfosztják, mert egymás 
közt folytatják le. (Balla György közbeszól.) Balla alelnök úr szerint helyes, hogy 
megfosztják a bizottságot. Én szívesen hallottam volna, de nyilván van, aki már 1998 
óta képviselő, van, aki csak 2010 óta, és a hozzáállásbeli különbségen látszik, hogy 
mióta kényszerül parlamenti vitákat hallgatni.  

Az államtitkár asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Valóban lefolytattuk a parlamentben a vitát, és 
hangsúlyozzuk, hogy a jelen módosító javaslat nyelvtani és jogtechnikai 
módosításokat tartalmaz, ezért a kormány álláspontja, hogy támogatja a javaslatot.  

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

háttéranyagban szereplő bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 25 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadására azt követően 
kerül sor, hogy jelzem: Dunai Mónika képviselőtársunk Bóna Zoltán 
képviselőtársunktól eseti képviseleti megbízást kapott. Ennek ismeretében az 
összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell döntenünk. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Salacz képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kérdezem, hogy kisebbségi véleményt bárki kíván-e ismertetni. Az elhangzott 
kisebbségi vélemény igazából kizárólag Fodor Gábor képviselőtársunké volt, tehát a 
lehetőség is őt illeti meg. (Jelzésre:) Jelzi, hogy élni kíván vele, úgyhogy Fodor Gábor 
képviselőtársunk fogja a bizottság kisebbségi véleményét az ülésen ismertetni.  

A 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló H/8343. 
számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a 2017. év Arany János Emlékévvé nyilvánításáról szóló 
H/8343. számú határozati javaslat.  

Az előterjesztő képviseletében Földi László képviselő urat köszöntöm, a 
kormány képviseletében pedig továbbra is az államtitkár asszony lesz jelen.  

A módosító javaslatok között található a Nemzeti összetartozás bizottságának 
kétpontos, illetve a Kulturális bizottság hárompontos módosító javaslata, továbbá én 
is szeretnék itt a bizottsági ülésen egy ügyrendünknek megfelelő módosítást 
megfogalmazni, ami annyiban pontosítaná a határozati javaslat 2. pontját, hogy „az 
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Országgyűlés támogatja és szorgalmazza - és itt jönne a módosítás - mind az 
anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága 
körében”, eddig lenne az újítás, „olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, 
valamint oktatási anyagok készítését, amelyek Arany János munkásságával 
kapcsolatosak, és hozzájárulnak a méltó megemlékezéshez”. Tehát a 
szövegjavaslatban az új rész a „mind az anyaországban, mind a határon túl élő 
magyarság és a diaszpóra magyarsága körében”, eddig, és hogy értelmi problémák ne 
merüljenek fel, ezért egy „valamint”-et kell a „megemlékezések szervezését” és az 
„oktatási anyagok készítését” közé beilleszteni, tekintettel a módosított szövegrészre. 
Kérem a bizottságot, hogy majd erről is szavazzon! 

Ezen módosító javaslatok ismeretében a vitát megnyitom. (A bizottság 
munkatársának jelzésére:) Bocsánat, még ezt megelőzően az előterjesztőt 
megkérdezem, hogy a módosító javaslatokhoz hogyan viszonyul. Parancsoljon! 

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1., 2., 4., 5. javaslatot támogatjuk mint előterjesztők… 
 
ELNÖK: Bocsánat, annyit szabad megkérdezni, hogy az 1., 2., 5. javaslatot… 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Az 1., 2., 4., 5. javaslatot, illetve - amit az 

elnök úr felolvasott - a TAB módosító indítványát a 3. ponthoz szintén támogatjuk. Az 
eredetit nem.  

 
ELNÖK: Világos. Az, amit én mondtam, megoldja a 4. problémáját, tehát 

megfontolásra javaslom az 1., 2., 5. és az én módosító indítványom támogatását, mert 
a korábbi 4. pont által elérni szándékozott hatást szabatosan megoldja az, amit én 
felolvastam.  

Tehát a szöveg szerintem akkor lesz koherens, hiszen a 4. azt javasolta, hogy 
„mind az anyaország, mind a határon túl élő és a diaszpóra magyarságának körében”, 
tehát ez gyakorlatilag megegyezik azzal, amit felolvastam, csak azt pontosítottuk, 
mert szerepel az, hogy „mind a határon túl élő magyarság, mind a diaszpóra 
magyarsága körében”. Tehát a 4. ponttal az volt az értelmi nehézség, hogy a 4. 
pontban foglalt módosító javaslat úgy szólt, hogy „az Országgyűlés támogatja és 
szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő és a diaszpóra 
magyarságának körében”, és a mi megítélésünk szerint a magyar nyelv szabályaival 
jobban van összhangban, vagy mondhatjuk azt is, hogy összhangban van az, hogy 
„mind az anyaország, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra 
magyarságának körében”, tehát ez egy nyelvhelyességi módosítás, de ezáltal, ha az 
előterjesztő képviselőtársam támogatja az általam felolvasott módosítást, akkor az a 
4.-et megoldja, és akkor a 4.-et már nem kell elfogadnunk.  

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Igen, egyetértek az elnök úrral, tehát az 

1., 2., 5. javaslatot, illetve az elnök úr által felolvasott módosítással támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és köszönöm a tisztázást is. A kormány 

képviseletében megkérdezem az államtitkár asszony véleményét. Parancsoljon! 
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az előterjesztővel egyetértünk, az 1., 2., 5. pontot támogatja a 
kormány, és a TAB módosítását, az elnök úr által felolvasottakat is.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Staudt Gábor 
képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem, az 
„elcsatolt országrészek” szó kimaradna. Kérdezném, hogy ennek politikai korrektség-
e az oka, vagy miért írnánk ezt így át. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e további felszólalási szándék, kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor megadom az előterjesztőnek a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársam! Valóban így van, ahogy ön is mondta: a politikai korrektség miatt 
javasoljuk ezt a módosítást betenni ebbe a javaslatba.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék 

most tényleg történelmi és politikai vitát folytatni, de megkérdezem, hogy mennyire 
volt korrekt elcsatolni ezeket a területeket. (Derültség.) Tehát hogy egyszerűen fogjuk 
és kihagyjuk belőle. (Dr. Staudt Gábor: A Nemzeti összetartozás bizottsága ezt 
javasolta.) Így van, és főleg úgy, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága javasolta, 
hogy ez benne legyen, tehát az én véleményem szerint, én legalábbis azt szeretném 
mondani, hogy elfogadhatatlan számunkra, hogy ez így kerüljön bele.  

Én javasolni szeretném, hogy ugyanúgy a Nemzeti összetartozás bizottsága 
által javasolt módosítást fogadjuk el, hiszen ez történelmi tény, lehet itt politikai 
korrektségről beszélni, és lehet minden másról, de ez egy történelmi tény sajnos. 
Jószomszédi viszonyra kell törekedni azokkal az országokkal, amelyek a 
szomszédunkban élnek, és amelyekhez ezek az elcsatolt területek tartoznak, de ettől 
függetlenül ezek az elcsatolt területek Magyarországhoz tartoztak, és ez egy 
történelmi tény. Tehát én nem hiszem, hogy politikai korrektségből ki kellene hagyni 
ezt a szót. Köszönöm.  

 
ELNÖK: A Nemzeti összetartozás bizottsága két változatot javasol - az 

egyikben szerepel a képviselő úr által említett szövegrész, a másikban pedig nem. De 
természetesen, ha a képviselő úr kéri, akkor a bizottság szavazhat. Arról szerintem ne 
szavazzunk, hogy ezeknek a területeknek az elcsatolása korrekt volt-e vagy sem, mert 
az egy egyhangú, reményeim szerint egyhangú döntés lenne, ugyan nem változatna 
azon, ami idestova lassan száz éve történt, de miután a képviselő úr ismételten szót 
kér, ezért megadom a szót. Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, szeretném javasolni, hogy akkor a 3.-ról 

külön szavazzunk, hogy a bizottságnak mi az álláspontja ebben. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Miután ilyet 

nem látok, ezért a vitát lezárom, és akkor ennek megfelelően kerül sor a szavazásra.  
A 3. pont az, amiben először a képviselőtársam javaslatáról kell szavazni, és 

csak azt követően az enyémről. Tehát Szilágyi György képviselőtársunk azt javasolja, 
hogy a háttéranyag 3. pontjában szereplő, a Nemzeti összetartozás bizottsága 
határozati javaslata 2. pontjának megfelelő módosítás szerepeljen.  
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Tehát a képviselő által javasolt szöveg úgy szólna, hogy „mind az 
anyaországban, mind az elcsatolt országrészek és a diaszpóra magyarsága 
körében”.Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás. - Balla György: 
Tartózkodjunk szerintem.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 3 nem 
ellenében, 14 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem támogatta. Ennek 
megfelelően most a 4. pontról kell döntenünk.  

A 4. pont általam ismertetett módosításáról kell döntenünk. Kérem a 
bizottságot, hogy most az én szóbeli módosító indítványomról szavazzon! (Szavazás.)  

A bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 
módosítást elfogadta.  

Akkor most az eredeti 4. pontról kell szavazni, amit ennek megfelelően nem 
javaslok támogatni, hiszen a módosítottat fogadtuk el, de a szavazási korrektség 
jegyében szavazzunk az eredeti 4. pontról is. Kérem a bizottságot, hogy most 
szavazzon! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 4. pontot eredeti formájában 13 igen 
szavazattal, 13 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a kormány és az előterjesztő által is támogatott, háttéranyagban szereplő 
1., 2. és 5. pontokról kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 
ezeket a módosító javaslatokat támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést elfogadta.  

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

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

Kisebbségi előadót (Dr. Gyüre Csaba: Szilágyi György!) Szilágyi György 
személyében kíván állítani a Jobbik képviselőcsoportja. Ennek megfelelően Szilágyi 
György képviselő úr lesz a bizottság kisebbségi véleményének előadója. Ezzel a 
napirendi pont végére értünk.  

A Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való 
megemlékezésről szóló H/9446. számú határozati javaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a Gróf Széchenyi István 
születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről szóló H/9446. számú 
határozati javaslat.  

Az előterjesztők képviseletében Dunai Mónika képviselőtársunkat köszöntöm, 
úgy is, mint a bizottság tagját. A kormány képviseletében továbbra is Szabó Tünde 
államtitkár asszony fog eljárni.  

A módosító javaslatok között a háttéranyagban a Nemzeti összetartozás 
bizottságának ötpontos módosító javaslatai találhatók meg.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatokról nem foglal állást, erre tekintettel a kormányt kérdezem a 
javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspontról. Parancsoljon, államtitkár asszony! 

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a módosító javaslat nyelvtani 
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pontosításokat tartalmaz, ezért a tárca álláspontját tudom képviselni: támogatjuk az 
előterjesztésben szereplő javaslatokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt is van egy 

szóbeli módosító javaslatom, ami a határozati javaslat 3. pontjára vonatkozik. Ez a 
következők szerint módosulna: „Az Országgyűlés felkéri a Magyar Posta elnökét - 
tehát a Magyar Postát helyett, szintén nyelvhelyességi és értelmi okokból -, hogy a 
Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf Széchenyi István emléke előtt, 
születésének 225. évfordulója alkalmából.” Semmilyen tartalmi változást nem jelent, 
minthogy tisztségét tekintve személyesen lesz a feladatnak a címzettje, illetve az 
„emléke előtt” oda kerül, ahol értelme van a mondatban. Ez a módosító javaslatom. 
Kérdezem a kormányt, hogy a kormány számára ez elfogadható-e.  

 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Természetesen elfogadható.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszony jelzi, hogy igen. Ennek 

megfelelően most a vitát megnyitom. (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony - 
úgy is, mint előterjesztő - kért szót. Parancsoljon.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 
ön által az imént említett szóbeli módosító indítvány megegyezik a Nemzeti 
összetartozás bizottságának a 4. pontjával, ahogy így első hallásra figyelemmel 
kísértem. Kérdezem, hogy valóban így van, vagy van némi eltérés.  

 
ELNÖK: Első hallásra igen, de első látásra már nem. Ugyanis a különbség 

annyi, hogy a Nemzeti összetartozás bizottságának eredeti 4. pontjában szereplő 
javaslatában „az Országgyűlés felkéri a Magyar Postát”, ennél elegánsabb... (Dunai 
Mónika: Elnökét.) Bocsánat, a Magyar Posta elnökét, igen, elnézést, és utána a szöveg 
úgy néz ki, hogy „a Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tisztelegjen gróf Széchenyi 
István születésének emléke előtt”. De nem a születése emléke előtt tisztelgünk, hanem 
Széchenyi István emléke előtt tisztelgünk, ezért javasoljuk azt, hogy gróf Széchenyi 
István emléke előtt, születésének 225. évfordulója alkalmából - ha ez így elfogadható 
az előterjesztőnek is.  

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: El, természetesen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát valójában tényleg a javítások megtörténtek, 

és ebben a képviselő asszonynak igaza van, én ezt is változtatásként adtam elő, 
megtörténtek a Nemzeti összetartozás bizottságánál, a mostani módosító javaslat 
kizárólag arra irányul, hogy az „emléke előtt” Széchenyi Istváné legyen, ne a 
születéséé, bár ezen is lehet vitatkozni. Ki az, aki a vitában fel kíván szólalni mindezek 
után? (Jelzésre:) Kiss László képviselőtársunk, parancsoljon! 

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Amellett, hogy az MSZP 

támogatja ezeket a javaslatokat és az egész előterjesztést is, azért hadd idézzem fel, 
hogy 1825-ben gróf Széchenyi vagyonának egy részét a Magyar Tudós Társaság 
megalapítására ajánlotta fel, amelynek a magyar nyelv fejlesztése volt a célja, és 
látszik ebben a vitában is és az előterjesztés sorsában is, hogy fájóan aktuális a mai 
napig is ez a felajánlás. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Éppen ebből adódik, hogy Széchenyi emlékével 

nem feltétlenül ellentétes, hogy a nyelvhelyességre a lehető legmagasabb szinten 
törekszünk.  

Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Miután nincsen, külön 
köszönöm, hogy ezt itt megvitathattuk. Most akkor a határozathozatalra sor kerülhet.  

Először a háttéranyag 4. pontjában az általam javasolt pontosításról kérem, 
hogy szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság ezt 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  
Kérem, hogy az eredeti 4. pontról is szavazzunk! Értelemszerűen következne a 

mostani döntésből, hogy erre nemleges választ is lehet adni, sőt talán azt is kellene, 
de természetesen a képviselői szabadságot semmiféleképpen nem akarnám és a 
szabad mandátum elvét nem szeretném korlátozni, tehát most az eredeti 4. pontról 
szavazzunk! (Szavazás.)  

A bizottság 2 igen szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 4. pontot 
nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kérem, hogy szavazzunk! Ezeket mind a 
kormány, mind az előterjesztő támogatja. (Szavazás.)  

A bizottság 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a háttéranyag további 
pontjait.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. Miután a döntés egyhangú volt, ezért kisebbségi előadó nem lesz.  

A Magyar Felsőoktatás Napjáról szóló H/9285. számú határozati 
javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a magyar felsőoktatás napjáról szóló H/9285. számú 
határozati javaslat. Az előterjesztő az Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbra is 
Szabó Tünde államtitkár asszony képviseli a minisztériumot.  

A háttéranyagban a Kulturális bizottság egypontos terjedelmű módosító 
indítványa, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti 
saját módosító javaslata található.  

Megadom a szót az előterjesztőnek. Parancsoljon, államtitkár asszony!  
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a TAB módosítója egy pontosítást 
fog tartalmazni, ezért a kormány álláspontja az, hogy nem támogatja a módosító 
javaslatot.  

 
ELNÖK: És ebből adódóan értelemszerűen a TAB-ét viszont igen.  
 
DR. SÁVOLT-SZABÓ TÜNDE államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Igen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a szavazásra kerül sor. Először a háttéranyagban szereplő kulturális 
bizottsági módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 23 
nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A 
kormány ezt támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 29 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom (Jelzésre:), aki jelzi, 
hogy ezt vállalja. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

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

Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/9636. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A soron következő napirendi pontra térünk át, amely az Erzsébet-programot 
érintő egyes törvények módosításáról szóló T/9636. számú törvényjavaslat. Az 
előterjesztő az emberi erőforrások minisztere, a minisztérium képviseletében 
továbbra is az államtitkár asszony van jelen.  

A módosító javaslatok között a Népjóléti bizottság hétpontos terjedelmű 
módosító javaslatait találhatjuk.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Nincs 
jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő bizottsági 
módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a háttéranyagban szereplő bizottsági módosító javaslatot 
támogatta.  

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

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

Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak a napirendi 
ponthoz. Kérem képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság Dunai Mónika képviselő asszonyt bizottsági 
előadónak egyhangúlag elfogadta.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelzés.) Nem kíván. Erre 
tekintettel a bizottságnak nem lesz kisebbségi előadója.  

Köszönjük szépen az államtitkár asszonynak a részvételt. (Dr. Sávolt-Szabó 
Tünde távozik az ülésről.)  

Most pedig soron következik az utolsó napirendi pont. Tállai államtitkár úr 
már valahol a folyosókon rohan ide, és van reményünk, hogy meg is érkezik, és ebben 
az esetben nem lesz akadálya annak, hogy megkezdjük az utolsó napirendi pont 
tárgyalását. Látható-e már az államtitkár úr délceg alakja valahol? (Derültség. - 
Közbeszólás: Mindjárt jön. - Derültség. - Dr. Répássy Róbert: Gyerekkori 
fényképeken látható. - Derültség. - Közbeszólások.) Ebben az esetben… (Dr. Répássy 
Róbert: Ha hoz magával régi fényképeket, akkor látható. - Közbeszólások. - 
Derültség.) Ebben az esetben nem rendelek el szünetet.  

Egyebek 

Nem írtunk egyebek napirendi pontot, de ha bárkinek a bizottság általános 
működésével kapcsolatos észrevétele van, azt most teheti meg, egészen Tállai 
államtitkár úr (Dr. Répássy Róbert: Nekem van, elnök úr!) terembe való belépéséig. 
Az alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert felvetése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, én az előbb 
meglepődve tapasztaltam, hogy az egymást kizáró módosító indítványoknál először 
megszavaztuk azt, ami kizárja a másik módosító indítványt, majd a másikat is 
feltettük szavazásra. Lehet, hogy csak én nem figyeltem a házszabály változását, de 
korábban az egymást kizáró módosítókról nem szavaztunk, illetve egyszerre 
szavaztunk, azzal, hogy ha elutasítottuk a kizárt módosítót, akkor nem kellett 
szavazni a másikról. (Balla György: Ez a liberális ülésvezetés.)  

 
ELNÖK: Én egyetértek az alelnök úrral, az államtitkár úrral ebben, mert a 

logikai szabályai szerint nehéz nem egyetérteni, ugyanakkor elvileg a bizottsági 
módosító javaslatról, ha az már egyszer létezik, a házszabály szerint szavaznunk 
kellene. De én ezt áthidalhatónak tartom a logika alapvető szabályai szerint, és ha a 
bizottság egyetért vele, akkor most így konstruktívan jussunk arra, hogy valóban, ha 
egy módosítás felülír egy korábbi bizottsági javaslatot, és a módosítást a bizottság itt 
elfogadja, akkor utána az eredeti javaslatot tekintsük elutasítottnak, hacsak valaki 
külön szavazást nem kér, hiszen ha bárki eddig is külön szavazást kért, akkor mindig 
feltettem. (Dr. Répássy Róbert: Nem, bocsánat, elnök úr!)  

Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, elnök úr, 

hadd húzzam az időt, amíg nincs itt Tállai államtitkár úr. Tehát… 
 
ELNÖK: Megkönnyebbültem, amikor ismételten szót kért az alelnök úr. 

(Derültség.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen. Tehát én nem azt 

javaslom, hogy a már korábban megszavazott módosító indítványról ne szavazzunk 
újból, hiszen az a bizottság akarata, a bizottság döntése, hogy egy korábban 
megszavazott módosító indítvány az érvényes döntése a bizottságnak, hanem ha 
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olyan módosító javaslatról van szó, amelyről még nem szavaztunk, de egy másik 
módosító javaslat kizárja annak az elfogadását, akkor egyértelműnek tartom, hogy 
erről tulajdonképpen egyszerre szavazunk, egy szavazással döntünk.  

 
ELNÖK: Egyetértek, és megoldás lehet, hogy ezt úgy teszem fel szavazásra, 

hogy kizárja az eredeti javaslat elfogadását, és akkor ebben az esetben ez megoldás. 
(Révész Máriusz jelentkezik.) 

Éreztem, hogy Révész Máriusz képviselőtársunkra számíthatok. (Derültség. - 
Balla György: Jön az államtitkár úr, vagy kimehetek…? - Derültség. - Révész 
Máriusznak:) Parancsoljon! 

 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Így van, de csak azért, mert nincs itt az 

államtitkár úr. Azért is érdemes lenne azt a megoldást megfontolni, amit Répássy 
alelnök úr javasolt, mert érzem, hogy a bizottság képes arra, hogy egymást kizáró 
indítványokat is megszavazzon egymás után (Derültség.), és akkor különböző 
problémák állnak elő. (Dr. Répássy Róbert: Inkább jöjjön az államtitkár úr! - 
Derültség.) Úgyhogy valószínűleg a parlamenti házszabályba is ezért került bele, hogy 
egymást kizáró indítványokról nem szavazunk.  

 
ELNÖK: Én hivatalból sokkal jobb véleménnyel vagyok a bizottságról, mint 

képviselőtársam (Derültség.), viszont azt is hozzá kell tenni, hogy most azért itt ezzel 
a két szavazással némi időt nyertünk, és miután Tállai államtitkár úr még mindig 
nincs itt (Megérkezik Tállai András. - Derültség.), illetve ebben a pillanatban 
megérkezett, ezért ha ez nem lett volna, akkor további két percet kellene itt egymás 
közt eltöltenünk.  

Köszöntöm az államtitkár urat, nagyon vártuk már.  

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló T/9601. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Utolsó napirendi pontként az uniós vámjog végrehajtásáról szóló T/9601. 
számú törvényjavaslattal fogunk foglalkozni, és… (Szilágyi György: Az egyebeket 
lezártuk?) Ha a képviselő úr az egyebekben hozzá kíván szólni, akkor annak nincs 
akadálya. (Szilágyi György nemet int.) Jelzi, hogy nem kíván. Akkor lezártuk. 

Akkor most valóban rátérünk az utolsó napirendi pontra.  
A kormány képviseletében köszöntöm tehát Tállai András államtitkár urat.  
A Gazdasági bizottság mintegy 43 pontos, de főként technikai jellegű módosító 

javaslatai találhatóak a háttéranyagban. Az előterjesztő az előterjesztői tájékoztatóban 
akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem 
foglal állást, ezért nem adom meg a szót az államtitkár úrnak, hanem megnyitom a 
vitát. Kíván-e valaki felszólalni? (Jelzésre:) Kiss László képviselőtársunk, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha megengedik, csak egy 
kérdésem volna, és elmondanám, hogy támogatjuk az előterjesztést, főleg a dunai 
hajózás megkönnyítése érdekében egy fontos dolog ez.  

A vámtanácsadó státuszában az előterjesztés változásokat ír elő. Az volna a 
kérdés, hogy mi ennek az oka, pontosan miért került erre sor. Ezt az államtitkár úrtól 
kérdezném.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalást nem látok, megadom a 
szót az államtitkár úrnak válaszadásra. Parancsoljon! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Elnök Úr! Elnézést kérek a késésért, és köszönöm a türelmüket.  
Természetesen a kormány támogatja a Gazdasági bizottság által benyújtott 

módosító javaslatot az előzetes tájékoztató szerint. Erre azért volt szükség, mert 
időközben megjelent az uniós vámkódex, és a törvényjavaslatot ehhez kellett 
igazítani. Igazából - ahogy ön is mondta - technikai jellegű módosításokat jelent ez az 
előterjesztés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ha a képviselő úr kérdésére államtitkár úr válaszolna… (Jelzésre:) A 

képviselő úrnak még egyszer megadom a szót, hogy legyen szíves még egyszer feltenni 
a kérdést. 

 
KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A vámtanácsadói 

pozícióval kapcsolatos változások mikéntjére vagy miértjére vagyok csak kíváncsi. 
Pusztán érdeklődnék, hogy megelőzte-e ezt bármilyen egyeztetés, illetve mi volt az 
elhatározás oka, hogy ezt változtatni kellett. 

 
ELNÖK: Megadom a szót válaszadásra Tállai államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági minisztérium): Osztályvezető 

asszonynak adom át a szót a szakmai kérdésekben. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, osztályvezető asszony! 
 
DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó 

napot kívánok! Mindenkit köszöntök. A kérdéssel kapcsolatosan: a vámtanácsadó és a 
vámügynök elhatárolása abból fakad, hogy a vámjogi képviselet során szeretnénk - 
mind szakmai elvárás, mind hatósági elvárás volt - olyan személyeket a pult 
túloldalán látni, akik értik egymás szavát. Ezért van a vámtanácsadó és a vámügynök 
közötti különbségtétel, mert a vámtanácsadótól magasabb színvonalú tudást 
igénylünk, mint a vámügynöktől, aki pedig a mindennapi munkában az okmányok 
kitöltésével foglalkozik, míg a vámtanácsadónak speciális feladatköre is lehet, 
engedélyezési eljárásban való eljárás, jogorvoslatban való eljárás. Egyébként a 
vámtanácsadó- és a vámügynökkör létrehozása a szakmai szervezetekkel egyeztetve 
van, és emiatt a különbségtételük is, hogy milyen feltétellel kerülhet valaki 
vámtanácsadói nyilvántartásba, illetve vámügynöki nyilvántartásba, természetesen le 
van egyeztetve. Elegendő? (Kiss László: Igen.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen osztályvezető asszony válaszát. Szilágyi György 

képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Ezzel kapcsolatban nekem is egy kérdésem van, 

gondolom, osztályvezető asszony tud majd rá válaszolni, ha államtitkár úr nem is. 
Úgy szól… 

 
ELNÖK: Az a kérésem, hogy azért, mert államtitkár úr átadja a válaszadás 

lehetőségét, ez nem ok arra, hogy a kormány képviselőit sértegesse, úgyhogy legyen 
kedves enélkül folytatni. (Dr. Staudt Gábor: Nem sértés!) Parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, ne haragudjon, ez nem sértés volt. Én 

azt mondtam, hogy ha nem is tudja esetleg az államtitkár, akkor tud válaszolni 
osztályvezető asszony. Nem hiszem, hogy ez sértés lenne. 

 
ELNÖK: De ezt miért feltételezi képviselő úr, amikor államtitkár úr számtalan 

ülésen járt már itt, és eddig egyedül is válaszolt minden kérdésre? Szerintem a 
bizottság érdekét szolgálja, ha van osztályvezető, és ha egy olyan kérdés merül fel, 
amely olyan mértékben szakmai, mint a vámtanácsadó kérdése, akkor államtitkár úr 
saját belátása szerint átadja a szót az osztályvezető asszonynak. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Rendben van, elnök úr, akkor két kérdést fogok 

feltenni, és olyat is fel fogok tenni, amire biztos, hogy államtitkár úr tud válaszolni. 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Belátom, hogy reménytelen a helyzet. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Államtitkár úr azt mondta az előbb, hogy 

természetes, hogy a Gazdasági bizottság módosító javaslatait támogatják. Nekem az 
lenne a kérdésem, hogy miért természetes. A Gazdasági bizottság nem tévedhet? A 
Gazdasági bizottság nem írhat bele mondjuk olyat, amit esetleg önök nem 
támogatnak? Ez lenne az egyik kérdés. 

Rátérve a szakmai kérdésre, az lenne a kérdésem, hogy úgy fogalmazzák meg, 
hogy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet 
vámügynöki tevékenységet akkor végezhet, ha legalább egy tagja, alkalmazottja vagy 
állandó képviselője vámügynöki nyilvántartásban szerepel - eddig abszolút érthető -, 
továbbá ha a határátkelőhelyen végzett vámügynöki tevékenységével a határforgalom 
lebonyolítását nem zavarja. Előfordulhat az is, hogy van, aki zavarja majd a 
forgalmat, a határforgalmat, és mondjuk nem végezhet vámügynöki tevékenységet, és 
lehet olyan, aki viszont nem zavarja, ő pedig végezhet? Nem érzik úgy, hogy egy kicsit 
túl tág ez a megfogalmazás, és esetleg mondjuk olyan visszaélésekre adhat 
lehetőséget, hogy van, aki nem zavarja a határforgalmat, van, aki pedig zavarja? Mi a 
véleményük erről? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel van-e? (Nincs 

jelentkező.) Nincsen. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Szilágyi képviselő úr első kérdésére, ami politikai jellegű, azt tudom mondani, 
hogy természetesen a kormány bízik minden bizottság bölcsességében, a Gazdasági 
bizottság bölcsességében is, különösen úgy, ha előzetes szakmai egyeztetést végeztünk 
a Gazdasági bizottsággal, ezért használtam a „természetes” szót. 

A második kérdésre pedig azt tudom mondani, hogy így legyen ötöse Szilágyi 
képviselő úrnak, ugyanis osztályvezető asszony fog válaszolni. 

 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. Parancsoljon! 
 
DR. TOMCSÁNYI ÍRISZ osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Ez egy jelenleg hatályos szabályozás átemelése az uniós 
vámkódexbe. Ez a jelenleg hatályos nemzeti vámtörvényben is szerepel. Ez valójában 
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spedíciókra vonatkozik, hogy a spedíciók épületei úgy helyezkedjenek el, hogy ne 
zavarják a határforgalom működését. Ez a bekezdés tartalma. 

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

ezért határozathozatal következne. Még annyit szeretnék jelezni, hogy a 
nyelvhelyességi pontosításokat átnéztük, és erre tekintettel a 35. pontot nem javaslom 
elfogadni, mert a 32. pont szabályozza a kérdést, és ezért felesleges duplikáció, illetve 
a 47.-et nem javaslom elfogadni, mert a 33. pontban foglalt módosító javaslat 
elhagyja azt, amit a 47. módosító javaslat korrigálna. Tehát nem javaslom a 
bizottságnak a 35. és a 47. pont támogatását. Ez a háttéranyag 43. pontjában szereplő 
nyelvhelyességi táblázat 35. és 47. pontja értelemszerűen, tehát ahol a nyelvhelyességi 
táblázatot látják, képviselőtársaim. 

Ennek megfelelően teszem fel szavazásra a kérdéseket. Mindenekelőtt a 
háttéranyag 43. pontjában szereplő nyelvhelyességi táblázat 35. és 47. pontjáról 
kérem a bizottságot, hogy szavazzon, véleményem szerint nemmel, de mindenki 
természetesen szabadon döntsön erről. (Szavazás.) Köszönöm a maximális bizalmat. 

A bizottság 2 igen szavazat mellett, 25 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
ezeket nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól szavazzunk azzal, hogy a 43. pontban 
található nyelvhelyességi táblázat 7. pontjának módosított szövegrész oszlopában a 
törvény számának zárójeles feltüntetése szükségtelen, ezért annak elhagyásáról 
kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait az említett 
pontosítással 32 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést 32 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Az ülés berekesztése 

Ezzel az utolsó napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak és 
osztályvezető asszonynak köszönöm a részvételt, a képviselőtársaimnak köszönöm a 
mai munkát. Az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 27 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Molnár Emese, Lajtai Szilvia és Vicai Erika  


