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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

3. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10537. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja alapján. 
Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadására várhatóan a 
bizottság 2016. június 3-i ülésén kerül sor.) 

4. A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám)  
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6. Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10720. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

7. Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10723. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 
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(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 
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(T/10531. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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10. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10525. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

11. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló törvényjavaslat (T/10730. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

12. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10632. szám)  
(Lázár János, Dr. Mengyi Roland (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

13. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10721. szám)  
(Harrach Péter, Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

14. Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10727. szám)  
(Lázár János, Pócs János, Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

15. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10724. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

16. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10735. szám)  
(Manninger Jenő, Hadházy Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 
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17. A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és 
rendezéséről szóló törvényjavaslat (T/10726. szám)  
(Dr. Gulyás Gergely, Bánki Erik, Dr. Vas Imre (Fidesz), Hollik István (KDNP) 
képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

18. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10718. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

19. Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz 
kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat (T/10529. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

20. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10095. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

21. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10530. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

22. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 
törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10518. 
szám) 
(Győrffy Balázs, Jakab István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

23. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10399. szám)  
(Jakab István, Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
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(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

24. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10688. szám)  
(Kósa Lajos, Font Sándor, Nyitrai Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

25. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10729. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

26. Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási 
megállapodásaival kapcsolatos követelményekről szóló határozati javaslat 
(H/9798. szám)  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

27. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat (T/9784. 
szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Kiss László (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Hende Csaba (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) távolléte idejére dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Horváth László (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) távozása után Dunai Mónikának (Fidesz) 
Nyitrai Zsolt (Fidesz) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Balla György (Fidesz) távolléte idejére dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita  
Dr. Magyar Zsóka   
Babos Tímea  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Tállai András államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Banai Péter Benő államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Kovács Zoltán államtitkár (Miniszterelnökség) 
Csepreghy Nándor államtitkár (Miniszterelnökség) 
Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) 
Ligeti Miklós jogi igazgató (Transparency International)  
Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Zsigó Róbert államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
V. Németh Zsolt államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Dr. Palkovics László államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Balogh Csaba államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
 

Megjelent 

Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom. Szeretném 
ismertetni a helyettesítési rendet: Vécsey László Bóna Zoltánt, Salacz László B. Nagy 
Lászlót, Mengyi Roland Galambos Dénest, Répássy Róbert Hende Csabát, Mátrai 
Márta Szűcs Lajost, Révész Máriusz Horváth Lászlót, Vas Imre pedig Dunai Mónikát 
helyettesíti.  

A helyettesítési rendre is figyelemmel megállapítom, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes.  

A képviselőtársaim a napirendi javaslatot kézhez kapták. Ehhez képest ennek 
az elfogadására változtatásokkal teszek javaslatot.  

A változtatások lényege a következő: a holnapi ülésre kerülne át az 1. napirendi 
pont; szintén a holnapi ülésre kerülne át a 10. napirendi pont; és a holnapi ülésre 
kerülne át a 27. napirendi pont.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy mi úgy ítéltük meg, hogy a 25. napirendi pont 
tekintetében a döntéseket ma a bizottság meg tudja hozni, de a kétolvasatos tárgyalás 
indokolt. Tehát holnap ez is napirenden lesz.  

Az 1. napirendi pontnál volt egy informális egyeztetés az ülést megelőzően az 
ellenzékkel is és a kormány képviselőivel is. A kétharmados többség minden irányból 
történő biztosításához szükség van arra, hogy holnap a bizottság tudjon a 
módosítókról tárgyalni, mert a 3. számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 
kétharmados többséget egyértelműen nem élvez. Tehát még egyszer: az 1., 10. és 27. 
napirendi pont kerülne át holnapra.  

Ügyrendi kérdésben ketten is jelentkeztek, gondolom, mindketten ügyrendben 
- Staudt képviselő úr is ügyrendben kért szót, ugye? (Jelzésre:) Akkor először 
Bárándy képviselő úr, parancsoljon, és utána Staudt képviselő úr következik.  

Hozzászólások a napirendi javaslathoz 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. A napirenddel kapcsolatban szeretnék ügyrendben felszólalni. Én - 
először is megköszönve azt a bizottság titkárságának, hogy még éjjel fél 2-kor is 
kaptunk sms-t és módosító javaslatokat - szeretném azt kifogásolni, és ez a kifogás és 
ez a kritika elsősorban a kormánynak szól, hogy addig, ameddig mi itt ülünk néha 3-
4-5 napirendi ponttal, megörvendeztetnek minket a ciklus végén 27 napirendi 
ponttal. Ez nem másnak a felelőssége, mint az előterjesztőké, a kormányé.  

Mi éppen ezért a napirendi javaslatot nem fogjuk elfogadni, de azt szeretném 
jelezni már most, és az asztalra tenni, hogy ha még egyszer ilyen történik, és ezt a 
gyakorlatot a kormány szeretné magáénak tudni, akkor ezeken a napokon a 
szocialista frakció nem fog részt venni a bizottsági szavazásokon és vitákon, ami 
nyilvánvalóan kétharmados törvényeknél adott esetben azt is előrevetíti, hogy annak 
a támogatása kérdésessé válik.  

Szóval én azt gondolom, és itt a kormánynak több képviselője jelen van, hogy 
ez egy tarthatatlan és méltatlan állapot. Ugye, önök sem gondolják komolyan azt, 
hogy ha egy ilyen módosító csomaggal elárasztják a bizottsági titkárságot és rajta 
keresztül a képviselőket, akik éjjel 2-kor meg fél 1-kor kapják meg a javaslatokat, erről 
a frakciók érdemben tudnak majd dönteni és nyilatkozni?  

Én azt kérem, és ez a javaslatom az elnök úr felé, hogy valamit próbáljon ez 
ellen a gyakorlat ellen vagy ezzel a gyakorlattal szemben tenni, és a jövőben ezeket a 
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helyzeteket megakadályozni, egyúttal ugyanezt a kérést tolmácsolom a házelnök felé 
is, mert én úgy hiszem, hogy ha valami rombolja az Országgyűlés tekintélyét, akkor ez 
az.  

Tehát az MSZP emiatt biztosan nem fogja a napirendet megszavazni. 
Köszönöm szépen.  

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

szeretném megismételni azt, amit Bárándy Gergely mondott. Önmagában az is 
felháborító, hogy 35 perc csúszással lehet elkezdeni ezt az ülést, illetőleg én azért 
megvizsgálnám, hogy más napirendi pontokat is lehet-e átrakni holnapra, egy kicsit a 
munkaterhet elosztani.  

Ami viszont számomra elképesztő módon felháborító, az az, hogy nemcsak 
hogy az utolsó pillanatban jönnek be ezek a napirendi javaslatok, hanem 
tulajdonképpen azt se lehet látni, hogy a kormány részéről mi a kiforrott, végleges 
álláspont, és nincs, aki magyarázatot vagy szakmai válaszokat tudna adni, és most 
pont a terrorizmus elleni fellépésnek a jogszabályairól beszélek.  

Az meg már tényleg csak hab a tortán, hogy amikor itt várjuk, hogy elinduljon 
a bizottsági ülés negyed 10 körül, egyértelművé válik, hogy zárt ajtók mögött egy 
másik egyeztetés van, és senki nem szólt a Jobbiknak, hogy itt esetleg egyezkednek, 
bár túl sokat nem tudtak mondani a kormánypárti képviselők se arról, hogy mi zajlik 
itt.  

Teljesen egyértelmű - a jegyzőkönyv kedvéért is mondanám -, hogy a háttérben 
miniszteri szinten egy huzavona van. A sajtóban is megjelent, hogy egy Lázár-Pintér-
erőharcnak vagyunk a szemtanúi, és ezért kell ezt most levenni a napirendről, ezért 
nem tud senki válaszolni, hogy merrefelé tartunk, mit szeretnénk, és ezért kell az 
utolsó pillanatban az egész törvényt elemeiben átírni, és tulajdonképpen ebből 
tökéletesen látszik, hogy nem a terrorizmus elleni fellépés a legfontosabb a 
kormánypártoknak, hanem a kormányon belüli erőpozícióknak a biztosítása, olyan 
áron is, hogy egy törvényt átalakítanak, gyengítenek, teljesen más aspektusba 
helyeznek. Ez az igazi botrány, és ezt jó lenne szerintem mielőbb tisztázni, mielőtt 
idehozzák a bizottság és az Országgyűlés elé. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Úgy látom, a Jobbik olyannyira nem fogadja el a 

napirendi javaslatot, hogy az 1. napirendi pontról annak ellenére megkezdi a vitát, 
hogy én a levételét javasoltam. (Dr. Staudt Gábor: Ez az ügyrendi vita, erről 
beszélünk.) Mindenesetre egyrészt a bizottsági ülés csúszása miatt elnézést kérek, 
másfelől ennek minden párt elszenvedője volt, egy kivétellel, a Jobbik kivételével, 
ugyanis mi 9 órától ötpercenként néztük, hogy kit hívhatunk be arra az egyeztetésre, 
ami valóban a most leveendő 1. napirendi pont kapcsán folyt, csak jobbikos képviselőt 
nem találtunk. (Dr. Staudt Gábor: Ez nem igaz. Itt voltunk. - Dr. Gyüre Csaba: 9 óra 
5 perctől legkésőbb itt voltunk…) Jó, 9 óra 5 perctől. Szerintem akkor itt ezzel zárjuk 
le a vitát, hogy alelnök úr azt mondja, hogy 9 óra 5 perctől legkésőbb itt voltak. Nem 
ez az észrevételek lényege, úgyhogy ha Staudt képviselőtársam csak ebben akar 
megszólalni, akkor is meg fogom adni a szót, csak ettől akár el is állhatnánk, mert 
elég hosszú lesz még így is a bizottsági ülés. Tehát az ülés csúszása miatt elnézést 
kérek.  

Én tartalmilag az elhangzott kritikákkal egyetértek, tehát azt tudom mondani, 
hogy mi is jeleztük a kormány felé, és nyilván ezt a házelnök úr is megfelelő formában 
meg fogja tenni, hogy nem szeretnénk még egyszer azt, ha a Törvényalkotási 
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bizottság, mondjuk, féléves tevékenységének egyharmadát egy ülésre kellene 
összpontosítani, mert most ez történik, hozzátéve, hogy 2 órakor minden frakciónak 
nyers változatban kiküldtük a javaslatokat. Elfogadom, hogy a felkészülés így is 
nehézkes, de 2 órától, az általunk megkapott időponttól kezdve a módosító javaslatok 
rendelkezésre álltak.  

Staudt Gábor képviselő úr továbbra is fel kíván szólalni. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van. Egyrészt itt voltunk, de én fél 9 előtt 

már a Házban voltam, tehát ha bárki a Jobbik-frakció irodájára lecsörgött volna, vagy 
az én saját mobilszámomat, amit elég sokan ismernek, felhívta volna, vagy akár 
nálunk a kodifikációt felhívták volna, akkor előbb is tudtunk volna jönni. Ebbe 
nyilván ne menjünk bele, mert kevés az idő, de legalább maradjunk a tényeknél. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) További jó híreim vannak a bizottságnak. Miután nem 

érkezett módosító javaslat, ezért a 14., 16. és a 24. napirendi pont elmarad. Tehát még 
egyszer összefoglalva: az 1. holnapra kerülne át, a 10. holnapra kerülne át, a 14.-et 
nem kell a bizottságnak módosító hiányában megtárgyalnia, a 16.-nál ugyanez a 
helyzet, a 24.-nél ugyanez a helyzet, a 25. marad napirenden ma, de két olvasatban 
tárgyaljuk, tehát a holnapi napirendnek is része lesz, a 27. pedig szintén átkerül 
holnapra. Azért nem tudjuk jobban megosztani a napirendi pontokat - még ennyi 
magyarázattal Staudt képviselőtársam felvetésére tartozom -, mert holnap délig be 
kell nyújtania a bizottságnak az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést, 
tehát ennél többet nem tudunk a pénteki napra áttenni. Így is 9 órakor van holnap 
házbizottsági ülés, tehát fél 10-re fogom a holnapi üléskezdést kitűzni. Köszönöm. 

A napirend elfogadása 

Akkor ennek megfelelően a módosításokkal teszek javaslatot a napirend 
elfogadására. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, 10 ellenében, tartózkodás 
nélkül a módosított napirendi javaslatot elfogadta. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról 
szóló T/10528. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most megkezdjük a napirend tárgyalását. Első napirendi 
pontként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló 
T/10528. számú törvényjavaslat következik. Köszöntöm az Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében Völner Pál államtitkár urat. A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 
11 pontos módosító javaslata található. A Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslata 1. hivatkozási számon 3 pontos terjedelemben kormánypárti benyújtással 
szintén ismert.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban 
fogja előterjeszteni. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A TAB-módosítóra tekintettel a korábbi igazságügyi bizottsági módosító 
javaslatok közül az összefüggések és az átfedések miatt az 5. és a 10. pontot nem 
tudjuk támogatni, mivel ezek a TAB-módosító 1. és 3. pontjában pontosításra 



14 

kerültek. Tehát ezzel a módosítással kérnénk a korábbi igazságügyi bizottsági 
módosító és a TAB-módosító elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Miután hozzászólási szándékot 

(Jelzésre:) látok, ezért Staudt Gábor képviselőtársamnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Lefolytattuk már 

itt a szakmai vitákat több körben, de még azért egy jó pár probléma marad ezzel a 
javaslattal. Én például azt szeretném megkérdezni, amire az Igazságügyi bizottságban 
a miniszter úr sem tudott választ adni, hogy például az érdemtelenségre lehet-e 
hivatkozni, ha mondjuk, egy gyermek ellen egy intézmény pert indít az általa nyújtott 
tartás behajtására. És kérem, nehogy azt mondják, hogy a bírói gyakorlat el fogja 
dönteni, mert akkor teljesen fölösleges, hogy a jogalkotással foglalkozzunk. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András frakcióvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én továbbra is 

az egész önálló zálogjog bevezetésével kapcsolatban az általános kifogásunkat 
szeretném elmondani.  

Nem pusztán polgárjogi kodifikációs, igazságügyi kérdésről van szó. Pontosan 
a 2008-as pénzügyi válság rámutatott arra, hogy az ilyen jellegű jogi konstrukciók 
nagyon könnyen elszabadíthatnak ingatlanbuborékokat. Ezek a jogi konstrukciók 
hosszú távon kizárólag a pénzügyi spekulánsoknak kedveznek. Én nagyon örültem 
volna, ha a vitában nemcsak az igazságügyi tárca szólal meg, hanem a kormány 
világosan bemutatja, hogy kalkulált-e az önálló zálogjog felélesztésének várható 
gazdasági-pénzügyi hatásaival. Én elmondtam az általános vitában is, hogy például 
Szlovéniában gyakorlatilag a pénzügyi rendszer teljes összeomlásával fenyegetett ez 
az intézmény. Köszönöm. 

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

elnök úr. Nagyon röviden. Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, már sokszor szóvá 
tettük, és valahol a napirendi pontokról szóló vitában elhangzott érvek egy része is 
utalt erre, hogy ez a fajta kapkodás nem vezet sehova.  

Tisztelt államtitkár úr, én azt gondolom, hogy az Igazságügyi Minisztériumtól 
méltán elvárható volna az, hogy olyan javaslatokat terjesszen a Ház elé, ahol nem 
szükséges tömegével szabályozási hiányosságokat pótolni, és nem szükséges 
jogtechnikai okok miatt módosító javaslatokat benyújtani, hovatovább a 
minisztérium meggondolná azt, hogy mit kíván érdemben módosítani, mert az 
Igazságügyi bizottságban egyébként a minisztérium által támogatott módon még 
érdemi változások is történtek, utalok itt a mostani háttéranyagra. 

Azt pedig csak megerősíteni tudom, tisztelt képviselőtársaim, hogy azon 
intézkedések jó részével, amelyeket ez a törvényjavaslat bevezetni kíván, különös 
tekintettel arra, hogy egyre inkább vonul ki az állam az Alaptörvény által előkészített 
módon a szociális szférából, és építi le a szociális jogállamot, megint át kíván valamit, 
egy fontos feladatot testálni a gyermekre. Még egyszer mondom, nem akarom 
fölnyitni azt a vitát, hogy természetesen erkölcsileg jó és elvárható egy gyermektől, 
hogy a szülőjét támogassa, de szeretném mondani, hogy nem az állam helyett, hanem 
a mellett, éppen ezért azt gondolom, hogy ezek a javaslatok alapvetően 
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elfogadhatatlanok. Elfogadhatatlan az is, ami a cégek vezető tisztségviselőinek, ha úgy 
tetszik, kedvezőbb helyzetbe hozására vonatkozik, főleg tekintettel arra, hogy az 
elmúlt időszakban ilyen állami cégeknél a botrányok száma csak növekedik és nem 
csökken. A többi érvet, mivel itt a részletes vita szakaszában vagyunk, nem fogom 
ismételni, ami az általános vitában szerepelt; sem a módosító javaslatokat, sem a 
teljes javaslatot épp ezért nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy alelnök, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Csak 

nagyon röviden szeretnék reagálni a Bárándy képviselő úr által elmondott egyik 
kritikára, mégpedig az állam szociális felelősségével kapcsolatban elmondottakra.  

Az előttünk lévő, az Igazságügyi bizottságtól származó módosító javaslat 
pontosan kizárja azt, hogy a jogszabály alapján járó vagy a szerződés alapján 
teljesített ellátások megtérítését lehessen követelni. Tehát nyilvánvaló, hogy az állam 
jogszabályokban írja elő vagy jogszabályokban rögzíti azokat az ellátási formákat és 
ellátási jogokat, amiket az idős személyek megkaphatnak, éppen ezért ennek a 
polgáritörvénykönyv-módosításnak semmi köze ahhoz, ami a jogszabály alapján jár, 
tehát ez egy téves kritika. Eddig is téves volt, de most már a módosító javaslat 
egyértelműsítette a helyzetet. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor Répássy Róbert 

szerint nem lehet jogszabályokat módosítani a jövőben. Pont erről van szó, hogy akár 
több évtizedre előre egy folyamatot látunk lezajlani, aminek ez az egyik kezdő lépése. 
Ahogy a krónikus ágyakat a szociális szektor felé tolták, ugyanúgy a jövőben, ha az 
állam módosítja azt, hogy mi az, ami a jogszabály szerint jár, utána már peresíthető 
lesz, tehát ezt egy elég gyenge kifogásnak érzem. Azzal meg egyet tudok érteni, hogy 
ha az indokolás első mondatának a második fele már beismeri, hogy szabályozási 
hiányosságokat pótolnak, akkor ez a javaslat, annak ellenére, hogy az ötpárti 
egyeztetésen ott voltunk, és miniszter úr elmondta, hogy Magyarország legkiválóbb 
jogászai dolgoztak rajta, ami örömteli, de ezeket a szabályozásbeli hiányosságokat 
akkor kellett volna pótolni vagy átgondolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Rubovszky elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Itt mind a két hozzászólás, amit Bárándy és Staudt képviselő urak tettek, 
téves alapon van. A mai hatályos polgári törvénykönyv a szülőtartás kötelezettségét 
ismeri, és a bíróságok előtt számtalan szülőtartási per van. Ez a módosítás semmi 
másról nem szól, mint arról, hogy akinek jogszabályi vagy szerződési kötelezettsége 
nincs, de önként teljesít a kötelezhető gyerek helyett - aki, ha ismert lenne, vagy ha a 
szülő akarná, akkor kötelezhető lenne a szülő életében -, az egy évre visszamenőleg 
megkaphatja ennek a tartásnak az ellenértékét. Ez egy minimális módosítás. És 
tulajdonképpen azoknak a gyerekeknek a kötelezettségét átvállaló, önkéntes 
személyeknek a kártalanítására vonatkozik szerintem az egyéves elévülési határidő is. 
Itt egy meglévő tartási kötelezettség van, semmilyen szűkítés az égegyadta világon 
nincs az állam szociális kötelezettségei terén. Köszönöm.  

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

elnök úr. Akkor nyissuk föl ezt a vitát bővebben! Azt gondolom, hogy amikor 
kifogásoltuk azt - és onnan indul az egész problémakör -, hogy az Alaptörvény nagyon 
sok esetben korábbi szociális alapjogokat államcéllá nevezett át és nyilvánított, akkor 
lehetett már látni azt, hogy ilyen és ehhez hasonló törvénymódosításoknak kívánja az 
alapját megteremteni. Nem véletlen az, én azt gondolom, illetve nem gondolom, 
hanem így van, nem megfogalmazásbeli kérdés az, hogy valami alapjog-e vagy 
államcél. Az alapjog az, ami mindenkinek jár, az államcél pedig, amire az állam 
törekszik, hogy elérhető legyen, aztán vagy elérhető, vagy nem, vagy sikerül, vagy 
nem, de garantálni azt nem kell. Onnantól kezdve például, hogy az időskori ellátáshoz 
való alapjog államcél lett, megteremtettük a lehetőségét annak, hogy ilyen 
törvényeket nyújtsanak be, mint ami ma előttünk van. 

Értem, Rubovszky képviselő úr, hogy vannak ennek már adott esetben 
előzményi rendelkezései, de azt látjuk - és ha a folyamatot nézzük, akkor kell, én azt 
gondolom, rosszat sejteni és rosszat látni -, hogy az történik, hogy az állam egyre 
kijjebb vonul ebből a szektorból és egyre több terhet kíván áthárítani a 
magánszemélyekre, az állampolgárokra. Ez az a folyamat, amit mi elfogadhatatlannak 
tartunk. Nem arról van szó, hogy van egy jogintézmény és bárki vitatná azt, hogy 
korábban ebben a körben nem létezett jogi szabályozás, hanem én azt kifogásolom, 
hogy az állam ahelyett, hogy maga állna helyt, ahogy egyébként eddig ez jogszabály 
szerint volt, most ezt a kötelezettséget áthárítja a leszármazókra.  

Nagyon is látszott, hogy a vita elején egyáltalán nem jogi érvekkel kezdték a 
kormánypárti képviselők, hanem erkölcsi kérdéssel, csak aztán, amikor látszott az, 
hogy itt nem erről van szó, nem arról van szó, hogy bárki vitatná a leszármazóknak 
azt az erkölcsi kötelességét, hogy gondoskodjanak az idős szüleikről, ha tudnak, 
hanem arról van szó, hogy az állami szerepvállalás csökkentését kifogásoljuk, akkor 
váltottunk hirtelen jogi érvekre. Mindazonáltal én egyet biztosan tudok állítani, hogy 
ez a jogi szabályozás nem az államnak teremt a szociális szférában pluszterheket, 
hanem az államnak teremt könnyebb helyzetet és a magánszférában teremt nehezebb 
helyzetet. Ennyi ennek a lényege, ez az, ami elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy egy 
államnak a szociális minimumot garantálni kell az állampolgároknak, függetlenül 
egyébként az anyagi helyzettől, a lehetőségektől. Úgyhogy ebben a körben talán ez a 
legfontosabb és legfőbb kifogásunk, a részleteibe én most ennél tovább nem mennék, 
hacsak a vita nem úgy hozza. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Dr. Rubovszky György és dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Először 

Rubovszky elnök úr. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak 

egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Nem a most hatályos Alaptörvény óta van 
szülőtartási kötelezettség a magyar jogban, hanem már a ’80-as években is volt, tehát 
az 1949. évi XX., amelyik alapjognak tekintette a szociális biztonságot, akkor is 
ismerte a jogrendszerünk a szülőtartási kötelezettséget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, mindannyian jól tudjuk, hogy ez volt, 

helyes is, hogy volt, helyes is, hogy van, csak itt most nem erről van szó. Ezért nagyon 
röviden - amint elmondtam az előbb, de akkor Rubovszky képviselőtársamnak is 
nyomatékosítom -: ha a szülő, azonkívül, mondjuk, hogy biológiailag szülőként van 
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feltüntetve, de életében gyerektartást nem fizetett, nem foglalkozott azzal, hogy mi 
van a gyerekkel, életében találkozott vele kétszer, ha bepereli egy ilyen szülő a 
gyereket, akkor érdemtelenségre hivatkozhat-e, ebben az esetben hivatkozhat-e, mert 
nem mindegy. Mert ha az intézmény pereli be, számomra nem egyértelmű a hatályos 
szabályok alapján, hogy érdemtelenségre hivatkozhat-e, hiszen nem a szülő-gyermek 
áll majd perben, hanem egy intézmény és a gyermek. Tehát egy külön jogviszonyt 
hozunk létre, ami nincs kellőképpen átgondolva, és az nem magyarázat, hogy majd a 
bírósági jogalkalmazás eldönti. Nekünk kell mint jogalkotóknak eldönteni, erre 
mondtam, hogy nincs kellőképpen átgondolva. Mi, illetve önök azt hiszik, hogy majd 
lesz valahogy, de ezt le kell írni a törvények nyelvére. Köszönöm.  

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

válaszadásra államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Staudt képviselő úr az érdemtelenség kérdését hozta többször szóba. A 
vonatkozó szakasz szerint a tartásra köteles gyerek köteles a szülőt támogató vagy 
éppen ellátó személlyel szemben helytállni. Miután a tartási kötelezettségnél az 
érdemtelenség kérdése felmerül, ez a szakasz ugyanúgy azt jelenti, hogy nemcsak a 
szülő-gyermek viszonyában, hanem ebben az esetben is, tehát figyelmesen el kell 
olvasni, szerintem ez a mondat ezt jelenti a szakaszon belül.  

Schiffer képviselő úrnak a zálogjoggal kapcsolatos aggályaira: valóban mi is 
tudunk arról, hogy volt egy ilyen kibontakozó probléma, Németországban is 
találkoztak vele, és a német szabályozásban egyértelműen a zálogkötelezettek 
védelmét beépítették. Ugyanígy, ebben a módosításban a zálogkötelezettek védelme 
benne van, a mai egyik pontosítás is ezt a célt szolgálja, ami a TAB előtt van. 

Bárándy képviselő úr felvetette, hogy a szülőtartás kérdésében az állam ki akar 
vonulni, és itt az erkölcs és a jog összefüggését is emlegette. Szerintem az nem 
probléma a kormánypártoknál, ha az erkölcs és a jog viszonylatában 
összefüggésekről, sőt átfedésekről beszélhetünk, ezt mindig vállalni is fogjuk. A másik 
része pedig a dolognak, hogy ez nem az állam kivonulását jelenti, hanem ennek a 
kapcsolatnak a hangsúlyozását, ami a szülő és a gyerek között fönt áll. Mindegy, hogy 
gyerektartásról vagy szülőtartásról beszélünk. 

Staudt képviselő úr említette még a krónikus ágyak esetét, ami szerintem 
nehezen idesorolható, de ez egyáltalán nem az állam kivonulását jelenti, hanem egy 
szakmai lehatárolást, mert ezek a krónikus ágyak ténylegesen eddig is szociális célt 
szolgáltak. Ha a Jobbiknak lennének fenntartói tapasztalatai, akkor ezt tapasztalhatta 
volna akár önkormányzatoknál vagy az állami szektorban szintén. Talán röviden 
sikerült válaszolnom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. A háttéranyag 

5. és 10. pontját a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 5. és 10. pontját támogató 
szavazat nélkül, 31 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a háttéranyag további pontjait a bizottság 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! A kormány 
támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a 
bizottság 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

Kisebbségi előadó? (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr vállalja. Elfogadható? 
(Jelzésre:) Staudt képviselő úr bólint, úgyhogy a bizottság kisebbségi véleményét a 
parlamenti vitában Bárándy alelnök úr fogja ismertetni. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak a bizottsági ülésen való részvételt. 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló T/10537. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami az egyes adótörvények 
és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. 
évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a 
kormány képviseletében Tállai András államtitkár urat és Pankucsi Zoltán helyettes 
államtitkár urat. 

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság módosító javaslatai, illetve az 1., 2., 3. 
és 4. hivatkozási számon kormánypárti módosító javaslatok találhatóak. Megadom a 
szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Először is a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kezdeményezett módosításokról szeretnék támogató nyilatkozatot tenni. Ez a 3. 
hivatkozási számú, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvényt módosítja az 
állami projektértékelő jogviszonyban álló személyek tekintetében, amit egy külön 
törvény szabályoz. Ezt természetesen támogatja a kormány. 

Illetve készült 4. hivatkozási számon egy előterjesztés, amely 59 pontból áll. 
Ennek jelentős része technikai jellegű módosító. Ezt is természetesen támogatja a 
kormány. Az 1. hivatkozási számon a kormánypárti frakciótól, a Fidesztől jövő 
kezdeményezésről az idegenforgalmi adó mértékének az önkormányzatok általi 
kiszabása lehetőségének megteremtésére vonatkozóan azt tudom nyilatkozni, hogy a 
kormány ezt nem tárgyalta, mert a kormányülés után érkezett a kezdeményezés. 
Ezért kormányálláspontot ebben a kérdésben nem tudunk mondani. 

2. hivatkozási számon szintén a kormányülést követően érkezett egy 
frakciójavaslat, amelynek lényege, hogy az egészségügyi minisztert hatalmazza föl 
arra, hogy bizonyos szolgáltatások körét adómentessé tegye az egészségügyi ellátások 
körében. Ahogy jeleztem, a kormány nem tud álláspontot mondani erről, viszont a 
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szakmai álláspontunk a Nemzetgazdasági Minisztériumban az, mindig is az volt, hogy 
ez a módosító nem támogatható, hiszen nem gondolnánk, hogy szakminisztert kell 
felruházni azzal a lehetőséggel, hogy adómentes szolgáltatások körét meghatározza. 
Ezt jelen esetben sem támogatjuk. Tehát a 4. hivatkozási pontú javaslatokról ez az 
álláspont. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak. A Gazdasági bizottság módosító 

javaslatai közül mi az, amit a kormány nem támogat? Hogy ilyen negatívban 
kérdezzek, mert talán az az egyszerűbb. Akár Pankucsi államtitkár úr is, ahogy 
gondolják. Államtitkár úr, parancsoljon! 

 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A Gazdasági 

bizottságnak a 60 pontos módosító javaslatai közül két kiemelésben történt az 
előterjesztés. Egyrészt, hogy mi az, amit támogat a kormány, illetve a háttéranyagban 
a 4., 5., 8., 15., 17., 20., 21., 32., 45., 52., 53., 58., 59. és 60. pontjait nem támogatja. 
Ennek az a jelentősége, hogy az új TAB-módosítócsomagban kerültek ezek a pontok 
korrigálásra. Tehát nem elhagyásra kerülnek, hanem az új javasolt módosítóban 
elhagyásra kerülnek. Én megfordítottam, azt mondtam el, amit nem támogatunk, a 
háttéranyag ezen felsorolt pontjait. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Államtitkár Urak! A Magyarországon befektető, akár magyar 
tulajdonú vagy külföldi tulajdonú gazdasági társaságok szakmai szervezetei, 
kisvállalkozások szakmai szervezetei rendszeresen azt fogalmazzák meg 
Magyarországgal kapcsolatban, a kormány tevékenységével kapcsolatban, legalábbis 
az adórendszert illetően, tehát az adórendszerrel kapcsolatos tevékenységéről, hogy 
az a legnagyobb probléma, hogy állandóan változik. A másik probléma, hogy 
bonyolult és sokféle. Ez a javaslatcsomag sem kivétel ez alól a kritika alól. Itt is azt 
láthatjuk, hogy sokféle adónemben sokféle változás történik. Tehát úgymond 
kiszámíthatatlanná válik az adózási rendszer, még akkor is, ha ezek nem az idei évre 
vonatkoznak, hanem vagy a jövő évtől, vagy akár majd 2018. január 1-től lépnek 
hatályba. 

A másik a bonyolultsága, és ezek a Törvényalkotási bizottság saját 
kezdeményezésében benyújtott javaslatok is azt mutatják, hogy még bonyolultabb 
lesz, még átláthatatlanabb az adórendszer ahelyett, hogy, mondjuk, az egyszerűsítés 
irányába indulna el akár a minisztérium, akár a kormányzat, ahogy ezt rendszeresen 
meg szokták ígérni.  

A TAB kezdeményezéseivel kapcsolatban, amiket megkaptunk, láthatjuk, hogy 
az 1. számú kormánypárti javaslat szerint megint a tipikus módszert alkalmazzák, 
elvonnak az önkormányzattól forrást az idegenforgalmi adó tekintetében, de 
lehetőséget adnak, hogy adót emeljenek. Ezt már láthattuk a helyi adókról szóló 
jogszabály módosítása során, ahol egyes önkormányzatok például földterületeket is 
megadóztatnak. Tehát itt megint a helyi önkormányzatoknak kell adót emelni, ami, 
meglátjuk, milyen hatással lesz a helyi idegenforgalomra. 

A második kormánypárti javaslat, amit nem támogat a kormány, talán egy 
elfogadható javaslat.  

A harmadik javaslat, az állami projektértékelő jogviszony adójogi szempontból 
került beterjesztésre, ahol egy olyan anomáliát próbál meg megoldani most a 
bizottság a javaslat szerint, amire már akkor felhívtuk a figyelmet, hogy milyen 
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jogviszony az, ahol nem tudjuk, hogy köztisztviselők munkaidőben vagy munkaidőn 
kívül, vagy milyen módon és hogyan vesznek részt az európai uniós 
projektértékelések kapcsán. Ugye, erre próbál most valamilyen megoldást találni. 

Az egy igen érdekes felsorolás, ami a jogszabály-módosításban van, hogy 
különleges, úgymond önálló jogviszonynak minősül az országgyűlési képviselő, a 
nemzetiségi szószóló, és most ide bekerül, hogy „és az állami projektértékelő”. Tehát 
azért ez is egy komoly megtiszteltetés, hogy ilyen szintre kerül ez a szabályozás.  

A 4. számú kormánypárti javaslat a kafetériának az átalakítása. Itt egy olyan 
megoldást választott a kormány, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan, hiszen 
kétféle lehetősége lesz a munkáltatónak, hogy béren kívüli juttatást biztosítson a 
munkavállalóinak. Egyrészt a SZÉP-kártya és a készpénz. Tehát, amire eddig lehetett 
fordítani - bérlet, iskolakezdési támogatás, munkahelyi étkeztetés, önkéntes pénztári 
befizetés, és lehetne sorolni -, ezekre már nem juttathat ilyen támogatást. Persze 
nyilván majd a munkavállaló eldönti, hogy azt a százezer forintot, ha egyáltalán kap 
annyit, vagy kap készpénzt, mire fordítja. De valószínűleg ezeket az ágazatokat, ahová 
eddig ezek a pénzek áramolhattak, megviseli. Például a közösségi közlekedésre milyen 
hatással lesz, hogy bérlet nem juttatható béren kívüli juttatásként, akár a fővárosban? 
Nem tudjuk, hogy készült-e ezzel kapcsolatos hatástanulmány. Feltételezzük, hogy 
nagy valószínűséggel nem.  

Ami még további módosítás, új adók kerülnek bevezetésre, holott az 
adócsökkentés évének nevezték a 2017-es évet. Ehhez képest bevezetnek egy 
úgynevezett turizmusfejlesztési hozzájárulást. Tehát, amíg az étteremtulajdonosok 
rendkívüli módon örültek neki, hogy az éttermi szolgáltatásoknál idén is csökken az 
áfatartalom, majd jövőre is csökken 5 százalékra, most gyorsan azért 2018. január 1-
jétől bevezetnek egy 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást, amit mégiscsak rá 
kell tenniük a számlára, tehát akkor ez körülbelül 9 százalékos adóteher lesz 
számukra.  

Mindezekkel összefüggésben azt tudom elmondani, hogy nem fogjuk tudni 
támogatni ezeket a javaslatokat, és ahogy mondtam, a legjobb az lenne, ha az 
egyszerűsítés és a kiszámíthatóság irányába történne meg az adójogszabályok 
megalkotása. Köszönöm szépen.  

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

államtitkár úrnak adom meg a lehetőséget válaszadásra. Parancsoljon!  
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Örök vita, hogy a magyar adórendszer bonyolult vagy nem bonyolult, mert 
természetesen nekünk, akik az adótörvények alapján adózunk és a magyar 
vállalkozásoknak természetes, hogy bonyolult, azonban mégis, ha nemzetközi 
összehasonlítást teszünk, akkor már nem olyan egyértelmű a helyzet, akár az 
adónemek számát illetően és az adózás módját illetően sem. És azért azt tudjuk, hogy 
az a kormányzati szándék, hogy az új adózás rendjéről szóló törvény megalkotásával 
tovább kívánja egyszerűsíteni az adóztatási rendszert, az adóhatóság és az adózók 
kapcsolatát Magyarországon. Az pedig, hogy a kiszámíthatóság feltételeit kiállja-e, én 
azt gondolom, hogy igen, hiszen az, hogy most júniusban tárgyalunk az 
adótörvényről, és ebben a hónapban 7-én valószínűleg elfogadja az Országgyűlés, 
azért azt jelenti, hogy több mint fél év van arra, hogy felkészüljenek a változásokra az 
adózók. Ez mindenképpen abba az irányba mutat, hogy azért lényegesen 
kiszámíthatóbbá vált - legalábbis a változásokat illetően - a magyar adórendszer. 
Arról nem is beszélve, hogy a magyar adórendszernek több olyan egyszerűsítő eleme 
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van, akár a katáról vagy a kiváról beszélek, ami szintén nagyon népszerű a 
vállalkozások körében, és más országok is megirigyelhetik ezt hazánktól.  

A kafetériára egy megjegyzésem van: nem a kormány kezdeményezte ennek a 
megváltoztatását, hogy az Erzsébet-utalvány nem működhet tovább Magyarországon, 
hanem ez az Európai Uniónak az egyértelmű elvárása, jogi formába öntött határozata, 
hogy Magyarországon az Erzsébet-utalványt fel kell számolni, ami elég sajnálatos, 
ezért hozta ezt a változást. A változás szerintem jó irányú, hiszen adómentes 
készpénzt biztosít a munkavállalók számára, ami azt jelenti, hogy a munkavállaló 
fogja eldönteni a közszférában és a magánszférában is 100 ezer forintig, hogy 
egyébként azt mire fogja elkölteni, ugyanakkor a SZÉP-kártya rendszerében a 
természetbeni juttatások rendszere is megmarad.  

Tóth Bertalannak az új adókra vonatkozó megjegyzésére annyit szeretnék 
elmondani, hogy ez valóban így van, azonban az éttermi vendéglátás áfájának a 
csökkenése két ütemben történik meg. Az egyik: 2017. január 1-jén csökken 18 
százalékra, és majd csak 2018. január 1-jén csökken 18 százalékról 5 százalékra. Így 
összesen két év alatt lényegében 22 százalékot fog csökkenni ezen szolgáltatások 
áfája, és ebből azt mondja a kormány, hogy 4 százalékot adjanak vissza a vendéglátók 
egy központi alapba, egy turizmusfejlesztési keretre, forrásra, amelyet egyébként 
kimondottan csak turizmusfejlesztési célra lehet elkölteni, hiszen a turizmus 
fejlesztésének marketingkérdésében, azt gondolom, van teendője az országnak. 

Összességében a törvényjavaslat a most előttünk lévő változásokkal együtt 
adócsökkentést hoz a magyar adózók számára, egyszerűsítést, egyszerűsödést hoz, és 
kedvezőbbé válik a magyar adózás, a magyar adóztatási rendszer. Ezért kérem, hogy 
támogassa a bizottság és majdan az Országgyűlés. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok, így most 

a határozathozatal következik. Először a Gazdasági bizottság 60 pontos terjedelmű 
módosító indítványairól kell a bizottságnak állást foglalnia. Először a kormány által 
nem támogatott pontokról szavazunk. Ezek az 58., 4., 5., 8., 15., 17., 20., 21., 32., 45., 
52., 53., 59. és 60. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat támogató 
szavazat nélkül, 28 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a további gazdasági bizottsági módosító javaslatokról kell a bizottságnak 
döntenie. Ezeket a kormány támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság további módosító 
javaslatait 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslatról kell 
döntenünk. E tekintetben a kormánynak nincs álláspontja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslatról kell döntsünk. 
A kormánynak nincs róla álláspontja, a tárca elvi álláspontja negatív. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 3. hivatkozási számú TAB-módosítóról kell döntenünk. A kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot támogatta. 
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Most a 4. hivatkozási számú TAB-módosítóról kell döntenünk. A kormány ezt 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 4. hivatkozási számú TAB-módosítót a bizottság 24 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról pedig holnapi 
ülésünkön döntünk, tekintettel arra, hogy ez az első szakasza volt a bizottság 
eljárásának az ügyrendünk 12. pontja alapján. Köszönöm.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk, vagy legalábbis a mai tárgyalásának a 
végére értünk. 

A jövedéki adóról szóló T/10539. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a jövedéki adóról szóló T/10539. számú törvényjavaslat. A 
kormányt továbbra is Tállai államtitkár úr és Pankucsi helyettes államtitkár úr 
képviseli. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 111 pontos módosító javaslata 
található, a Törvényalkotási bizottságnak pedig az 1. hivatkozási számú módosító 
javaslata képezi a vita tárgyát.  

Megadom a szót a kormányzati álláspont ismertetésére államtitkár úrnak. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Itt is - ahogy elnök úr is elmondta - a 111 pontos gazdasági bizottsági 
módosító javaslat van a Törvényalkotási bizottság előtt, illetve egy 1. hivatkozási 
számú kezdeményezés, amely 13 pontból áll. Ezt természetesen a kormány támogatja.  

Itt annyit szeretnék elmondani, hogy a Gazdasági bizottság módosítójából a 
101. és a 111. pontot nem szükséges elfogadni, ehelyett az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 11. és 12. pontja fogja rendezni ezt az 
adott kérdést. Hangsúlyozom még egyszer, hogy az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági módosító javaslatot a kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A koreográfia ismétlődik, Tóth Bertalan képviselő 

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

Képviselőtársaim! Nagyon röviden mondanék néhány gondolatot, véleményt. Az 
előzőekben államtitkár úr elmondta, hogy az adócsökkentésről szól a javaslat. Ez a 
törvényjavaslat mégiscsak adóemelésről szól, hiszen sok termék esetében növekszik a 
jövedéki adó. Például olvashatjuk a Gazdasági bizottság háttéranyagában, hogy az e-
cigaretta jövedékiadó-köteles lesz, és 70 forint/milliliter adó terheli majd az 
úgynevezett töltőfolyadékot. 

De láthatjuk a Törvényalkotási bizottság saját kezdeményezésében, hogy 
megszületik az a döntés, amely a törvényjavaslat szerint még kétféle alternatívát 
vázolt fel az olajár, a nemzetközi olajár és a magyarországi benzinár esetében a 
jövedéki adó alakulásával kapcsolatban. Itt jeleztük már a törvényjavaslat 
beterjesztésekor, és szeretném a bizottság tagjainak és elnök úrnak is felhívni a 
figyelmét arra, hogy a jelenlegi házszabály szerint nem lehet olyan törvényjavaslatot 
beterjeszteni, amely módosítás nélkül ne lenne elfogadható. Tehát A, B verziójú 
javaslatot maga a kormány nem terjeszthet be, mert ha nem érkezik hozzá semmilyen 
módosító, akkor is dönteni kellene róla. De itt aztán most a Törvényalkotási bizottság 
elrendezi ezt a kérdést, mely szerint 50 dollár/hordó olajárnál húzza meg a 
jövedékiadó-emelés határát, viszont mivel nem a lépcsőzetes megoldást választotta a 



23 

Törvényalkotási bizottság, ezért ha 49 dollár lesz az olaj hordónkénti ára, akkor 
drágábban fogjuk a benzint vásárolni, mint ha 51 dollár lesz a hordónkénti ár. Azt 
gondolom, itt egy olyan ugrás történik, ami nem indokolt, de jelen esetben arról van 
szó, hogy minél több adóbevétele legyen a költségvetésnek. 

Még egy utolsó gondolat. Látható, hogy a kormányzat ezzel a javaslattal is, 
illetve a költségvetés előkészítése során is azzal számol, hogy az olajárak tartósan 50 
dollár/hordó áron maradnak, akkor pedig még mindig nem értem, hogy miért nem 
lehet Magyarországon a lakossági energiaárakat csökkenteni, hiszen másfél ével 
ezelőtt száz dollár volt egy hordó olaj. Ezzel még mindig adós a kormányzat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én csak egy dologra 

szeretném felhívni a kormány és mindenki figyelmét. Többször elmondtuk, akár 
akkor, amikor a trafiktörvényt megtárgyaltuk, és most is el kell mondani, amikor 
változtatnak az adómértéken, és minden valószínűség szerint ez emelkedéseket is fog 
eredményezni az árakban, hogy nem vagyunk felkészülve rá, és egyértelműen nőni 
fog a feketepiac. Ezt önök állandóan tagadták.  

Én most csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a mai napon - hogy 
ne én mondjam ezt - Sárközi Alexandra, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi 
szóvivője mondta el azt, hogy január eleje és április vége között a NAV több mint 
154 millió szál illegális cigarettát vont ki a feketepiacról. Tavaly egész évben 
43 milliót, tehát hasonlítsuk össze a 43 millió szálat ezzel. Hogy mennyire megéri a 
feketepiacon jelen pillanatban, és mennyire működik ma Magyarországon a 
feketepiac, mi sem mutatja jobban, mint hogy dél-amerikai drogkartellek is beszálltak 
- a NAV mondja ezt, nem én - az ukrán-magyar cigarettacsempészetbe. 

Figyelembe kellene venni ezeknél a rendelkezéseknél egyértelműen azt, hogy 
hogyan reagálnak rá a bűnözőcsoportok, hogyan reagál rá egyébként a társadalom és 
a lakosság, hiszen hiába hoznák be a fekete- és illegális cigarettát, ha ezt a lakosság 
nem vásárolná meg. De a lakosság jelenlegi anyagi helyzetében és a folyamatos 
áremelkedéseknek köszönhetően emelkedik a feketepiaci fogyasztás. Azonkívül akkor 
is, amikor a trafiktörvényt tárgyaltuk, és azóta is folyamatosan önök az egészségügyi 
kockázatokat emelték ki. Na ez az egészségügyi kockázat egyik legnagyobb foka, 
amikor olyan termékeket vásárol a lakosság egy jelentős része, amelyekről ki tudja, 
hogy milyen előállítással készültek, milyen anyagokkal vannak tele, és adott esetben 
ez milyen hatással van az egészségükre, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy 
hiába van áremelkedés, hiába csinálták meg önök ezt a piacot és adták át mondjuk a 
saját barátaiknak, ettől függetlenül az államnak nem nőnek a bevételei ezzel 
kapcsolatban, hanem pontosan csökkennek. Köszönöm. 

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

ezért válaszadásra államtitkár úrnak megadom a szót. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Pontosan így van, ahogy Tóth Bertalan elmondta. 
Módosító javaslat kezdeményezi lezárni - nyilván most már a vita azon szakaszában 
vagyunk a parlamentben - az üzemanyag jövedéki adója kérdését. A javaslat azt 
tartalmazza, hogy az 50 dollár hordónkénti árnál lépjen be benzin esetében az 5 
forint/literes növekedés, gázolaj esetében pedig a 10 forint/literes növekedés.  
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A kezdeményezés célja az, hogy a világpiaci árhoz kösse a jövedéki adó 
mértékét, amely nem példa nélküli szabályozás egyébként Magyarországon. 
Korábban volt már ehhez hasonló szabályozás. Azt gondoljuk, hogy az 50 dollár az a 
határ, amely fölött érdemes elgondolkodni, illetve ha az 50 dollár alá esik, akkor 
érdemes azon elgondolkodni, hogy csökkenjen az üzemanyagok ára, tehát ez egy 
mozgó szabályozás. Ha 50 dollár alá esik újra az olaj hordónkénti ára, akkor 
természetesen ugyanúgy visszacsökken az üzemanyagoknak ez a bizonyos szintű 
növekedési mértéke. 

A kiszámítás módjában is változás történik a javaslat szerint. Egy gördülő 
szabályozás és a piachoz sokkal közelebb álló szabályozás történik meg a módosítás 
által. Egyébként ez az Ásványolaj Szövetség javaslatára kerül be a módosító 
javaslatba. 

Ami a dohánytermékek feketepiacára vonatkozó hatást jelenti a 
dohánytermékek jövedéki adójának az emelése tekintetében, azért itt is szeretném 
elmondani, hogy ez sem a kormány javaslatára történik meg, hanem az Európai Unió 
egyértelmű elvárása és irányelve alapján, amely szerint 2017. december 31-én 
Magyarországon is el kell érni az európai uniós minimum adómértéket, amely adott 
esetben 115 euró, és ezért van szükség erre a szabályozásra.  

A feketepiac elleni küzdelemre nyilván fel kell készülni, és azt erősíteni, 
javítani szükséges. Éppen a képviselő úr által elmondott példa jelzi azt, hogy sokkal 
hatékonyabb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketepiac elleni küzdelme, tevékenysége, 
és a jövő évben ezt is szeretnénk tovább javítani. De a dohánytermékek jövedéki 
adójának az emelése elkerülhetetlen, és nem kormányzati szándék, hanem sajnos 
európai uniós előírásnak való megfelelés. Összességében pedig a jövedékiadó-
törvény, ami a parlament előtt van, egy új törvény bevezetése, nagy terjedelmű 
szabályozás, ugyanakkor mégis lényeges egyszerűsítéseket, gyorsításokat tartalmaz. A 
szakma képviselőivel egy éven keresztül történt egyeztetés, és azt gondolom, hogy 
konszenzusos módon, legalábbis szakmai alapon konszenzusos módon kerül a 
parlament elé.  

Ezért kérjük, hogy a módosításokat és magát a törvényjavaslatot is fogadja el a 
Törvényalkotási bizottság, illetve azt követően az Országgyűlés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr válaszát. Most a határozathozatal 

következik. Először a Gazdasági bizottság módosító javaslatairól kell döntenünk, a 
háttéranyag 101. és 111. pontjáról. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyag 101. és 111. pontját a Gazdasági bizottság 
módosító javaslatai közül támogató szavazat nélkül, 30 nem ellenében, 3 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

Most a Gazdasági bizottság további módosító javaslatairól kell döntenünk, 
ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság további módosító javaslatait a 
bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett támogatta.  
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Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. A 
kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, 
hogy ki az, aki az ő személyét támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a képviselő úr lesz a bizottsági előadó. 
Kisebbségi előadót (Jelzésre:) a Szocialista Párt nem kíván állítani; a Jobbik 

sem; az LMP sem. Ebben az esetben a bizottságnak nem lesz kisebbségi előadója.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm az államtitkár úrnak és a 

helyettes államtitkár úrnak a kormányképviselet ellátását.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/10536. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/10536. számú törvényjavaslat. Az 
előterjesztő, a kormány képviseletében köszöntöm Banai Péter államtitkár urat. A 
háttéranyagban található a Költségvetési bizottság 3 pontos módosító javaslata, 
továbbá a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának 1 pontos módosító javaslata; a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát pedig 1. hivatkozási számon 
képviselőtársaim kézhez kapták.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén 
szóban fogja a kormányzati álláspontot ismertetni. Erre tekintettel megadom a szót 
Banai államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  
 
ELNÖK: A háttéranyag 4 pontos, ennyit szeretnék pontosítani, a Költségvetési 

bizottságé 3 pont - (Jelzésre.) akkor jól mondtam -, és 1 pont a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságáé; úgyhogy mégsem helyesbítem magam, viszont az 
államtitkár úrtól elnézést kérek. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A háttéranyag 
pontjai közül az 1. és a 2. pontot a kormány nem támogatja, a 3. és 4. pontban 
szereplő rendelkezéseket pedig támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tóth Bertalan képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Mondhatnám azt, hogy déjà vu-érzésem van, hiszen engem ebben 
a salátatörvényben nyilván egy-két olyan rendelkezés érdekel, ami a közérdekű 
adatok nyilvánosságával kapcsolatos. Ez a 99. és talán 102. §-ig tartó rendelkezéssor, 
ami kapcsán nem tanult a kormánypárt és nem tanult a Fidesz abban az értelemben, 
hogy mind a Magyar Posta, mind a Magyar Nemzeti Bank cégeivel és alapítványaival 
kapcsolatban korlátozni kívánták a közérdekű adatok nyilvánosságát, amit aztán Áder 
János nem volt hajlandó aláírni; Péterfalvi Attila elnök úr kifejtette az alkotmányos 
aggályait, majd az Alkotmánybíróság döntött.  
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Ennek ellenére, egy már meghozott alkotmánybírósági, sőt, két 
alkotmánybírósági határozat ellenére behoznak egy olyan javaslatcsomagot, amely 
teljesen egyértelműen arra vonatkozik, hogy önöknek titkolnivalójuk van. Ugyanis 
ami eddig kiderült a közérdekű adatok nyilvánosságra kerülésével, az mind 
botrányos. Tehát itt nincsen üzleti érdek, illetve van üzleti érdek, de nem az állam 
üzleti érdeke, hanem rokonok, unokatestvérek, barátok, Fidesz-közeli vállalkozók 
üzleti érdekei derülnek ki, és önök ezért akarják titkosítani ezeket az adatokat. És 
most már nemcsak a Magyar Postánál, most már nemcsak a Magyar Nemzeti 
Banknál, hanem az összes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságnál, sőt, az 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál, és az energetikai cégeknél 
pedig, amit beterjesztettek, az teljesen egyértelműen szembemegy az 
Alkotmánybíróság mindkét határozatával.  

Sőt, amit most benyújtottak itt a Törvényalkotási bizottság elé javaslatként, 
ami konkretizálja, hogy az energetikai ügyekben melyek azok az adatok, amelyek 30, 
15 és 10 évre titkosak; végigolvastam ezeket a titkolnivaló adatokat, és megdöbbenve 
azt tapasztaltam, hogy ezekben a tárgykörökben mindegyikben perem van 
folyamatban, és szeretném önöknek jelezni, hogy első fokon megnyert pereim vannak 
folyamatban. Például a földgáztárolás körében kötött vevői szerződések ár- és 
kapacitáslekötési adatai kapcsán nekem van egy első fokon nyertes ügyem. De van a 
pénzügyi finanszírozási szerződések, megállapodások üzleti, pénzügyi adatai kapcsán, 
amelyet 10 évre kívánnak titkosítani; a földgáz-kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
ár- és mennyiségi feltételekre vonatkozó adatok kapcsán, tehát ezekben folyamatban 
lévő pereim vannak. 

A másik: ha ezt a rendelkezést két évvel ezelőtt fogadják el, akkor például a 
MET gáz-offshore botrány nem derült volna ki, hiszen egy nyertes közérdekűadat-
igénylésnek köszönhető, hogy lelepleződött az a mutyi, amely során az Ausztriából 
behozható olcsó gázt és a stratégiai földgáztározóból kiemelt olcsó gázt nem a 
távhőszolgáltatók, nem a lakosság, nem a kórházak, nem az iskolák kapták meg, 
hanem a Garancsi Istvánhoz köthető, offshore hátterű MET Holding, amelynek mind 
a magyarországi, mind a svájci leány- és anyavállalatához jutott ennek az üzletnek a 
nyeresége.  

De amit én szeretnék kiemelni: lehet arra hivatkozni, hogy az 
Alkotmánybíróság az úgynevezett postatörvény-módosítást átengedte, viszont az 
indoklásában kifejtett egy állásfoglalást, amely azzal kapcsolatos, és ez leginkább a 
folyamatban lévő ügyekre vonatkozik, hogy a postatörvény módosítása nem jelent - 
nyilván én bízom benne, hogy a bíróságon is fogják értelmezni és értékelni -, nem 
jelenthet korlátozást a korábbi gyakorlathoz képest. Tehát az én jogomat ahhoz, hogy 
hozzáférjek közérdekű adatokhoz, nem korlátozza az a jogszabály, amelyet a 
postatörvény-módosítás kapcsán meghoztak.  

Viszont itt a 30, 15 és 10 évre való titkosításnál teljesen egyértelmű a törvény 
mellékletében felsorolt esetekben, hogy korlátozzák az én jogomat, hiszen 
folyamatban lévő ügyekre is ki akarják terjeszteni ezt a jogszabályt. Tehát 
visszamenőleges hatállyal, visszamenőleg kívánják a jogot korlátozni, ami 
alaptörvény-ellenes, nemzetközileg is tiltott, tehát egy csomó mindent el lehet 
mondani. Ráadásul az Alkotmánybíróság például az MNB-ügyben egyértelműen 
kifejtette és megsemmisítette a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazhatóságot, 
hiszen ott korlátozónak látta a rendelkezéseket folyamatban lévő ügyekben. Tehát 
most az Alkotmánybíróság döntéseivel szembemennek, a friss alkotmánybírósági 
döntésekkel szembemennek.  

Én nem is értem, hogy hogyan kerül ide így, ilyen formában ez a 
jogszabályjavaslat, ami folyamatban lévő ügyekre is vonatkozik. Tehát fittyet hánynak 
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az Alkotmánybíróság döntésére, a törvényekre, az Alaptörvényre, és csak és kizárólag 
a miatt az érdek miatt, hogy az önök mutyijai ne derülhessenek ki, hogy az újságok ne 
ezzel foglalkozzanak, hanem az önök dolgaival, ne ezeket a botrányos ügyeket tárják 
fel, hogy önök hogy kezelik a közpénzt, ezt minél inkább titokban kell tartani, ezt 
szolgálja ez a törvényjavaslat, ami teljesen elfogadhatatlan. 

Persze, azt is mondhatnák, hogy nyugodtan dőljek hátra, ne idegeskedjem, 
hiszen Áder János biztosan nem fogja aláírni ezt a törvényt, Áder János biztosan az 
Alkotmánybírósághoz fog fordulni, és az Alkotmánybíróság pedig elkaszálja ezt a 
jogszabályt. Viszont itt hallottunk különböző üzeneteket Áder János irányába az ő 
köztársasági elnöki megbízatásával kapcsolatban, tehát vannak kétségeim, hogy ő 
hogyan fog ehhez hozzáállni. Mindenesetre, amennyiben önök ezt a törvényjavaslatot 
elfogadják, mi Áder Jánoshoz fordulunk, hogy megtartva az Alaptörvény tiszteletét, 
megtartva a közérdekű adatok nyilvánossága iránti elkötelezettségét, ne írja alá a 
jogszabályt és támadja meg az Alkotmánybíróság előtt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm Péterfalvi Attilát, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának elnökét, és megadom a szót 
Schiffer András frakcióvezető úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazán nem az 

időt akarom húzni, mert én még itt előterjesztőként is leszek valamikor a napirend 
végén. (Közbeszólás a kormánypárti oldalról.) Először is, ami pozitívum - úgy 
látszik, azért néha fölcsillan a remény, hogy van értelme elmondani dolgokat a 
plenáris vitában -, kifejezetten üdvözlöm, hogy a 20. alcím elhagyását javasolná a 
bizottság. Tehát, ami a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek a jogfosztását 
jelentené, elmaradna a javaslatból, ezt messzemenően üdvözlöm. 

Viszont, ami itt a lényeget illeti, tehát a köztulajdonban álló cégek 
átláthatóságát, én kezdeném itt is a pozitívummal, mert kodifikációs szempontból, 
ahogy a 7/I. §-sal kapcsolatban megoldásként elmozdult a tárca, az majdhogynem azt 
mondanám, hogy példamutató. Hiszen a jegybanktörvénynél, a postatörvény 
módosításánál is pontosan azt kifogásoltuk, hogy ugyan miért nem tetszenek már 
megjelölni, hogy mi az a bizonyos központi pénzügyi, külügyi, nemzetbiztonsági, és a 
többi érdek. Természetesen maga a kodifikációs technika, hogy végre valahára az 
infoszabadság-törvény utasításának megfelelően megpróbálják kifejteni azt, hogy mit 
jelent a központi pénzügyi érdek - jegyzem meg, ezt a jegybanktörvény esetében is 
meg lehetett volna tenni -, ez természetesen nagyon helyes. De a látszat ellenére, ami 
itt van előttünk, ez egy végtelenül sunyi javaslat. Végtelenül sunyi. Most én egyelőre 
csak az energiaszektorra vonatkozó részről beszélek. Hiszen, ha csak a 7/I. §-t nézzük, 
ez természetesen előremutató, üdvözlendő, és hogy úgy mondjam, közelít az 
alkotmányossági elvárások felé. De nézzük már meg ezt a bizonyos mellékletet! 

A történet ott kezdődik, hogy nukleárisüzemanyag-szállítással kapcsolatos 
szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai. Mi van?! Ez nemzetbiztonsági érdek? 
Központi pénzügyi érdek? Esetleg külügyi érdek, mert van valami piszkos deal az 
oroszokkal? Ez hogy kerül ide? Hogy kerül ez ide? Ez az egész sunyi javaslat nem szól 
másról, mint ha esetleg mégis a tavalyi paksi titkosításon valamilyen fogást találna 
netalántán a csonka Alkotmánybíróság, akkor még inkább be lehessen betonozni az 
egész piszkos Paks II. dealt. Megjegyzem, ez az egész javaslat úgy ahogy van, a 
központi költségvetés megalapozását biztos, hogy nem szolgálja. Ez valakik házi 
költségvetésének a megalapozását szolgálja, családi kassza megalapozását, de hogy 
nem a központi költségvetését, az egész biztos. 
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Tehát itt az a gondom, hogy ami a mellékletben, a 87. pont alatt lévő 
mellékletben 1-től 11-ig föl van sorolva; mondom még egyszer: a kodifikációs technika 
elmozdulás ahhoz a - már elnézést - barmoláshoz képest, ami itt az elmúlt 
hónapokban volt. Ezt az irányt kellett volna követni a jegybanktörvénynél, 
postatörvénynél is. De amit beleírnak 1-től 11-ig, az köszönőviszonyban nincsen 
egyrészt azzal, ami magában a törzsszövegben, a paragrafusban van, hiszen 
nyilvánvaló, hogy akkor, amikor a nukleárisüzemanyag-szállítással kapcsolatos 
szerződések pénzügyi adatairól beszélünk, üzleti adatairól - tehát például az ezzel 
összefüggő ügyvédi szerződések is idetartoznak -, ezeket is titokban akarják tartani. 
Ezeknek miféle közük van nemzetbiztonsági, központi pénzügyi, de ami a számomra a 
legizgalmasabb, hogy adott esetben külügyi érdekhez van kapcsolatuk? Hogy jön ez 
ide? 

Tehát mondom még egyszer: azért, merthogy van egy gomb, amit meg lehet 
nyomni az infoszabadság-törvényen, hogy központi pénzügyi vagy külügyi vagy 
nemzetbiztonsági érdek, az nem azt jelenti, hogy ez alatt akkor már bármit eladhatok. 
Mondom, nagyon helyes, hogy nem copy paste-elték ezeket a passzusokat az 
infoszabadság-törvényből, hogy akkor ezzel le van tudva a dolog, hanem egy 
mellékletben megpróbálják kibontani, de próbálja már mindenki végiggondolni 
egyesével 1-től 11-ig, mi az, ami összefüggésbe hozható valóban és alkotmányosan 
elfogadható, mert szükséges és arányos korlátozást jelent, a felsorolt 11 tételből. 
Jegyzem meg, így, ebben a formában az 1. és 2. pont, tehát ami nyilvánvalóan Paks 
II.-vel van összefüggésben, ebben a terjedelemben biztos, hogy nem hozható 
összefüggésbe.  

Én nem állítom azt, hogy például a nukleáris létesítmény üzemeltetésével 
összefüggésben ne lehetnének nemzetbiztonsági érdeket sértő információk. Tehát 
nem vagyok hülye. Na de ahogyan ezt itt leírják, az egy olyan túlterjeszkedés azon, 
ami adott esetben ténylegesen nemzetbiztonsági érdeket jelent, hogy ez tökéletesen 
elfogadhatatlan. Ez az egyébként még nagyon dicséretes kodifikációs megoldással 
együtt is elfogadhatatlan. Ezért használtam azt a kifejezést, hogy ez egy nagyon sunyi 
javaslat, mert látszólag megfelel azoknak a kívánalmaknak, amiket ellenzéki oldalról 
is megfogalmaztunk, az államelnök is, illetve az Alkotmánybíróság is megfogalmazott. 
Csak éppen, amikor kibontják, akkor ilyen alapon az időjárásjelentés adatait is 
titkosítani lehetne, mert körülbelül pontosan annyi összefüggésben van 
nemzetbiztonsági, központi pénzügyi meg külügyi érdekkel. 

És még egy. Ha már dicséretes az kodifikációs szempontból, hogy legalább 
megpróbálják fölsorolni, legalább annyira szakmailag hibás a történet, hogy akkor 
legalább annyit tegyenek már meg, hogy ha 1-től 11-ig a mellékletben felsorolják, hogy 
konkrétan mik azok az adattípusok, amikre lehet korlátozni, akkor mondják már meg, 
hogy ezek közül, a 11 közül melyik az, amelyik központi pénzügyi, melyik az, amelyik 
nemzetbiztonsági, melyik az, ami külügyi érdek. Ide van ömlesztve egy csomó 
minden, a törzsszövegben meg ott van három indok. 

És még valami ezzel kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság töretlen 
gyakorlata szerint, és a korábbi Ptk. 81. §-a és ennek nyomán az infoszabadság-
törvény is ezt a megoldást választotta, ez még mindig nem elégséges a korlátozáshoz, 
mert ezekben az esetekben is csak akkor lehet korlátozással élni, ha egyébként az 
elengedhetetlenül szükséges ezeknek az érdekeknek a megóvásához. A (2) bekezdés 
pedig minden, ami az energiaszektoron kívül van. Szeretném azt elmondani, úgy, 
ahogy van, az egészet el kellene felejteni. Valóban finomodott a szöveg, csak éppen 
amit beleiktattak, hogy üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okoz, 
ezt egyébként a bírói gyakorlat elég szépen kimunkálta, tehát teljesen fölösleges ezt 
ide beiktatni. 
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De mondom, amit én a legbotrányosabbnak érzek, az a részletben van elrejtve, 
az egyébként látszólag nagyon dicséretesen hozzáillesztett mellékletben. Ennél a 
mellékletnél még azt a szívességet sem tette meg a kormány, hogy legalább azt 
mondja, hogy mondjuk, a 8. pont külügyi érdek, és a 11-es, mondjuk, 
nemzetbiztonsági érdek. Nem tudjuk. Ez egy szemfényvesztés így. Nyilvánvalóan 
például az 1., 2. pontban a Paks II.-vel kapcsolatos adatok olyan típusú 
túlterjeszkedést tartalmaznak, ami az egyébként nyilvánvalóan fönnálló 
nemzetbiztonsági szempontokon túlmutat. Még egyszer mondom: ha ezt így 
elfogadjuk, az azt jelenti, hogy mondjuk, a nukleárisüzemanyag-szállítással 
összefüggő tevékenységekre vonatkozó jogi tanácsadás, ügyvédi tevékenységre 
vonatkozó szerződések is titkosíthatók lennének. Az, hogy az ügyvédi irodának 
mennyit fizet ki az állami cég és miért fizet ki annyit, nyilvánvalóan semmilyen 
összefüggésben nem áll a nukleáris létesítmény biztonságával. És azért merem 
remélni, hogy nem akkora összeget kívánnak kifizetni egy ügyvédi irodának, hogy az 
Magyarország központi pénzügyi érdekeit veszélyeztesse, bár én most már lassan 
semmin nem lepődöm meg. 

 
ELNÖK: Fodor Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Bár ugyan korábban 

jelentkeztem, de Tóth képviselő úr és Schiffer képviselőtársam sok mindent 
elmondott abból, amit ellenzéki kritikaként magam is megfogalmaztam volna, 
úgyhogy engedjék meg, hogy akkor már csak nagyon röviden, egyfelől utalni 
szeretnék arra, amit mondtak, tehát én ezekkel maradéktalanul egyetértek, és nekem 
is nagyon sok averzióm van a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

Egy salátatörvényről van szó, eleve abszurd a helyzet, hogy költségvetést 
megalapozó törvényekről beszélünk, miközben a költségvetési vita lényegében már 
mögöttünk van. Tehát úgy, ahogy van, az egész kontextusa nem stimmel a 
törvényjavaslatnak, de ezzel együtt, miközben hangsúlyoznám: a titkosításra 
vonatkozó kritikákkal teljesen egyetértek, amit Schiffer András az előbb elmondott 
Paksra vonatkozóan, különösen szeretném aláhúzni, ezekkel is egyetértek. 

Itt hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. Azért felhívnám a kormánypárti 
képviselők és a minisztérium képviselőjének a figyelmét arra, hogy rendkívül fontos 
lenne Pakssal kapcsolatban, amit remélek, hogy nem fog bekövetkezni ez az üzlet, de 
ha ne adj’ isten, bekövetkezne, akkor elemi érdeke lenne mindenkinek, hogy ne a 
titkosítás, ne az adatok és az információk elhallgatásának gyanúja lengje körül az 
egész projektet, hanem minél inkább törekedjenek arra, hogy a legteljesebb 
nyilvánossággal tudják megosztani mindazt, ami ehhez a rendkívül kétes 
beruházáshoz kapcsolódik információként és tényként egyébként a háttérben. Nos, 
ezen túlmenően, amiket mondtam, ezek miatt számunkra nem elfogadható ez a 
törvényjavaslat.  

Viszont szeretném kiemelni azt a két pontot, amit viszont szeretnék 
megdicsérni. Az egyik az, amire már itt szintén utalás történt, ez a bejegyzett élettársi 
kapcsolattal kapcsolatban az, hogy végül is az eredeti beterjesztéshez képest az 
előttünk fekvő anyag már nem tartalmazza ezt a passzust. Ennek örülök. Itt az 
szerepel, hogy további egyeztetés szükséges ebben az ügyben; ez helyes, bár ez 
rejtélyes is, mert olyan sokat nem kellene egyeztetni, nem kell hozzányúlni szerintem 
ilyen formában ehhez a törvényi helyhez, de örülök, hogy ez itt elhagyásra kerül. Ez 
egy előrelépés, mint ahogy látom, hogy a Waldorf-óvoda elleni támadás is úgy tűnik, 
hogy megváltozott, tehát az anyag most már nem tartalmazza az alapítványi óvodákra 
vonatkozóan azt a szabályt, hogy mindenképpen nyolc óráig kell nyitva tartani egy 
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óvodának. Tudjuk, hogy sokfajta óvoda létezik, ráadásul kiváló pedagógiai, 
fantasztikus eredményt elérő alternatív óvodák például, amelyek áldozatául estek 
volna az eredeti javaslatnak, és most látom, hogy van egy olyan módosítás, amely 
lehetővé teszi ezeknek a működését. 

Tehát az összességében elfogadhatatlanság mellett ez két pozitív dolog, amit 
szeretnék kiemelni és megdicsérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Tájékoztatom a bizottságot arról, hogy május 6-án Ligeti Miklós jogi igazgató úr a 
Transparency részéről egy hosszú levélben fordult hozzám, részben most módosult is 
a Törvényalkotási bizottság módosító javaslata kapcsán a javaslat, vagy legalábbis a 
módosító előttünk van, de elnöki szakértőként meg kívánom adni neki előzetes 
jelzésre a lehetőséget, hogy az álláspontját ezzel kapcsolatosan ismertesse. Utána a 
hatóság vezetőjének is lesz módja megszólalni és államtitkár úrnak is. Így most Ligeti 
Miklós jogi igazgató úrnak adom meg a szót. Kérem, ha lehet, akkor 5 percben legyen 
szíves, parancsoljon! 

 
LIGETI MIKLÓS jogi igazgató (Transparency International): Elnök úr, 

köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét. Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, 
hogy itt lehetek ma és szólhatok önökhöz. 

Már sok minden elhangzott ennek a törvényjavaslatnak a vitájához az imént, 
ezért én próbálok arra összpontosítani, amit a nemzeti vagyonról szóló törvény 
leszögez. Ez a törvény 2011-ben született, tehát a 2010 utáni kormánytöbbség fogadta 
el. Ez azt rendeli el, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 
ellátásának a biztosítása. Az állami vagyon, illetve a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok üzleti titkainak a védelme ezért alapvetően nem is egyeztethető össze a 
nemzetivagyon-törvénnyel. 

A nemzeti vagyonnak nem az a feladata, hogy a piacon magángazdasági 
szereplőkkel versenyezzen. A nemzeti vagyonnak az a feladata, hogy átláthatóan 
működjön és átlátható módon közfeladatok ellátására fordítódjék. Éppen ezért az 
egyébként kodifikációs technikai megfontolásból tényleg előrelépést megvalósító 
módosító javaslat, mármint a módosított módosító továbbra is olyan lehetetlenül 
széles, értelmezhetetlenül széles kivételeket enged a közérdekű adatok 
hozzáférhetősége alól, ami sem a nemzetivagyon-törvény idézett célkitűzésével, sem 
egyébként a szintén a 2010 utáni kormánytöbbség által megszavazott Alaptörvény 38. 
és 39. cikkével nem egyeztethető össze. 

Schiffer képviselő úr jelezte, emlékeztetett arra, hogy van bírói gyakorlat az 
állami tulajdon, a nemzeti vagyon üzleti titkainak a védelmével kapcsolatban, erre én 
is szeretnék emlékeztetni. A Transparency International számos sikerrel megvívott 
jogi csatában tudta azt bizonyítani, hogy az állami gazdálkodás, az állami 
vagyonfelhasználás nem vonható ki a közérdekű adatok megismerhetősége alól üzleti 
titokra való hivatkozással. Bármennyire is előremutató az a visszalépés, az a 
kodifikációs pontosítás, ami a módosításhoz hozzáfűzetett, nem tudjuk nem 
észrevenni, hogy nagyon szomorú az a gyorsuló eseménysor, az a gyorsuló 
törvényhozási technika, amivel csak az idei évben előbb a Magyar Postát, majd a 
jegybankot, korábban pedig a 2015 nyári információszabadság-csomaggal számos 
egyéb, például szerzői jogi megfontolásokat előnyben részesít a törvényhozás a 
közérdekű adatok megismerésével szemben. 

Tartjuk továbbra is azt az álláspontunkat, és erre kérjük az összes jelen lévő 
parlamenti képviselőt, hogy ennek a törvénynek a megszavazása nem szolgálja a 
magyar polgárok érdekeit. Hozzászólásomat azzal kívánom zárni, hogy mindenki, aki 
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erről szavaz, gondolja végig, hogy neki magyar adófizető, becsületes állampolgárként 
jobb lesz-e a sorsa attól, ha lesznek olyan vállalatok, amelyek gond nélkül 
hivatkozhatnak valamely konkurensük piaci előnyeire annak érdekében, hogy az 
általuk kezelt nemzeti vagyon sorsát titkokba juttassák. Miközben állami vagyon épül, 
miközben állami vállalatok óriási portfóliókat hoznak létre, tehát könnyen 
válogathatnak piaci versenytársakból, hiszen rengetegféle tevékenységet folytató 
céget tulajdonol a Magyar Posta és a Nemzeti Bank is és egy csomó egyéb állami 
vállalat is, tehát itt az alapvető kérdés az, amit végig kell gondolnia a parlament 
képviselőinek, hogy jobb lesz-e magyar embernek lenni attól, hogy ezt a törvényt 
elfogadják.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és bízom abban, hogy ez a törvény, ez a 
módosító javaslat nem kerül be a magyar jogrendbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schiffer András frakcióvezető úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak folytatnám 

még mindig ezt a mellékletet nézve. Természetesen én azt sem szeretném elvitatni, 
hogy az államnak nyilvánvalóan van helye a gazdaságirányításban, főleg a 
közszolgáltatások területén kifejezetten üdvözlendő az, ha köztulajdonban maradnak 
a cégek. Az is világos, hogy adott esetben keresztfinanszírozással, magyarul az üzleti 
tevékenységből származó nyereség átforgatásával lehet színvonalasan biztosítani a 
közszolgáltatásokat. Nem ebben van a vita. 

Egyrészt azt gondolom, hogy ahol versenyez az állami cég, ott a jelenlegi bírói 
gyakorlat nagyon kimunkált, maga a korábbi Ptk. szövege, illetve az infoszabadság-
törvény jelenlegi szövege - az ehhez képest kijegecesedett bírói gyakorlat több mint 
20 éves - ezt a, ha úgy tetszik, állami érdeket kezeli. Na de mi szerepel itt, ebben a 
mellékletben? Van egy olyan gyöngyszem, de ez tényleg mindent visz, 7. pont: a 
társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok megvalósításával kapcsolatos 
szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai. Tényleg ne szórakozzunk már 
egymással! Vegyük már egy kicsit komolyan egymást! 

Ez mindegyik köztulajdonban álló társaságra vonatkozik, jogilag 
megfoghatatlan, az üzleti nyelvben nyilván, de jogilag megfoghatatlan az, hogy mi az, 
hogy a társaság stratégiájában szereplő kiemelt cél, ez gyakorlatilag azt jelenti, 
mintha ezt az egész mellékletet és a módosítást kidobnánk a kukába, és azt 
mondanánk, amit gyakorlatilag ki akarnak mondani vagy az eredeti szövegben benne 
van, hogy minden titkos. Minden titkos. Ez az egy 7. pont azt jelenti, hogy minden 
titkos, ami köztulajdonban álló céggel van. 

De menjünk tovább! Az imént is azt állítottam, hogy természetesen nem 
akarom eltagadni azt, hogy vannak szektorok, kiemelten a közszolgáltatások, ahol 
kifejezetten kívánatos az állam jelenléte. Megjegyzem, az LMP-nek abban speciel soha 
nem volt vitája a Fidesszel, hogy a közszolgáltatások biztosításánál igenis szükség van 
állami részvételre, és bűn volt a kilencvenes években ebek harmincadjára adni a 
közszolgáltatásokat. Az is rendben van, hogy itt kell adott esetben versenyző üzleti 
tevékenységet végezni. Na de akkor, ha ez a jogpolitikai cél, akkor hogy a viharba 
kerül ide az 1-2. pont? Mert a nukleáris létesítmény működtetése, illetve a 
nukleárisüzemanyag-szállítás pont nem arról szól, mint mondjuk a földgázszállítás 
meg az összes többi, amire itt utalni akarnak, a villamos energia biztosítása, bár ott 
sem annyira versenyez az állam. Tehát árulják már el, hogy Paks II. vagy Paks önök 
szerint kivel versenyez? 

Értik, itt, ami az 1-2., tehát, ami Paksra vonatkozik, ott pont az nem igaz, ami 
adott esetben a többinél esetleg fölhozható jogpolitikai szempontként! Viszont ami 



32 

Paks esetén, egy nukleáris létesítmény esetén elfogadható, hogy titokban maradjon - 
tehát hogy egyébként a biztonságos működtetéshez milyen intézkedésekre van 
szükség -, nyilván épeszű ember nem kívánja azt, hogy ez nyilvánosságra kerüljön.  

De ha ezt kívánná kezelni a jogalkotó, azt nem ebben a törvényben kezelné! 
Tehát, amikor arról van szó, hogy egy nukleáris létesítmény biztonságosan működjön, 
hogy mondjuk adott esetben terroristák ne tudjanak hozzáférni biztonsági 
intézkedések részleteihez, azt nem az egyébként köztulajdonban álló társaságok 
nyilvánosságára vonatkozó szabályok között kell rendezni, minősített adattá kell 
nyilvánítani az ilyen jellegű információkat. Ezzel semmi bajunk nincsen, azzal együtt, 
hogy természetesen a nukleáris energiával önmagában bajunk van, de amíg ez 
sajnálatos módon működik, nyilvánvalóan vannak biztonsági szempontok. Az nem 
idevaló! Minősített adattá kell nyilvánítani! De hangsúlyozom, itt, amikor mondjuk az 
üzemanyag-szállítással kapcsolatos ügyvédi szerződéseket is beleveszik ebbe, akkor 
olyan cégről, olyan tevékenységről beszélünk, ami senkivel nem versenyez.  

És akkor még valami, tényleg az egyik gyöngyszem, a 11. pont. Úgy szól: a 
közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó beszerzési, beruházási szerződések 
üzleti, pénzügyi, műszaki adatai. Nem kezdenék bele a felsorolásba, hogy mi minden 
került ki az utóbbi években a közbeszerzési törvény hatálya alól, mert én is sietek, én 
csak a legelső lépésre hívnám föl a figyelmet. 2010 nyarán, amikor az egyik első 
intézkedése az volt a kétharmados többségnek, hogy a jogi szolgáltatásokat kivették 
az akkor még hatályban volt közbeszerzési törvény hatálya alól, azóta két 
közbeszerzési törvényt alkottak meg - a miniszterelnök szerint Európa legszigorúbb 
közbeszerzési törvénye van hatályban -, valahogy a jogi szolgáltatások nem 
keveredtek vissza. 

Ez a 11. azt jelenti, hogy bármely köztulajdonban álló cég - jegyzem meg, ez 
alatt érthetjük az ellenzéki irányítás alatt álló városok önkormányzati tulajdonban 
álló cégeit is - annyi pénzt folyat ki ügyvédi tevékenység címén, amennyit nem 
szégyell, és senkinek semmi köze hozzá.  

Viszonylag kényelmes helyzetben vagyok, mert az LMP nem irányít várost. A 
fideszes képviselőtársaim figyelmét azért szeretném fölhívni, hogy itt a legnagyobb 
tétel természetesen a Fideszé, hiszen az államot önök irányítják, de mondjuk, ha 
innentől kezdve önök érdeklődnek Angyalföld vagy Tiszavasvári önkormányzata 
különböző jogi szolgáltatási szerződései iránt, az önök előtt is titkos lesz. Lehet, hogy 
nincs visszaélés, én nem ezt mondom, én az intézményi megoldásokról beszélek. 
Tehát hogy gyakorlatilag ez arról szól, hogy jogi szolgáltatás címén annyi pénzt lehet 
kitalicskázni akár az önkormányzattól, akár az államtól, amit nem szégyellnek. 
Senkinek semmi köze hozzá. Remélem, hogy Péterfalvi úrnak ehhez lesz egy-két jó 
szava. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Már meg is adtam volna elnök úrnak a szót, de 

még Szilágyi György képviselő urat is felszólalásra indította a frakcióvezető úr 
felszólalása, úgyhogy övé a szó, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A legnagyobb 

probléma az az ilyen törvényeknél, hogy azt is figyelembe kellene vennünk, hogy 
Magyarországon milyen morális, etikai helyzet van jelen pillanatban akár az állami 
cégeknél, akár a hozzájuk kapcsolódó emberek területén, és hogy milyen ügyek voltak 
az elmúlt időszakban, amely ügyek borzolták adott esetben a közvélemény kedélyét. 

Egy olyan országban, ahol mondjuk az MTVA hajlamos arra, hogy úgy kijátssza 
például akár a közbeszerzési törvényeket, mint ahogy tette azt legutóbb is, amikor 
pedig pontosan kimondják a törvények azt, hogy nem lehet megbontani a 
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közbeszerzéseket csupán azért, hogy a közbeszerzési értékhatár alá kerüljön, mégis 
egy azonos céggel 3 teljesen összeillő közbeszerzést írtak ki, és mind a 3 közbeszerzést 
egy ugyanaz cég nyerte meg 17 999 000 forintért, ezer forinttal a közbeszerzési 
értékhatár alatt, mind a három szerződés szinte egyazon szolgáltatásra, csak 
különbontva. 

Tehát amikor egy köztulajdonban álló szervezetnél ilyenek megtörténhetnek 
ma, akkor az, amit Schiffer képviselő úr itt elmondott a társaság stratégiájával és 
minden egyébbel kapcsolatosan, bármi ráhúzható, bármit innentől kezdve 
titkosíthatnak. És itt nem az a probléma, tehát valóban egyetértek azzal, hogy például 
a közszolgáltatások piacán az állami részvétel valóban egy támogatandó dolog, de 
nem mindegy, hogy hogy. Nem mindegy, hogy utána milyen mutyik, milyen 
seftelések vannak ezzel kapcsolatosan a háttérben, hiszen nem a közérdeket szolgálja, 
és valóban nem az emberek érdekét szolgálja az, hogy Magyarországon valahogy 
minden sokkal, de sokkal, de sokkal drágább. Erre kell odafigyelni. Egy ilyen 
környezetben egy ilyen törvényt benyújtani; egyébként valahol értem, hogy önök 
miért szeretnék ezt a szinte teljes titkosítást, hiszen valóban a XX. századi pártok 
hozzászoktak az elmúlt 25 évben, hogy megpróbálnak mindent titkosítani. Majd, ha 
jön egy XXI. századi felfogás, ahol valóban csak azokat a dolgokat titkosíthatjuk, 
amelyek az ország érdekét szolgálják, akkor fog változni ez a világ. Hiszen nézzük 
meg, most nem csak erről beszélünk, hogy mi minden van titkosítva ebben az 
országban, még a hozzátartozók vagyonnyilatkozata is, de teljesen mindegy; mi egy 
ilyen titkos ország vagyunk, úgy néz ki. Ez van benne az elmúlt 25 évnek a 
gondolkodásmódjában, ettől függetlenül azt mondom, hogy ezen változtatni kellene. 

És azt is el kell mondanom önöknek, hogy egy kicsit - mint ahogy az egész 
törvénykezéssel vagy az üléssel vagy bármivel - meg vannak csúszva időben. Teljesen 
mindegy, hogy most már titkosítanak vagy nem. Annyi ügyük van kint, amiről, ha 
most mindent letitkosítanának és holnaptól egyetlenegy közérdekű adatot nem 
lehetne kikérni, már akkor is a 2018-as választásokig bőven naponta 3-4-5-6-8 ügy 
van. El lehet titkolni, meg lehet próbálni, hogy eltitkoljuk, hiszen egy biztos: nem 
Andy Vajna az egyetlen olyan ember ma az országban, aki naponta 16 és fél millió 
forintot tud keresni egyetlenegy vállalkozásával. Perceként 11 500 forintot tud keresni 
akkor is, amikor alszik. Hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy mit jelent az a 6 
milliárd forint, amit például tegnap bejelentettek, hogy kilapátolt offshore cégeken 
keresztül. Nem egy ilyen ember van! És nemcsak Andy Vajnák vannak és nemcsak 
úgy, hogy piacokat kapnak meg, hanem vannak olyan ügyeskedők, vannak olyan 
háttérben mozgó emberek, akik nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolnak, legyen az 
bármilyen kormány. Ez is érdekes. Legyen az bármilyen kormány, hiszen ugyanolyan 
jól ment nekik például az MTVA előbb említett cégének, annál a cégnél, amely 3 ilyen 
közbeszerzést nyert… (Dr. Schiffer András közbeszólására:) - így van, Schiffer 
képviselő úr még a nevét is tudja, ugye, valószínűleg ő is tisztában van vele.  

Ugyanúgy a szocialista kormánynál is futott a szekér, ugyanúgy fut önöknél is a 
szekér, és ugyanúgy benne vannak különböző mutyikban. Lehet, meg lehet próbálni 
titkolózni. Az embereknek már elegük van a titkolózásból. Az emberek azt szeretnék, 
hogy végre világos, nyilvános és mindenki által áttekinthető közbeszerzési eljárások 
legyenek, állami cégek működése, állami vállalatok működése és a kormány 
működése is világos és tiszta lenne. 

Nem kellene titkolózni, akinek nincs titkolnivalója, annak nem kell titkosítások 
mögé bújnia. Aki tiszta lapokkal játszik, az nyugodtan ki tud rakni mindent az 
asztalra, mi azt szeretnénk, hogy egyszer egy ilyen országban éljünk, egy ilyen ország 
jöjjön el. Természetesen ezt így, ahogy van, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
elutasítja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Péterfalvi Attila elnök úrnak adom meg a 

szót parancsoljon! 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 
jogszabálytervezet első variációját az Adatvédelmi Hatóság kifogásolta, és erre 
született egy módosító indítvány, amely bírja az Adatvédelmi Hatóság támogatását.  

Hogy megindokoljam: külön dolgokról van szó, ugyanis az Adatvédelmi 
Hatóság már 2012-ben kiadott egy ajánlást a köztulajdonban lévő vállalkozásokkal 
kapcsolatban, hogy a köztulajdonban lévő vállalkozásoknál is az üzleti érdek és a 
nyilvánosság összhangba hozandó oly módon, hogy egyik jog se sérüljön. Az 
vitathatatlan, hogy az üzleti titok fogalma eleve csak olyan vállalkozásnál merülhet 
fel, amely piaci körülmények között, piaci konkurencia megléte esetén működik. 
Tehát a monopolhelyzetben lévő vállalkozásoknál fel sem merülhet az üzleti titok 
fogalma. Álláspontunk szerint ugyanis az üzleti érdek csak piaci körülmények között 
védhető. 

Ez a mostani törvénymódosítás viszont azt deklarálja, mégpedig a polgári 
törvénykönyv rendelkezéseit figyelembe véve, hogy igen, a vállalkozásnak nem a 
tulajdoni jellege miatt - a tulajdoni jellege is számít természetesen -, hanem az üzleti 
körülmények miatt védendő az üzleti érdeke. Tehát azt a kört, ami az üzleti titok 
védelmét jelenti, tulajdonképpen a polgári törvénykönyv szabályaira szűkíti, sőt még 
annál is szűkebbre veszi, hiszen a polgári törvénykönyv tartalmazza a piaci és egyéb 
érdekeket, itt pedig csak az üzleti érdek vehető figyelembe, tehát ez akkor is megilleti 
a gazdasági társaságot, ha köztulajdonban van. Az üzleti titok vonatkozásában a mi 
álláspontunk szerint ez a szabály csak ráerősít a meglévő bírói gyakorlatra, de 
egyébként pedig minden üzleti titokkal kapcsolatos kérdés bíróság előtt vitatható 
természetesen, tehát nem zárja ki a jogorvoslat lehetőségét. Sőt, álláspontunk szerint 
nem is szűkíti, egyértelművé teszi, hogy a köztulajdonnal való gazdálkodás keretében 
is lehetőség van üzleti titok alkalmazására. 

Azt tudomásul kell venni, ez nem az adatvédelmi hatóság kérdése, az 
adatvédelmi hatóság csak szakmai kérdésekben dönt. Abban bízom, hogy az talán 
nyilvánvaló a bizottság tagjai előtt is, hogy én nem mondtam mást akkor sem, amikor 
szocialista kormány volt, és most sem mondok mást, tehát az ombudsmani 
időszakom alatt is, illetőleg a hatósági időszak alatt is a mi hozzáállásunkat a 
meglévő, átvett és alkalmazandó adatvédelmi biztosi gyakorlat is motiválja. Az viszont 
nem az adatvédelmi hatóság kompetenciájába tartozik, hogy milyen kormány van, 
illetőleg a kormánynak mi a stratégiája, milyen körben folytat üzleti szereplők között 
tevékenységet. Ha a kormány nem tulajdonol és nem vállalkozik, akkor nyilván ezek a 
szabályok nem értelmezendők. Ha azonban ezt a stratégiát megváltoztatva újra 
tulajdonba vesz vagy tulajdon keretében piaci szempontok szerint gazdálkodik, akkor 
őt, ezeket a vállalkozásokat is megilleti az üzleti titok köre. A mi álláspontunk szerint 
ez a jogszabály-módosítás pusztán ezt igazolja. Erre vonatkozóan - még egyszer 
mondom - a hatóság már ’12-ben ajánlást adott ki. 

Viszont azon cégek vonatkozásában, amelyek nem rendelkeznek üzleti 
konkurenciával, az üzleti titokra nem is lehet hivatkozni. Ott a nyilvánosság 
korlátozásának valamilyen más módját kell alkalmazni. Milyen módja lehet ennek? 
Gyakorlatilag lehet a minősítés, azonban azt tudomásul kell venni, hogy a minősített 
adatok vonatkozásában nagyon szigorúak a jogszabályi feltételek, de nemcsak a 
minősítésnél, hanem a minősített adatok további kezelésére vonatkozóan is: kik 
juthatnak hozzá ahhoz az adathoz, hogyan kell azokat kezelni, milyen tanúsítványok 
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kellenek, milyen ellenőrzéseken kell átesniük azoknak, akik ilyen adatokkal 
dolgozhatnak. A védendő értékek ugyanazok, de más szempontból lájtosabbá teszi az 
a fajta megoldás, amit az infotörvény 27. §-a biztosít. Azonban annak is alkotmányos 
garanciái vannak, részben az adatkörök megjelölésével, részben pedig a védendő 
érték, az indok megjelölésével. A mi álláspontunk szerint egyébként szinte párját 
ritkítja ez a jogszabályváltozás, ahol tételesen felsorolva még az időtartamok 
vonatkozásában is egy differenciált megosztást tartalmaz a törvény.  

A mi álláspontunk szerint egyébként az, amit Schiffer képviselő úr mondott, 
legalábbis az adatvédelmi hatóságnál szóba sem jöhetne, tehát egy 
nukleárisüzemanyag-szállítással, vagy anyag szállításával kapcsolatos szerződés - elég 
régóta, most már 25 éve tanítok polgári jogot, jogtanácsosi feladatot is elláttam, 
véleményeztem szerződéseket, tehát gyakorló ügyvéd is voltam -, az én megítélésem 
szerint ez a szerződés élesen elkülönítendő, nálam kizárt dolog, hogy az adatvédelmi 
hatóságnál egy ilyen szerződéshez tanácsadást biztosító ügyvédi szerződés bármilyen 
szempontok szerint is titkosítható lenne. Az egész más körbe tartozik. Emlékszem, 
amikor az összes minisztériumi szerződés, ügyvédi szerződés nyilvánossága mellett 
álltam ki, természetesen nem a nevek megmondásával, hogy mire vonatkozik egy 
szerződés. Tehát szerintem ezek a szerződések nem is vonhatók ebbe a körbe. 

Egy másik példát említenék. A döntés-előkészítő adat igazából az üzleti élet 
vonatkozásában nem igazán merül fel. Számomra, szintén a felvetett példánál 
maradva, ha egy cég stratégiai tervei nem védhetők üzleti titokként - hiszen az üzleti 
titok konkurencia mellett védhető, az én álláspontom szerint a stratégiai döntések 
minden normális gazdálkodó cégnél a legvédettebb üzleti titok körébe tartoznak -, ha 
nem alkalmazhatom azt a védelmi formát, hogy üzleti titokká minősítem, mert nem 
felel meg a piaci konkurencia között, akkor arra alkalmazható az, hogy adott esetben 
akár pénzügyi érdekből, hiszen az állam tulajdonolja ezeket a cégeket, ez védendő 
érték legyen más módon, úgynevezett ex lege titokkal. De ezeknek a stratégiai 
döntéseknek a tartalma egy az egyben meg kell hogy egyezzen egy üzleti körülmények 
között magántulajdonban lévő cég stratégiai döntéseivel. Itt nem lehet különbség. Mi 
ezt a tartalmat tudjuk be ennek a jogszabály-módosításnak. Azt tudom ígérni, hogy a 
hozzánk kerülő ügyekben, márpedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 
kétfajta titkosítási forma, akár az ex lege titok, akár az üzleti titok esetén, ha 
megkeresik az adatvédelmi hatóságot, ami nem kötelező, hiszen közvetlenül 
bírósághoz is lehet fordulni, az adatvédelmi hatóság gyakorlatát és az eljárását 
biztosan ezek a szempontok vezérlik, amiket most elmondtam. 

A mi álláspontunk szerint ezek a rendelkezések azt biztosíthatják csak, hogy 
ugyanaz a védelem illesse meg a köztulajdonban lévő vállalkozások érdekét, mint ami 
a magántulajdonban lévő piaci szereplőkét. Erre vonatkozóan van ez a kétféle 
megoldás, de ez tartalmában nem jelenthet többet, mint azok a körülmények, 
amelyek az üzleti életben működő cégeknél vannak, illetőleg azok, amelyekre Schiffer 
képviselő úr is utalt, mint a nemzetbiztonság, a terror elleni küzdelem, vagy más 
olyan, ami ebben a körben méltányolandó. Például egy nukleáris szállítás időpontja, 
hogy azt mivel végzi, azt gondolom, nem lehet vita kérdése, hogy nemzetbiztonsági 
szempontból is védendő. Ennek valóban lehet az a módja, hogy minősítem az adott 
konkrét szállításra vonatkozót, de a mi álláspontunk szerint az infotörvény azt is 
biztosítja, hogy ez ex lege titokkal is védhető legyen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, 

szerintem akkor beszéljünk tételesen, nyíltan és világosan! Abban, úgy látom, 
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egyetértünk, hogy amennyiben egy állami cégnek nincs konkurenciája, nem indokolt 
az ilyen típusú ex lege titkosítás. Az 1. és 2. pontok alatt olyan tevékenységről 
beszélünk, ahol az állami cégnek nincs konkurenciája. Ez az egyik. 

Kettő: gondolom, az elnök úrral egyetértünk abban, hogy az 1. és 2. pont, 
függetlenül a szándékától, többek takar, mint, mondjuk, a nukleáris üzemanyag 
szállításának időpontja, a biztonsági intézkedések és a többi. Amikor, mondjuk, 
nukleáris létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések mindenféle adatairól 
beszélünk, akkor én nem tudom, direkt szélső példaként említettem a jogi 
szolgáltatást, de még azt sem tudom kizárni, hogy ez is beletartozzon a létesítmény 
üzemeltetésébe.  

A 2. pont konkrétan azt fogja jelenteni, hogy ha a nukleáris létesítmény 
üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések mindenféle adatai titkosak, soha nem fogjuk 
megtudni, de elvileg az itt ülő fideszes képviselők sem, hogy ezt az üzemeltetést végül 
az oroszok végzik, az amerikaiak végzik, esetleg egy multikulti atomerőmű lesz 
Magyarországon, nem fogjuk megtudni, nem fogjuk tudni, hogy valójában ki 
üzemelteti ezt a nyomorult Paks II.-t. (Közbeszólás. - Derültség.)  

Egy dolog nekem fájóan hiányzott az elnök úr véleményéből, nevezetesen, hogy 
az 1. és 2. pontoknál, tehát amikor nukleáris létesítményről beszélünk, nem csak az 
infoszabadság-törvényt és nem pusztán az információszabadságra szűken vonatkozó 
alaptörvényi, illetve törvényi rendelkezéseket kell figyelembe venni. A környezetbe 
történő kibocsátással, illetve környezeti kockázattal kapcsolatos információkról 
beszélünk. Ott van az aarhusi egyezmény, amelyet Magyarország a 2001. évi LXXXI. 
törvénnyel ratifikált, ott van a környezetvédelmi törvény, amely egyébként a 
környezeti információt kiemeli a közérdekű adatok köréből, és még nagyobb 
hozzáférést biztosít, éppen ezért azt gondolom, abban talán nincs véleménykülönbség 
Péterfalvi elnök úr és énközöttem, hogy azért ennek az 1. és 2. pontnak a 
megfogalmazása nem a legszükségesebb körre vonatkozik, túl azon, hogy itt az állami 
cég senkivel nem konkurál. 

De, elnök úr, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy egyetért-e azzal, hogy 
egy köztulajdonban álló társaság stratégiájában szereplő kiemelt célok 
megvalósításával kapcsolatos szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai feltétel 
nélkül 15 évre titkosak legyenek. Mert ez azt jelenti, hogy egy köztulajdonban álló cég 
- versenyez, nem versenyez, tökmindegy - mindenféle szerződései adott esetben 15 
évre feltétel nélkül titkosak, ha megnézzük a normaszöveget. 

Másrészt az előbb nem említettem a 10. pontot: pénzügyi, finanszírozási 
szerződések, megállapodások üzleti, pénzügyi adatai. Minden köztulajdonban álló 
céget ide kell érteni, hiszen semmiféle specifikáció nincsen, és pénzügyi, 
finanszírozási szerződés alatt pedig bármit érthetünk. Habony Árpád kölcsönad, 
mondjuk, abból, amit Andy Vajna neki kölcsönadott, egy állami cégnek nem tudom, 
milyen kamattal, nem tudom, hogy mikor kell visszafizetni, titok. Érti, elnök úr? 
Tehát nekem ez a kérdésem, hogy ez ön szerint elfogadható-e. Elfogadható-e az elnök 
úr szerint az, hogy a közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó beszerzési, 
beruházási szerződések üzleti, pénzügyi, műszaki adatai ex lege feltétel nélkül 10 évre 
titkosak?  

És nem utolsósorban én abban is várnám még az elnök úr véleményét - most 
függetlenül ezektől a tartalmi kifogásoktól, amelyeket felsoroltam 1-től 11-ig -, hogy 
ezek a pontok úgy vannak, már elnézést a kifejezésért, idehányva a törvény 
mellékletébe, hogy nincsen pontosan megjelölve, hogy ezek közül mi az, ami központi 
pénzügyi, mi az, ami nemzetbiztonsági és mi az, ami külügyi érdek, hiszen ezt a 
három terminológiát tartalmazza a normaszöveg. Tehát ebben én továbbra is 



37 

számítanék az elnök úr határozott és világos állásfoglalására, iránymutatására. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Kérdezem, hogy az elnök úr kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): (Dr. Péterfalvi Attila mikrofonja nem működik.) 
Röviden igen, de nem gondolom, hogy… 

 
ELNÖK: Az elnök úrnak adjuk meg a szót, az a kérésem. Parancsoljon!  
 
DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság): Igen, röviden válaszolnék, de nem gondolom, hogy 
nekem kéne a jogszabályt megvédenem, hiszen mi véleményeztük a jogszabályt.  

Az első kérdésnél szerintem pont félreértés van, mert az ex lege titok pont 
akkor vehető igénybe, ha üzleti titokként nem tudom megvédeni, mert nincs 
konkurenciája. Tehát szerintem az ex lege titok pont arra a körre alkalmazandó, 
amikor nem tudja azt mondani, hogy üzleti érdek, mert nincs konkurencia, nem piaci 
szempontok szerint működik.  

Számomra evidencia, sőt utalnék arra, amit a Paks II.-törvény kapcsán 
kifejtettünk, de mondhatnék arra is példát, amikor még ombudsmani időszakomban 
egy szerződés angol nyelven, kifejezetten a magyar jog kikerülésével jött létre, az 
akkori gazdasági miniszter úgy kötött szerződést, hogy nem a magyar jog volt az 
irányadó, és a választott bíróság, azt hiszem, svájci választott bíróság volt; a magyar 
alkotmányos jogszabályok nem játszhatók ki, nem játszhatók ki azzal, hogy a magyar 
jog érvényesülését nem biztosítom.  

Tehát számomra evidencia, hogy az aarhusi egyezményt nem érintheti ez a 
jogszabály, bármi van benne, hiszen az aarhusi egyezmény, a környezeti adatok 
nyilvánossága nem írható felül egy ilyen törvényi rendelkezéssel. Ugyanúgy nem 
írható felül egyébként, ahogy a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás nyilvánosságát az 
Alaptörvény mondja ki, tehát az ebben a törvényben lévő adatköröknél meg kell 
indokolni, hogy melyik adat és miért nem nyilvános, hiszen az Alaptörvény „a 
nemzeti vagyonnal való gazdálkodás nyilvános” pontja mindenekfelett áll. Ráadásul - 
az előbb utaltam erre - hiába utasítja el adott esetben egy bíróság arra hivatkozva a 
keresetet, mert ez a törvény nem teszi lehetővé az adat megismerését, miközben 
alkotmányjogi panasszal, pont arra hivatkozással, hogy a nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodás nyilvános, konkrét ügyekben is lehet alkotmányjogi panasz formájában 
Alkotmánybíróság elé vinni az ügyet. 

Tehát a mi álláspontunk szerint ez a feltétlenül indokolt adatköröknél és a 
feltétlenül indokoltan alkalmazható védendő érdeknél nem biztosít és nem is 
biztosíthat, nem ad felhatalmazást generális titkosítási lehetőségre; adatvédelmi 
hatósági, rendes bírósági és alkotmánybírósági eljárásra is lehetőség van. Nem 
jogszabály vizsgálatánál, hanem minden egyes adatigénylés ügyében el lehet vinni 
Alkotmánybíróságig is a konkrét ügyet, úgyhogy a mi álláspontunk szerint ez nem 
jelenthet alkotmányos rendelkezéssel szembeni nyilvánosságkorlátozást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkár úrnak adom meg a szót 

válaszadásra. Parancsoljon!  
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BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy először 
azzal kezdjem, hogy én a hozzászólásomban az elnök úr kérdése alapján a 
háttéranyagra reagáltam, a vitában viszont olyan észrevételek is elhangzottak vagy 
főképp olyan észrevételek hangzottak el, amelyek a Törvényalkotási bizottság 
módosító javaslatát érintik. 

Ezen észrevételek közül én kettő témakört emelnék ki. Az első, ami talán 
egyszerűbb, és megköszönöm Fodor Gábor képviselő úr pozitív szavait, a köznevelési 
törvény módosítását illeti. Itt azt szeretném egyértelművé tenni, hogy a kormány 
szándéka a módosítással nem az volt, hogy a nem állami fenntartású intézmények, 
például a Waldorf-óvodák működését ellehetetlenítse. Egy szándékunk volt: 
költségvetési támogatást olyan intézmények kapjanak, amelyeknél a nyitvatartás 
legalább nyolc órán át biztosított. Miért? Mert azt gondoljuk, hogy a családoknak ez 
az érdeke, legyen egy olyan hely, legyen egy olyan óvoda, ahol legalább nyolc órát ott 
tud lenni a gyermek. 

Emlékeztetnék arra, hogy a statisztikák alapján nyolc és tíz óra közötti az 
átlagos nyitvatartás, tehát ez a kezdeményezés, azt gondolom, a statisztikai adatok 
alapján nem jelentett hátrányos megkülönböztetést a nem állami fenntartású 
intézmények számára. Ugyanakkor az észrevételeket meghallva, ahogy a képviselő úr 
mondta, a szabályozás a bizottság előtt lévő javaslatban úgy módosul, hogy legalább 
hatórás nyitvatartást kell biztosítani, és ez esetben arányos költségvetési támogatás 
illeti meg az érintett intézményt. Hangsúlyozom, semmilyen további intézkedés, 
semmilyen olyan szándék nincsen, ami az érintett intézmények működését 
ellehetetlenítené. 

Ami pedig a második témát illeti. Nagyon sok szó elhangzott arról, hogy milyen 
szempontok vezérelték a kormányt akkor, amikor az információk nyilvánosságát 
illetően a módosítást beterjesztette. Az alapvetés az, hogy kettős szempontot célszerű 
figyelembe venni, kettős szempontot célszerű mérlegelni. Az első az adatok 
nyilvánosságához fűződő szempont. A második szempont pedig a köztulajdonban 
lévő cégek és a cégeket tulajdonló állam érdeke. No, ezt a két szempontot kívánta a 
javaslat úgy összekapcsolni, hogy egyértelművé tette, hogy az energetikai szektorban 
működő cégeknél egy szigorúbb nyilvánossági rendelkezést alkot meg a tisztelt 
Országgyűlés a kormány javaslata alapján, amennyiben értelemszerűen a javaslat 
elfogadásra kerül.  

Egyértelművé szeretném tenni, hogy mind a benyújtott javaslat, mind a 
Törvényalkotási bizottság módosító javaslata kettébontja a köztulajdonban lévő 
cégeket. Az első csoportba az energetikai területen működő cégek tartoznak. 
Hangsúlyozom, ezekre a cégekre vonatkozik az a tételes és konkrét időtartamban 
megjelölt adatnyilvánossági korlátozás, amely egy új melléklettel bekerül a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvénybe. 
Téves tehát az a feltételezés, hogy az energetikai területen kívül működő cégeknél 10-
20 vagy 30 évre az adatok korlátozásra kerülnének. Hangsúlyozom, energetikai 
területen működik ez a korlátozás. Ahol pedig energetikai területen kívül működő 
cégekről van szó, olyan cégekről van szó, amelyek piaci versenyt is folytatnak, ott a 
javaslat egyértelművé teszi, hogy az adatok korlátozása csak olyan mértéket érhet el, 
amely a versenytársakat nem hozná indokolatlan előnybe. Tehát nem lehet olyan 
adatot kiadni, amely a versennyel jellemezhető állami tulajdonú, köztulajdonú 
cégeket indokolatlan hátránnyal sújtaná.  

Na most, ami a két csoportot, tehát az energetikai területen működő cégeket, 
illetőleg a többi céget illeti, el kell mondjam, hogy az energetikai területen működő 
cégekre vonatkozó javasolt korlátozás egy olyan korlátozás, amely Európa összes 
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országában fennáll. Tehát amikor Schiffer frakcióvezető úr azt mondja, hogy 
jogtechnikailag ugyan pozitív ez a javaslat, de tartalmában nem az, akkor 
emlékeztetni szeretnék arra, hogy Európában nincs még egy olyan ország, amely 
nagyobb nyilvánosságot biztosít, ha úgy tetszik, nyilvánosságot biztosít azokban a 
kérdésekben, amelyeknek az adatkorlátozását a benyújtott javaslat egyértelműen 
meghatározza.  

Ugye képviselő úr azt is mondta, hogy nem célszerű az adatok korlátozása 
olyan tevékenységnél, ahol nincsen verseny. Az energetikai területen, való igaz, hogy 
lokális, sőt regionális szinten sincs verseny sok esetben, viszont globális szinten van, 
és e tekintetben nagyon nem értek egyet Ligeti Miklós úr felvetésével, és egyet tudok 
érteni Schiffer frakcióvezető úr, illetőleg Szilágyi György képviselő úr álláspontjával, 
igenis, a közszolgáltatást biztosító cégek állami tulajdona az ildomos. És én is 
egyetértek azokkal az észrevételekkel, amelyek szerint a kilencvenes években ezen 
lokális, regionális monopóliummal bíró cégek privatizálása egy rossz út volt, nézzük 
meg, Nyugat-Európában mi a gyakorlat. No, ezen energetikai cégeknél a lokális és 
regionális monopólium mellett azért globális szinten verseny van. Itt emlékeztetnék 
arra, hogy atomerőművek az üzemanyagot vásárolják. Tehát az, hogy a magyarországi 
atomerőműveket üzemeltető paksi cég kitől milyen összegben vásárol üzemanyagot, 
igenis befolyással bír az Európában szintén ilyen tevékenységet ellátó cégeknek a 
pénzügyi tevékenységére.  

Képviselő úr azt kérdezte, hogy az energetikai területen azok a korlátozások, 
amelyek például a nukleárisüzemanyag-szállítással kapcsolatos szerződések üzleti, 
pénzügyi, műszaki adataira vonatkoznak, vajon nemzetbiztonsági érdekből, vagy 
pénzügyi érdekből, vagy külügyi érdekből igényelnek korlátozást. Én azt gondolom, 
hogy jelen esetben mindhárom érdekből. Igenis nemzetbiztonsági érdek az, hogy ne 
legyen ismert az üzemanyag szolgáltatójának a kiléte. Igenis pénzügyi érdek az, hogy 
ne legyen ismert ennek az üzemanyag-szolgáltatásnak az ára. És egy külügyi 
kapcsolatrendszerben, egy szövetségi kapcsolatrendszerben, amely Magyarországot 
jellemzi, én azt gondolom, külügyi érdek is. (Dr. Schiffer András közbeszól.) 
Képviselő úr, Magyarország az Európai Unió és a NATO tagállama, vannak külügyi 
vonatkozásai is ennek a kérdésnek. Tehát én azt gondolom, hogy a törvényjavaslatban 
szereplő tételes bemutatása a különböző szempontoknak, hogy milyen érdekből 
célszerű az adatok korlátozása, nemzetbiztonsági, pénzügyi vagy külügyi érdekből, 
ezek, ha végignézünk az 1-11. pontig terjedő mellékletben, igenis végigvehetők és 
alátámaszthatók. (Dr. Schiffer András közbeszól.) Ismételni szeretném, hogy az 
energetikai területen szereplő korlátozás az európai gyakorlatnak megfelel, nincs 
nagyobb korlátozás, mint Európa országaiban.  

Végül egy dolgot engedjenek meg, hogy kiemeljek, hiszen a kérdéskörben 
Péterfalvi Attila elnök úr mindent elmondott. Szilágyi György képviselő úr az adatok 
korlátozása kapcsán az offshore tevékenységet úgymond a titkos módon, akár 
offshore szervezetekhez történő forrás kifolyását is említette. Emlékeztetni szeretnék 
arra, hogy pont a tisztelt bizottság előtt lévő költségvetést megalapozó törvényjavaslat 
egyik rendelkezése azt tartalmazza, hogy a jövőben ne csak a központi költségvetésből 
biztosított támogatásoknál, hanem a helyi önkormányzatok által biztosított 
támogatásoknál és a központi költségvetésből biztosított szerződéseknél, valamint a 
helyi önkormányzatok körében biztosított szerződéseknél ne lehessen szerződést 
kötni, illetőleg ne lehessen támogatást adni olyan szervezetnek, amely offshore 
hátterű. Vagyis az eddig az offshore cégek támogatására, az offshore cégekkel történő 
szerződéskötésre vonatkozó tilalom kiterjesztésre kerül, és természetesen ez a tilalom 
az Országgyűlés döntése értelmében a teljes államháztartási körre ki tud terjedni. 
Köszönöm szépen a figyelmet.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. (Zaj.) Csöndet 

kérek szépen, hogy haladhassunk!  
A Magyar Szocialista Párt részéről Bárándy alelnök úr jelezte, hogy a 

Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatából a 36. pontot külön szavazásra 
kikéri.  

De ezt megelőzően a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell 
dönteni. Tehát először a Költségvetési bizottság javaslatáról és azon belül is a 
háttéranyag 1. pontjáról… (Jelzésre:) Bocsánat, a háttéranyag 1. és 2. pontjáról kell 
hogy döntsünk. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
ennek ismeretében és megfontolásával szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 1. és 2. pontjában szereplő 
módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elutasította. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokat 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatának 36. pontjáról kell hogy szavazzunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 36. pontban foglalt módosítást 30 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának további 
pontjairól kell hogy szavazzunk. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatát 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatását 
élvezik ezek. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 23 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Mengyi Roland képviselő urat javaslom. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság őt bizottsági előadónak kijelölte.  
Kisebbségi előadót az ellenzék részéről… Tóth Bertalan képviselő úr nem 

jelentkezik. Fodor Gábor képviselő úr vállalja? (Fodor Gábor dr. Schiffer Andrásra 
mutat.) Schiffer képviselő úr vállalja? (Dr. Schiffer András bólint.) Fodor Gábor 
képviselő úr kijelölte Schiffer képviselő urat (Derültség.), így ő lesz a bizottság 
kisebbségi előadója. (Balla György Fodor Gáborhoz: Képviselő úr feltűnően aktív!)  

Köszönöm szépen Péterfalvi elnök úrnak a részvételt. 

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/10720. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, ez az egyes foglalkoztatási 
tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/10720. számú 
javaslat. Jelzem a bizottságnak, hogy ezt is beleértve már csak 18 napirendi pontunk 
van hátra.  
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A kormányt továbbra is Banai államtitkár úr képviseli. A Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú saját módosítója megtalálható a módosító javaslatok 
között. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem 
volt, az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat, a Törvényalkotási bizottság 
javaslata pedig kizárólag jogtechnikai, illetőleg pontosító indítványokat tartalmaz, 
ezért kérem a bizottság támogatását. Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány értelemszerűen tehát támogatja. A vitát megnyitom. 
(Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a 
határozathozatal következik.  

Először a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Mint hallhatták, a 
kormány támogatja a javaslatot.  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett elfogadta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Előadónak Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt javaslom. Kérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja Selmeczi Gabriella képviselő asszony kijelölését. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag képviselő asszonyt választotta 
bizottsági előadónak.  

Gondolom, kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. (Jelzésre:) Némi 
egyetértést látok ezzel kapcsolatosan, úgyhogy a napirendi pont végére értünk.  

Megköszönöm ezért államtitkár úrnak és kolléganőjének a bizottsági ülésen 
való kormányképviseletet.  

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi ... törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/10723. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi… (Jelzésre:), még 
nem kihirdetett törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló T/10723. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében köszöntöm Kovács Zoltán államtitkár urat a 
Miniszterelnökség részéről.  

A háttéranyagban található az Igazságügyi bizottság 15 pontos 
módosítójavaslat-csomagja, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
saját módosító javaslata.  

Tekintettel arra, hogy a határozati házszabályi rendelkezések 46. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján tárgyalunk, ezért a kormány az igazságügyi bizottsági módosító 
javaslatokról nem foglal állást, viszont a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatáról államtitkár urat, a kormány véleményének tolmácsolását remélve, 
tisztelettel kérdezem. Parancsoljon! 
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DR. KOVÁCS ZOLÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! A háttéranyag 1. pontját nem támogatjuk, 
viszont a többi pontot igen. A TAB saját módosító javaslatának 1-4. pontját ezenfelül 
támogatjuk. A TAB saját módosító javaslat 5. pontját nem támogatjuk, és ha erről 
szavazás van, akkor az összegző zárót igen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr még túl is teljesítette a feladatot. A 

vitát megnyitom. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, 
akkor a TAB javaslatának 5. pontját nagyon helyesen államtitkár úr nem támogatja, 
lévén, hogy furcsa lenne, és nem is tudom, hogy ki írta ezt a TAB-javaslatot, 
megmondom őszintén. Az összes sarkalatos rendelkezést, amelyek technikaiak 
egyebekben, tehát az átvezetése az állami tisztviselői fogalomnak, tulajdonképpen 
akkor ezeket valaki, nem tudjuk ki, de kivenné, vagy úgy gondolja, hogy ez a 13 pont 
nem sarkalatos. Erre én egy választ várnék, hogy jogilag kinek lehet címezni ezt a 
kérdést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Jogtechnikai a kérdés. Korábban már próbálkoztunk többször ezzel, 

és nincs jobb megoldás ilyenkor. Ha a kormány azt akarja, hogy a kétharmados 
sarkalatos rendelkezések nélkül is a törvény hatályba lépjen, akkor nem tud mást 
tenni jogtechnikailag, csak hogy ide behozza a sarkalatossági záradékot, itt külön 
szavazunk róla, ki lehet kérni, és ha az ellenzék nem szavazza meg a kétharmados 
részeket, akkor utána ki tudjuk ejteni. Tehát színtiszta jogtechnika. Úgyhogy ilyen 
értelemben képviselő úr aggodalmának nincs alapja. A kormány kellően optimista 
azzal kapcsolatosan, hogy a javaslat a Jobbik támogatását is élvezi, és a többi 
ellenzéki pártét is, ezért erre a jogtechnikai megoldásra jelen esetben nincs szükség. 
Staudt képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Bocsánat! Ha arról lenne szó - most akkor 

próbálom itt még egyszer megnézni. Tehát elnök úr azt mondja, hogy arra utal a 
javaslat, hogy ha a kétharmad nem megy át az Országgyűlésen, akkor a többi pont 
még hatályba léphessen. De ezt én úgy értelmezem, hogy úgy akarnák a 
kétharmadosokat átnyomni, mintha felesek lennének. (Dr. Répássy Róbert: Nem!) 
De akkor lehet, hogy… 

 
ELNÖK: Képviselő úr félreérti. Egyszer egy bizottsági ülésen ezt igyekeztünk, 

éppen azért, mert technikai megoldásról van szó, mindenkivel elfogadtatni, hogy ha 
és amennyiben van egy kétharmados szabályozási rész, és a kormány kockázatosnak 
érzi azt, hogy ez a többség adott-e vagy sem - magyarul az ellenzék támogatása adott-
e vagy sem -, akkor nem tud mást tenni, csak azt, hogy a sarkalatossági záradék 
elhagyásáról behoz egy pontot a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatában, ezt itt megszavazzuk, kikérjük külön szavazásra - mondjuk, a 
kormánypárti frakció vagy akár a kormány -, és ebben az esetben biztosítható az, 
hogy ha az Országgyűlésben nincs meg a kétharmados többség azon 15 szakaszhoz a 
konkrét esetben, amire képviselő úr hivatkozik (Dr. Répássy Róbert: Akkor nem 
módosul!), akkor utána elhagyható az a sarkalatossági záradék, amelynek nem lesz 
értelme, hiszen amire utalna, az nem létezik abban az esetben, ha a kétharmados 
támogatottság ehhez nincs meg. Remélem, sikerült most ezt világossá tennem 
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korábbi nyilvánvaló kudarcaim ellenére, hiszen ez a felszólalás ezt bizonyítja. 
Parancsoljon, Bárándy alelnök úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Elnök úr, egy megjegyzést engedjen meg. Mi ezt értjük teljes mértékben. Talán 
egyszerűbb lenne az ellenzékkel egyeztetni, és nem ilyen jogtechnikai megoldásokat 
választani; akkor az ellenzék valószínűleg megmondaná, hogy támogatja-e vagy sem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nem elég egyeztetni, meg is kell bízni az ellenzékben hozzá. 

(Derültség.) Kormánypárti felszólalási szándékokat látok. Először megadom a szót 
Vas Imre képviselő úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy tudom, merthogy én 

személyesen is jelen voltam, erről a törvényjavaslatról volt egyeztetés. Úgyhogy ezt 
Bárándy képviselőtársam mondta csak. Ugyan az MSZP nem volt jelen, de én úgy 
tudom, hogy meghívót kapott, és volt egyeztetés. Ott volt a Jobbikból, ha jól 
emlékszem, Staudt Gábor és Gyüre Csaba, a KDNP-ből Vejkey képviselőtársam, a 
Fideszből pedig én, úgyhogy volt bizony erről egyeztetés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr, parancsoljon! Mit tud felhozni mentségére? 

(Derültség.) 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Egyetlen dolgot, 

elnök úr, azt a meglepő dolgot, hogy bizony még egy parlamenti vita is volt erről, 
tehát az ötpárti egyeztetésen kívül, ott pedig elég nyilvánvalóvá tettük - ha akkor nem, 
akkor most teszem -, hogy nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Parancsoljon, Répássy alelnök úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Nem 

akarom felnyitni a sarkalatossági záradékkal kapcsolatos jogi vitát, de emlékezetem 
szerint van olyan alkotmánybírósági döntés, amely azt mondja, hogy a sarkalatossági 
záradéknak kizárólag tájékoztatási funkciója van, ezért a sarkalatossági záradék 
önmagában nem kétharmados döntést igénylő törvényalkotási tárgy.  

 
ELNÖK: Egyetértek, de szerintem ezt Staudt képviselő úr sem vitatta, a 

félreértés máshol volt. De miután most a képviselő úr szót kért, megadom a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen. Tehát értem én, és lehet persze, hogy én 

tévedek, de ha, mondjuk, a szavazás alkalmával, ami az Országgyűlés előtt lesz, külön 
kerül sor a szavazásra a sarkalatos és az egyszerű többséget igénylő passzusokról - 
gondolom, akkor ez így jön be -, akkor abban az esetben attól még a sarkalatossági 
záradék igazat mond, hiszen bizonyos passzusok sarkalatosak, amelyeket ez a 
sarkalatossági záradék meghatároz. Bár egyetértve Répássy Róbert 
képviselőtársammal, de ha csak a 127. § kerül törlésre, akkor ez olyan, mintha ezt a 
tájékoztatást visszavonnánk a törvényből, és úgy tekintenénk, mintha az egész 
törvény sima, egyszerű többségi szavazással átvihető lenne.  
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ELNÖK: Képviselő úr, még most válaszolok erre, meg szívesen sokszor is 
válaszolok, de akár ezt külön is megbeszélhetjük, mert technikai kérdésről van szó, és 
az egyetértés szerintem létrehozható, de még egyszer megpróbálkozom.  

Pontosan abból adódóan, amit Répássy alelnök úr mondott, maga a 
sarkalatossági záradék nem kétharmados, hanem feles, ezért amikor az Országgyűlés 
külön szavaz a kétharmados többséget igénylő rendelkezésekről, de mondjuk, 
ellenzéki támogatás hiányában nem tudja elfogadni ezeket, akkor benne marad egy 
sarkalatossági záradék, és ez koherenciazavart okoz. Ezt máshogy nem tudja a 
képviselő úr sem megoldani - vagy ha van jobb javaslat, mi állunk rendelkezésre -, 
mint hogy ebben az esetben kikérhető maga a záradék és leszavazható, és ezáltal a 
koherenciazavar nem áll elő. Nincs más megoldása. Nem valamiféle gonoszság áll 
mögötte, vagy a kétharmados rendelkezések felessé nyilvánítása, már csak azért sem, 
mert egyébként értelme sincsen, hiszen ez csak egy tájékoztató funkció, hanem az a 
jogtechnika, amivel a jelenlegi szavazási rend mellett és a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslata mellett megoldható az, hogy amikor egy törvényről 
előzetesen nem tudjuk 100 százalékos bizonyossággal, hogy a kétharmados támogatás 
meglesz-e vagy sem, attól még az elfogadást ne kelljen elhalasztani.  

(Jelzésre:) Staudt képviselő úr kért szót ismételten. Parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): (Dr. Staudt Gábor mikrofonja nem működik.) 

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Én hiába adtam meg a szót képviselő úrnak, a rendszer erre még nem 

volt képes. Parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, azt hiszem, ez nem az én hibám. 
 
ELNÖK: Rendszerhiba. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, rendszerhiba. (Derültség.) Tehát én ezt 

tökéletesen értem, nyilván ezt a szavazásnál látni fogjuk, hogy ez ilyen formában 
valósul-e meg, és azt is értem, hogy ha a szavazás úgy alakul, akkor egy értelmetlen 
passzus ne maradjon bent, csak ezt akkor az indokolásban máskor egyértelműbben 
kérem feltüntetni. Ezzel együtt szerintem túlbeszéltük a vitát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megegyezésközeli helyzetbe jutottunk. További felszólalási szándékot 

nem látok, így a vitát lezárom, és most határozathozatal következik.  
Először a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. Ezzel kapcsolatosan a 

kormány hivatalosan nem foglalt állást, de államtitkár úr megsúgta, hogy nem 
támogatja, most ennek ismeretében szavazzanak, képviselőtársaim! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság igen szavazat nélkül, 25 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett az Igazságügyi bizottság módosító javaslatai közül az 
1. pontban foglaltakat elutasította. 

Most én szeretnék egy módosításra javaslatot tenni, mert mint kiderült, tegnap 
kihirdették a törvényt, ezért aztán a 2016. évi LII. törvényről beszélünk, csak nyilván 
erre nem lehetett senki sem felkészülve. Tehát az a kérésem, hogy arról szavazzon a 
bizottság, hogy mind a jogszabály címében, mind pedig valamennyi előforduló 
jogszabályhelyen a „… törvény” a 2016. évi LII. törvényre változik, tehát a „…” helyére 
az LII. lép. Jogtechnikai kérdés, mondom, tegnap került sor a kihirdetésre. Kérem, 
hogy erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  



45 

Megállapítom, hogy a javasolt módosítást 22 igen szavazattal, nem szavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Most a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokról kell hogy 
döntsön a bizottság. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormánynak 
nincs álláspontja, azért tudjuk tárgyalni a javaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság a további módosító javaslatokat elfogadta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell hogy döntsön 
a bizottság, de először ennek az 5. pontjáról, a záradékról, mert ezt a kormány nem 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 5. pontját 
nem támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatának 1-4. pontjait 26 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány 
támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr 
jelzi, hogy a Szocialista Párt nem, és ilyen jelzés mástól sem érkezik, tehát kisebbségi 
előadója a bizottságnak nem lesz.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 
részvételt, hacsak a következő pontban nem ő képviseli a Miniszterelnökséget. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Viszontlátásra! Nem én képviselem. Még Vas Imre képviselő urat annyiban 
egészíteném ki, hogy az LMP is jelen volt az egyeztetésen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az utólagos közlést. (Derültség.)  

A településkép védelméről szóló T/10728. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Tehát soron következik a településkép védelméről szóló T/10728. számú 
törvényjavaslat, amelyet szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
tárgyalunk.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Gazdasági bizottság 12 pontos 
háttéranyagban szereplő módosításai közül a 11. pont új törvényt nyit meg, tehát 
külső túlterjeszkedést valósít meg, úgyhogy még mielőtt a vitát megkezdenénk, ezt 
majd szavazzuk le, azt javaslom. Ezenkívül a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslata is a vita tárgyát képezi 1. hivatkozási számon.  
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Még mielőtt államtitkár úrnak megadnám a szót, miután itt egyértelmű 
házszabályi rendelkezés megsértéséről van szó, ezért kérem, hogy szavazzunk a 11. 
pont házszabályszerűségéről! Tehát ki az, aki támogatja azt, hogy a 11. pont ne legyen 
a Gazdasági bizottság módosító javaslatai között, és ne is kerüljön megtárgyalásra? 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság módosító javaslatai közül a 11. pontot nem 
létezőnek tekinti külső túlterjeszkedés miatt, ezért azt nem tárgyalja, és nem is dönt 
róla.  

Megadom a szót egyebekben államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr, a lehetőséget is. Engedje meg, hogy felvezetésként csak annyit említsek, 
hogy a parlamenti vitát követően lényegében egy olyan törvényjavaslatról beszélünk, 
amelyik a kormány otthonteremtési programját támogatta, az azt kiegészítő 
bürokráciacsökkentési intézkedések során felmerült ellenzéki kritikákra is válaszol. 
Ezek a kritikák arról szóltak, hogy a településkép-védelem szempontrendszere, az a 
vizuális egységesség, ami a települések építészeti szempontjából fontos, hogyan, 
miként érvényesülhet akkor, ha a bürokráciacsökkentéssel egyre kisebb bürokratikus 
beleszólási lehetősége van az illetékes hivataloknak, engedélyező hatóságoknak az 
építési folyamatokba.  

Most azt gondoljuk, hogy a korábban meghozott bürokráciacsökkentési 
intézkedéseket ezzel a javaslattal lehet egy szabályozott keretbe helyezni, ami 
garanciát ad arra, hogy a helyi építésügyi sajátosságok, helyi építési formavilág úgy 
tudjon megjelenni, hogy mégis sikerül egy olyan építészeti örökséget maga után 
hagynia ennek a generációnak, ami valóban meghatározza Magyarország vizuális 
arculatát.  

Tehát bürokráciacsökkentés, kevesebb jogszabály, kevesebb akadály az 
építtetők oldalán, másrészt megfelelő törvényi garanciák arra, hogy valóban olyan 
minőségű épületek jönnek létre az új építésügyi szabályoknak köszönhetően, amelyek 
nem vizuális környezetszennyezés, hanem egy egységes és elfogadható vizuális 
arculatba illeszkednek. Erről szól a javaslat a kormány támogatásával. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Törvényalkotási bizottság saját módosító 

javaslatával kapcsolatosan kérdezném meg államtitkár urat, hogy melyek azok a 
pontok, amelyeket nem támogat. Felhívom a figyelmét a 8. és a 12. pontra, a 
háttéranyag 8. és 12. pontjára.  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Az 1. pontot nem 

támogatjuk, a többit igen.  
 
ELNÖK: Tehát még egyszer, van a Gazdasági bizottság… 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Bocsánat! A 

képviselői indítványt nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Igen, de az nem az, azon túl vagyunk, hanem a Gazdasági 

bizottságnak van 12 pontos módosító indítványa, ebből a 11.-et kiszavaztuk.  
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CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Túlterjeszkedés 
miatt nem javasoljuk. 

 
ELNÖK: Igen, ez rendben van. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): A 8., 12. nem 

támogatott. 
 
ELNÖK: Ezt, igen, köszönöm szépen. A 8.-at és 12.-et a kormány nem 

támogatja. Köszönöm szépen.  
Most megnyitom a vitát. Miután hozzászólási szándékot (Jelzésre:) látok, ezért 

Hiszékeny Dezső képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ezt a témát nem 

először tárgyaljuk, bár rendkívül változatos címeken tárgyaltuk, mindig más és más 
címe volt az előterjesztésnek.  

Amikor először foglalkoztunk vele, akkor kivételes eljárásban tárgyaltuk. Már 
akkor se nagyon értette az ellenzék, nemcsak mi, hogy mi szükség van arra, hogy 
kivételes sürgősséggel és egyáltalán ilyen eljárásban foglalkozzunk ezzel. Hiszen 
klasszikusan olyan témáról van szó, amikor helye lenne annak, hogy az érintettekkel 
valamifajta egyeztetés történjen. Itt az érintettek alatt az önkormányzatokat értem, 
vagy az önkormányzatok különböző szövetségeit. Nagyon sok olyan önkormányzati 
szövetség van, amelyik, gondolom, állást foglalt volna ebben a kérdésben, bizonyára 
lettek volna ötleteik, javaslataik.  

Maga az anyag is azt fogalmazza meg, hogy egyfajta társadalmi egyeztetést 
kellett volna ebben az ügyben végrehajtani. Én nem tudok róla, lehet, hogy ezt, 
miután ezt elfogadtuk, és a kormányhatározat vagy rendelet megszületése előtt 
tervezik. Mindenesetre ennek én nyomát nem láttam e tekintetben, pedig, mint 
említettem, klasszikusan olyan témáról van szó, ahol érdemes lenne ezekről beszélni, 
különösen akkor, és értem én azt, hogy a kormánynak van ingerenciája a rendeleti 
kormányzásra, itt pedig klasszikusan erről van szó. 

Tehát egy kormányrendelettel kívánnak olyan ügyet szabályozni, ami 
valamennyi önkormányzatot érint az országban. Azt gondolom, nem rendelet útján 
kellene ezt megtennie, hanem célszerűbb lenne törvényben. A későbbiekben 
alkalmazandó megfogalmazott arculatról, azt hiszem, fogalmazhatok így, hiszen az 
anyag is így fogalmaz, a világon semmit nem tudunk. A kormány fog ebben az ügyben 
dönteni, 30 napja van. Az általános vitában is említettem, kíváncsi vagyok, hogy ez 30 
napon belül meg fog-e születni, tehát a kihirdetés napján megszületik-e. Addig jogi űr 
van, gyakorlatilag azt csinál mindenki építésügyben, amit akar. Köszönöm. 

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

egy olyan törvényről van szó a településkép védelmével kapcsolatban, amiről most 
nem tudjuk eldönteni egyébként, hogy jó-e ez a törvény vagy nem. Hiszen ezzel a 
törvénnyel és a településkép védelmével élni is lehet, a lehetőségekkel, és ezt 
pozitívan lehet felhasználni a településeknél, de megvan az a lehetőség is, hogy 
visszaélni is lehet bizonyos helyzetekkel. A gyakorlat fogja eldönteni.  

Én csak azt kívánom, vagyis úgy érezzük, hogy támogatható a törvény, 
pontosan azért, hogy éljünk az ilyenfajta lehetőségekkel, és csak a reményemet tudom 
kifejezni, hogy nem lesz visszaélés ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban. Tehát mi 
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úgy érezzük, hogy ha kisebb fenntartásokkal is, de támogatható a törvényjavaslat. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További felszólalási szándékot nem látok. 

Kérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Csak annyiban, elnök 

úr, hogy a Hiszékeny képviselő úr által elmondottakra szeretnék reagálni. Már 
magában az előkészítésben is az önkormányzatok, a települési önkormányzatok, a 
Megyei Önkormányzatok Szövetsége, az Építész Kamara, a Mérnök Kamara 
bevonásra került, illetve a főépítészek, illetve minden esetben a végrehajtási 
szakaszban is ugyanez a konzultációs kör be lesz futva. Tehát ezekre a kritikákra már 
a parlamenti szakaszban is válaszoltam, itt is, és ezek a szervezetek mindannyian 
egyhangúlag támogatták. A Jobbiknak pedig köszönjük a támogató hozzászólását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. A háttéranyag 

8. és 12. pontjáról kell először szavaznunk. Ezeket a kormány nem támogatja. 
(Jelzésre:) Bocsánat, elnézést, még nem kezdjük meg a szavazást. Elnézést, Hiszékeny 
Dezső képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Cserébe viszont ígérem, hogy rövid leszek. Azt 

nem értem, hogy mi az, amit támogattak. Hiszen gyakorlatilag még önök sem tudják 
megmondani, hogy mit szeretnének. 

 
ELNÖK: Feltételezem, hogy a törvényben benne van, de ha államtitkár úr 

kíván válaszolni, akkor megadom a szót. Ha a kérdés költői volt, akkor viszont 
kezdjük meg a szavazást. (Hiszékeny Dezső: Költői volt.) Költői volt a kérdés, akkor 
meg is kezdhetjük a határozathozatalt. 

Először a háttéranyag 8. és 12. pontjáról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy erről szavazzanak! Ezeket a kormány nem támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 4 
tartózkodás mellett a 8. és a 12. pontban foglalt módosító javaslatot nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság további módosító indítványait, ide nem 
értve természetesen a korábban már kiszavazott 11. pontot, támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 27 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 
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Hadházy képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
kijelölte képviselő urat bizottsági előadónak. 

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván állítani a Szocialista Párt. Ezzel a 
napirendi pont végére értünk. 

Az egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/10531. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról 
szóló, T/10531. számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében továbbra is 
Csepreghy államtitkár urat köszöntöm. A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 7 
pontos terjedelmű módosító javaslata található. Megadom a szót az előterjesztőnek. 
Parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A területrendezési törvény célja, hogy a kiemelt természeti és kulturális 
értékek megőrzésével kapcsolatban olyan általános szabályozást hozzon, ami mégis 
összeegyeztethető a gazdasági racionalitással.  

Azok a típusú beruházások, amelyek ma Magyarországon megvalósulnak, 
részben egyre kisebb mértékben, de többségében még mindig az uniós fejlesztési 
források bevonásával valósulnak meg. Ezért indokoltnak tartjuk az egész 
keretrendszer felülvizsgálatát hétévente a fejlesztési ciklusokhoz kapcsolódóan 
megnyitni. Külön érdemes szerintünk a Balaton mint kiemelt üdülőkörzet 
területrendezési tervével foglalkozni. Eben a tekintetben, azt gondolom, a parlamenti 
vita során is egy konklúzió alakult ki az irányok tekintetében, tehát további 
kiegészítést nem kívánok tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Hozzászólási szándékot látok 

Gőgös Zoltán képviselő úr részéről. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Az általános vitában is 
jeleztük, hogy a Balatonnal kapcsolatos, jelenleg szerintünk nem elég szigorú 
szabályozás további enyhítését semmiképpen nem támogatnánk. Körbe kell nézni a 
Balaton-parton, hogyan lesz egyre kevesebbek kiváltsága például a part menti 
területek megszerzése, és hogyan fogynak el például a kempingek a Balaton-partról.  

Minden olyan módosítás, ami a mostani beépítési és szabályozási 
lehetőségeket tovább enyhíteni, azt gondolom, nem érdeke Magyarországnak. Ezért 
ezzel én nagyon óvatos lennék, és erre hívnám fel a képviselőtársaim figyelmét. Mi 
nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék Fodor Gábor 

részéről. Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy megjegyzés, 

részben ahhoz, amit Gőgös Zoltán képviselőtársam is mondott. Valóban, azért 
érdemes tényleg egy pillanatra megállnunk a Balaton-problémánál, mert nyilván 
vannak érvek és ellenérvek arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megóvni a Balatont, 
és nem elindítani olyan természetkárosító folyamatokat, amiket láthatunk. A szigorú 
szabályozás nyilván ezen segíthet. 
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A szabályoknak bizonyos enyhítése mellett is meg lehet bizonyos szigort 
tartani, de hát az ember azt látja, hogy azért elég abszurd dolgok történnek. Ugye, itt 
van ez az ominózus balatonfenyvesi móló, ami röviddel mellette, a tőle nyugatra eső 
településeknél és partszakaszoknál elképesztő iszaposodást okozott.  

A kérdés az, hogy egy ilyen szabályozással, ami előttünk van, hogyan lehet 
ennek elejét venni. Ha a kormány azt állítja, hogy itt azért a szigor, a védelem 
továbbra is fennáll, akkor szerintem a Gőgös Zoltán által felvetett kérdés abszolút 
jogos, mert én nem látom ebben a javaslatban egyelőre azt, hogy elejét lehetne venni 
az ilyen típusú visszaéléseknek, vagy azt, aki esetleg az eredeti tervekhez képest 
másként hajtja végre a beruházást, milyen szankciókkal lehet sújtani. Úgyhogy ezen 
dilemmák miatt mi sem tudjuk támogatni ebben a formában ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm a szót. Válaszadásra megadom a lehetőséget államtitkár 

úrnak. Parancsoljon!  
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Mindkét képviselő 

úrral maximálisan egyetértek. A Balaton-törvény szerint, tehát törvényi erőre 
emelkedik az, hogy a part menti sáv nem lesz beépíthető, és képviselő úrnak pedig 
mondom, hogy nem ez a törvény, hanem az építésügyi törvény szabályozza, hogy 
lakóingatlanig, 300 négyzetméterig csak bejelentési kötelezettsége van az építtetőnek, 
viszont neki be kell tartania minden szabályt. Amennyiben bármilyen tekintetben 
túllépi a vonatkozó szabályokat, akkor megszűnik az a szubjektív lehetősége a 
hatóságoknak lényegében, hogy ő dönthet úgy, hogy ennek ellenére meghagyja azt az 
épületet. Kötelezően vissza kell bontatnia addig az állapotig, ameddig a helyi 
szabályozás szerint az szabályosnak minősíthető. Tehát több törvény is érinti az 
építésügy kérdését.  

A területrendezés kapcsán valóban az a kérdés a Balaton kapcsán, hogy ott a 
part menti sáv beépíthetetlensége megmaradjon, de minden más építészeti 
visszaéléssel kapcsolatosan pedig az építésügyi szabályozás rendelkezik arról, hogy 
elvonja a szubjektív mérlegelésnek a lehetőségét a helyi hatóságok kezéből, és azt 
mondja, hogy kötelező jelleggel azt a helyi szabályozást kell betartatnia; amennyiben 
ez nem sikerült az építtetőnek, akkor pedig kötelező visszabontás van. Tehát 
mindenkinek figyelemmel kell lennie arra, hogy ha egyszer a kormány ad valamit 
azáltal, hogy bürokráciacsökkentés címén az engedélyezési eljárásoknak a különböző 
lépcsőfokait kiiktatja, a másik oldalon több felelősséget helyez az építtetőnek a 
vállára, de a több felelősség együtt jár azzal is, hogy ha valaki ezeket a szabályokat 
nem tartja be, akkor ott visszabontás következik. És ezért hozzuk be a rendelkezésbe 
azt is, mármint egy korábbiba, hogy az építtető érdekeit képviselve, ami adott esetben 
ilyen szabálytalan építésre vonatkozik, egy felelős műszaki kivitelezői mérnök van 
bevonva a történetbe, akinek pedig pénzügyi biztosítékot is kell nyújtania, hogy 
ezeknek a költségei biztosítottak és fedezettek legyenek, tehát ne álljon elő olyan 
helyzet, hogy valóban van egy visszabontási kötelezettség, azonban ezt nem lehet 
teljesíteni, mert a megfelelő pénzügyi garanciák nem állnak rendelkezésre. Ezt 
szerintünk átfogóan szabályozzák a korábbi építésügyi törvények. Köszönöm szépen.  

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

háttéranyagban szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Gazdaság bizottság hétpontos módosító javaslatát 24 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Hadházy képviselőtársamat javaslom előadónak. Kérem, hogy kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 
Kisebbségi előadó, jelzi alelnök úr, hogy nem lesz az ellenzék részéről. Ezzel a 

napirendi pont végére értünk.   

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló T/10730. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló T/10730. 
számú törvény. Szintén a bizottság eljárására a 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
kerül sor. Tehát a bizottsági módosítókról a kormány nem foglal állást. A 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját kormánypárti módosító javaslata 
képezi még a vita tárgyát.  

Ezenkívül szeretnék egy szóbeli pontosítást tenni, ami abszolút technikai 
jellegű. A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés i) pontjában értelmetlen a mondat, mert 
kétszer szerepel a „növelje”, illetve „növelése”. Tehát most úgy szól az i) pont, hogy „a 
gazdasági erejéhez igazodó foglalkoztatási helyzet javításával növelje Mezőhegyes és 
térsége népességmegtartó erejének növelése”. Úgyhogy a „növelje” szót el kell hagyni, 
és az marad az i) pont, hogy „a gazdasági erejéhez igazodó foglalkoztatási helyzet 
javításával Mezőhegyes és térsége népességmegtartó erejének növelése”. Erre teszek 
javaslatot, és majd kérek külön szavazást.  

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatok közül az 1., a 6., a 12. és a 13. pontot a Törvényalkotási bizottság 1., 2., 3. és 
4. pontban foglalt módosító javaslata felülírja. Ezért ha ez a bizottság támogatását 
élvezi, akkor ebben az esetben ezt nem kell elfogadni. Ugyanúgy, ahogy a TAB-
háttéranyag 5. pontjában foglalt érdemi módosítás felülírja a Törvényalkotási 
bizottság saját 5. pontjában található nyelvhelyességi táblázat második sorában 
található korrekciót; ez a most felolvasott rész volt.  

Államtitkár urat kérdezem a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatának 
támogatásáról. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, támogatja a 
kormány.  

 
ELNÖK: A kormány támogatja a Törvényalkotási bizottság módosító 

javaslatát. Megnyitom a vitát. Gőgös Zoltán képviselő úr, parancsoljon!  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Eredetileg ennek a 

törvénynek a vitájában mi nem vettünk részt, de olyan arcátlan módosító javaslat 
érkezett, hogy ebből már nem lehet kimaradni. Azért nem vettünk részt, mert úgy 
gondoltuk, hogy azzal a nyílt beismeréssel, hogy milyen ostobaságot csinált a 
kormány Mezőhegyesen, és megpróbálja ezt korrigálni, elsősorban az ottani 
foglalkoztatás és az ottani gazdálkodási hagyományok megvédése érdekében, azzal a 
törekvéssel mi egyetértünk, nyilván azzal nem értettünk egyet, amit először csináltak, 
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hogy szándékosan tönkrevágtak egy jól működő gazdaságot, majd utána mindenféle 
indokkal ezt próbálják visszacsinálni, aminek a technikájába mi nem nagyon 
kívántunk beleavatkozni.  

Hozzáteszem, hogy véleményünk szerint, miután kétharmados szabályozás alá 
esik a mezőgazdasági állami területeknek a bérbeadása is, a kormánynak azt 
mérlegelnie kell, hogy akármilyen technikával sem tud még állami tulajdonú 
gazdasági társaságnak sem bérbe adni 1800 hektár fölött. Tehát ezért óriási szükség 
lenne - és ezt szorgalmaznám is - az integrációs törvényre.  

Készülünk egy alkotmánybírósági beadványra, ugyanis magát az integrációt 
meg a mintagazdaságot a kormány egy olyan kormányhatározattal próbálja kezelni, 
amibe átkopizták az Alaptörvény illetékes részeit. Tehát magyarul Alaptörvényt érintő 
dolgot próbálnak kormányhatározattal rendezni. Nem a kijelölt vállalkozásokkal van 
bajunk alapvetően, és ezzel sincs, hogy ebből a gazdasági társaságból a végén 
mintagazdaság lesz, hanem azzal van bajunk, ahogy azt megcsinálják, és azzal, hogy 
miért nem lehet ebből több. Ez az egyik problémánk.  

A másik, hogy gondoljuk azt végig, hogy itt olyan szereplők kapnak milliós 
kártérítést, több tízmillióst is akár, akiknek semmilyen gazdasági kára nem 
keletkezett, ugyanis azok a bérlők, akiknek véleményünk szerint nagyon hibásan 
szétosztották a Mezőhegyei Ménesbirtok területeit, miután annak lejárat közelében 
volt a bérleti szerződése, ott még egy kapavágást nem csináltak. Annak a 
tevékenységnek a kapcsán semmiféle előzetes költségük - néhány tízezer forintnyi 
kaució kivételével - nem volt, ezzel szemben például a helyi Fidesz-elnök, aki kiváló 
agrárszakember, hiszen postásként dolgozik a településen, most a befektetett, 
nagyjából 30-40 ezer forinttal szemben 8,4 millió forint kártalanításban fog 
részesülni.  

Ugyanúgy mondhatnám Simonka képviselőtársunk külföldön élő rokonát, aki 
szerintünk egy fiktív lakcímen tartózkodik a településen, és ebben az ügyben 
nyomozás is zajlik, most 21 millió forinttal lesz beljebb. Én azt hittem, hogy a lopást 
nem lehet fokozni, tisztelt hölgyeim és uraim, de ezzel a törvénnyel, hogy 1,2 milliárd 
forintot fognak kifizetni olyan szereplőknek, akik nyilván 99 százalékban 
kormányközeli szereplők, már nem tudok másra gondolni. Egy korábban a 
Miniszterelnökségen dolgozó jogász hölgy, aki Nagykovácsiban lakik, 240 
kilométerről fog majd járni tehenet fejni, gondolom, Mezőhegyesre - vagy akart 
annak idején -, ő is most nagyjából 15 millió forint kártalanításban fog részesülni. 

Én nagyon óvnám magunkat attól, hogy ezt a módosítást megszavazzák. Nem 
az egész törvényt, mert a többivel - még egyszer mondom -, ezen a módosításon kívül, 
ha az maradna benne, hogy az eddig keletkezett költségeket a kamataival együtt 
megfizetik, és akkor nem is kellene forintosítani, mert ahány ember, annyiféle, akkor 
érdemben magával a javaslattal, azon túl, hogy van vitánk a technikájával, egyet 
lehetne érteni. De ennél pofátlanabb megoldást én nem tudok elképzelni.  

Most újra tervezek nyilvánosságra hozni egy anyagot, mert miután volt 
szerencsém egy hortobágyi ügyben, ahol polgári perbe vontak, így legalább 
kikérhettem bizonyos Kehi-anyagokat, meg nemcsak Kehit, hanem voltak azon a 
bírósági tárgyaláson eskü alatt vallott tanúvallomások.  

Tisztelt hölgyeim és uraim, itt arról volt ám szó, hogy minden egyes pályázatot, 
ami a földbérbeadással kapcsolatban zajlott, előre leosztottak, és még a tarifája is 
megvolt a tanúvallomások szerint, hogy kinek mennyit kellett fizetni. Na most, ha itt 
arról van szó, hogy itt valakinek előre fizetni kellett, és most azt akarják kártalanítani, 
akkor ehhez meg ne asszisztáljon egy tisztességes kormányzó párt sem, hanem vigye 
börtönbe azokat az embereket, akik ezt megcsinálták. Tiszta korrupció ez az egész. Itt 
8 ezer hektárnak az elherdálása zajlott, barátoknak való kiosztása, most meg még 
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ráadásul ezt azzal akarják tetőzni, hogy több milliárd fölötti kártalanítást adnak olyan 
embereknek, akiknek egyébként - még egyszer mondom - az égvilágon semmiféle 
tevékenysége nem volt. Tehát, hogy itt bármi elmaradt haszonról beszélhetnénk, 
akkor lehetne elmaradt haszonról beszélni, ha mondjuk három éve művelnék ezt a 
területet, és beruháztak volna nagyon sok dolgot, még akkor is túlzás lenne ez a pénz, 
hiszen két év tiszta nyereségét akarják úgy kifizetni valakinek, hogy egy kapavágást 
nem csinál azon a területen.  

Azt gondolom, hogy ennek a pénznek, ha már ilyen sok pénze van a 
kormánynak, sokkal jobb helye lenne magának a településnek a rendezésében, hiszen 
nagyon-nagyon sok elmaradt fejlesztés és elmaradt beruházás van Mezőhegyesen. 
Lenne ennek helye, és nem kellene odaadni a barátoknak, főleg nem azoknak, akik 
egyértelműen csalással jutottak ezekhez a területekhez.  

Semmiképpen nem tudjuk ezt támogatni, és tiltakozunk ellene határozottan. 
Természetesen aki ebben részt vesz, az mind bűnpártoló, erre felhívnám a 
figyelmüket, képviselőtársaim. 

 
ELNÖK: További felszólalási szándékot nem látok, úgyhogy államtitkár úrnak 

adom meg a szót válaszadásra. 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Annyi kiegészítést tennék, elnök úr, hogy a földhasználati szerződéssel rendelkező 
jogosultak esetében értelmezhető csak az elmaradt haszonalapú kártérítés, a licitálók 
esetében csak értelemszerűen költségmegtérítés értelmezhető. (Gőgös Zoltán 
közbeszól.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha szólni kíván, én megadtam a szót eddig is, ezután is 

meg fogom. (Jelzésre:) Jelzi Gőgös képviselő úr, hogy szólni kíván. Parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Szeretnék pontosítani. Nem azzal van probléma, 

hogy egyszeri, terület utáni egy összegű 150 ezer forint illeti meg azokat, akik 
licitáltak, de nem jutnak földhöz, hanem azzal van a probléma, ahol hektáronként 
150 ezer forintot fizetnek azoknak, akik elnyerték ezeknek a területeknek a bérleti 
jogát, és nem csináltak vele semmit. Tehát nem az egyszeri 150 ezer forinttal van 
bajom, hanem a 8,4 milliós postással, a 21 milliós képviselői rokonnal és a 
Miniszterelnökségen korábban dolgozó jogász hölggyel, nagykovácsi lakossal, aki 
15 millió forintot fog kapni. Velük van a baj! Sorolhatnám tovább, csak nem akarom 
húzni vele az időt. Iskolaigazgató-helyettes, és még sorolhatnám. 

 
ELNÖK: Kíván-e államtitkár úr reagálni? (Jelzésre:) Nem kíván reagálni. 

Miután további felszólalási szándékot nem látok, ezért határozathozatal következik.  
Először a Mezőgazdasági bizottság háttéranyagban szereplő módosító 

javaslatai közül az 1., 6., 12. és 13. pontról kell döntenünk. Ezeket a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslata felülírja. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek 
ismeretében szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett a módosító javaslatokat nem fogadta el. 

Most a Mezőgazdasági bizottság további módosító javaslatairól kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokat 
21 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 
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Most kérem a bizottságot, hogy az általam előterjesztett szóbeli javaslatról, 
nyelvhelyességi javaslatról döntsünk. Ez egyben a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatának 5. pontjában található nyelvhelyességi táblázat 2. alpontjáról 
szóló döntést is jelent, mert a kettő között különben koherenciazavar áll elő. 
(Jelzésre:) Bocsánat, akkor viszont külön szavazunk róla. Elnézést, visszavonom, és 
úgy terjesztem elő szavazásra, hogy az én szóbeli javaslatomról döntsünk először, csak 
és kizárólag arról, ami a „növelje” szó elhagyására irányul a törvényjavaslat 2. § (1) 
bekezdés i) pontjában. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a szóbeli pontosító, módosító javaslatot elfogadta. 

A kérdés jelentősége nem csekély, ugyanis a Mezőgazdasági bizottság 5. 
pontban foglalt módosítása azt tartalmazza, hogy az a) pont szerinti lófajták, vagyis a 
gidrán, a furioso-north star, a nóniusz, valamint a magyar sportló- és ügetőfajták 
állami tulajdonban lévő ménesének kialakítása és fenntartása. Miután itt szerepel 
mint kategória - legalábbis azt gondolom - a sportló- és ügetőfajták, ehhez képest a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 5. pont 2. alpontjában egy 
pontosítás szerepel, „sportlófajták”, de ez nem jó, mert a törvény kategóriájaként nem 
sportlófajtákat használ, hanem sportló- és ügetőfajtákat, ezért ezt el kell hagyni a TAB 
saját módosítójából. Úgyhogy, képviselőtársaim, ha e mélységes szakmai 
tájékozottságomról egyértelműen bizonyítékot jelentő indítványomat támogatják, 
akkor kérem, hogy szavazzunk az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslat 5. pontjában található nyelvhelyességi táblázat 2. alpontjáról. 
Amennyiben ezt elhagyni kívánjuk, akkor kérem képviselőtársaimat, nemmel 
szavazzunk. A koherencia megteremtése érdekében javaslom a sportló és ügető 
megtartását és a nemmel szavazást. (Szavazás.) 

Az ügetésnek van többsége, a bizottság 1 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól, tehát így kiegészített egészéről vagy ezzel az elhagyással egészében 
kell hogy a bizottság most döntsön. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 5 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Révész Máriusz képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

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

Kisebbségi előadónak Gőgös Zoltán képviselő urat javasolja a Magyar 
Szocialista Párt, úgyhogy ő lesz a bizottság kisebbségi véleményének ismertetője. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Szeretném jelezni, hogy ezután még van 
egy napirendi pont, és utána egy rövid szünetet tartanánk majd, amikor államtitkár 
úr megbízatása itt véget ér, mert úgy látom, ez az utolsó, amit még államtitkár úr 
képvisel, akkor tartsunk szünetet. 
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról 
szóló T/10632. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 
T/10632. számú törvényjavaslat következik a napirend szerint.  

A bizottság a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján jár el. 
Erre tekintettel az előterjesztő Gazdasági bizottság egyébként 5 pont terjedelmű 
módosító javaslatairól nem foglal állást. Ezenkívül még a vita tárgyát képezi a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a háttéranyagban, tehát a Gazdasági 
bizottság módosító javaslatai között szereplő módosító javaslatok közül az 1. számút a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozású számú javaslatának 1. pontja felülírja.  

Megadom a szót a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról való 
kormányzati álláspont ismertetésére államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. A Gazdasági bizottság módosító javaslatát a kormány a 2-5. pontig 
támogatja, az 1. pont tekintetében pedig a TAB-módosítót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt nem kormányzati előterjesztésről van szó, 

hanem Mengyi Roland képviselő úr képviseli az előterjesztőt. Neki is megadom a szót, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. A 
Törvényalkotási bizottság 1. pontban szereplő módosítását előterjesztőként 
támogatom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És a kormány, nagyon helyesen, mindenről 

nyilatkozott, noha azt hittük, hogy nem, de ezért kell hinni a kormánynak. 
Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Tukacs István képviselő úr kért szót, parancsoljon! 

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Két 

mozzanatot szeretnék említeni ebből a tervezetből, amely miatt nem tudjuk 
támogatni.  

Egyrészt arról van szó, hogy a versenyfelügyeleti eljárásban jogerősen 
elmarasztalt gazdasági szereplőknek nem tennék kötelezővé azt, hogy közbeszerzési 
eljárásokon indulhassanak, tehát nem lehetne őket kizárni. Magyarul egy olyan 
helyzet áll elő, amelyben van egy gazdasági szereplő, mondjuk egy gazdasági társaság, 
amelyiket elmarasztaltak versenyfelügyeleti eljárásban, mondjuk, kartellezésért, amit 
véletlenül nem szoktak elkövetni, tehát olyan nincs, hogy valaki hirtelen felindulásból 
elkezd kartellezni. Magyarul nem hibázott, hanem tudatosan szabályt szegett, de őket 
nem zárnánk ki az eljárásokból a következő időszakban.  

Most felmerül a kérdés, hogy miért. Nyilván az a kérdés is felmerül, tisztelt 
bizottság, hogy miért előterjesztője ennek a tervezetnek az a miniszter, aki egyébként 
a tárcák közötti koordinációért és nyilván egyébként a törvény-előkészítési 
koordinációért is felelős. Tehát az ember azért csak felkapja a fejét, amikor Lázár 
János egyéniként terjeszt be egy ilyen tervezetet, hogy akkor vajon miről van itt szó.  

Ha újítani akarnak, akkor nagy valószínűséggel arról van szó, amit egyszer már 
megéltünk itt egy bizottsági ülésen, nevezetesen, hogy rákérdeztem, mondja már meg 
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valaki, hogy miért szerepel egy tervezetben az, hogy a kaszinókoncesszió áfamentes. 
Aztán még a kormány képviselője is egészen bús szemekkel nézett vissza, „nem 
tudom” címmel. Ha most megkérdezném, hogy kinek szól ez az egész, akkor 
valószínűleg újra ez lenne a válasz, hogy „nem tudom, senkinek.” Ennek a fajta 
lazításnak egyébként nem lehet más oka, mint az, hogy valakinek meg van címezve, 
valamilyen szereplőt, akit már elmarasztaltak, szeretnének kimenteni ebből a 
helyzetből.  

A másik ügy, hogy nem kell közbeszerzési eljárás ott, ahol 25 milliós 
visszatérítendő támogatás vagy valamilyen kombinált pénzügyi eszköz van. Tehát 
nem pici ügyekről van szó, mert ahol legalább 25 milliós visszatérítendő támogatás 
van, ott azért mellette lenni kellene még más pénznek is. Ezért tehát nem nagyon 
látom az indokát annak, hogy mitől lehetne akár gyorsítás címen is azt mondani, hogy 
ezekre közbeszerzési eljárás nem szükséges.  

Ezért, tisztelt bizottság, nem húzva tovább az időt, nem fogjuk támogatni ezt a 
tervezetet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András frakcióvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Itt próbálják menteni a 

menthetetlent. Szóval az a helyzet, hogy az eleve furcsa, hogy miért kell egy 
parlamenti többségnek öt éven belül két közbeszerzési törvényt is alkotni. 

Ebben a bizottságban Tuzson államtitkár úr, akkor még képviselőként, egyszer 
már azt vágta a fejemhez, hogy ha elfogadná a kormány azt, amit az LMP követel, 
akkor összeomlana a közbeszerzési piac Magyarországon. Ha az önök számára a 
közbeszerzési piac azt jelenti, hogy a haveroknak, rokonoknak mit lehet kicsurgatni, 
azt mi valóban szeretnénk, ha össze is omlana.  

Ehhez képest Orbán Viktor azt mondta tavaly év végén, hogy ez Európa 
legszigorúbb közbeszerzési törvénye. Annyira szigorú, hogy már rögtön decemberben 
az október 1-jén hatályba lépetthez hozzá is nyúltak, hogy a főkutyák rokonai ne 
legyenek kizárva a közbeszerzésből. Ehhez képest annyira szigorú ez a közbeszerzési 
törvény, hogy miközben nagyon korrektül benne van ma még egy abszolút kizárási 
oka, egy mérlegelés nélküli kizárási oka a kartellezőknek, hogy, hogy nem, egy nappal 
a legbátrabb magyart, Andy G. Vajnát, illetve az ő galaxisát kizáró versenyhivatali 
döntés után Lázár János benyújt egy olyan törvényjavaslatot, ami, most akárhogy 
hímezzük-hámozzuk, azt jelenti, hogy ezentúl majd Lázár János fog arról dönteni 
mint mindenben illetékes miniszter, hogy Vajna András György érdekeltségei 
elindulhatnak vagy nem indulhatnak el. Mert beszéljünk magyarul, ez a javaslat ezt 
jelenti.  

Rájöttek arra, hogy annyira szigorú ez a közbeszerzési törvény, hogy nemcsak 
hogy a családtagok nem indulhatnak el, hanem a haverok sem indulhatnak el, hiszen 
például, hogy, hogy nem, Andy G. Vajna vagy az ő érdekeltsége kartellgyanúba 
keveredett május 9-én. Május 10-én megszületik ez a szégyenteljes törvényjavaslat. 
Ezt próbálják most egy kicsit kalapálgatni. Én azt gondolom, sokkal jobb helye lenne 
a tiszta beszédnek, és mondják meg, hogy mi az igazi üzleti érdek e mögött; a 
kartellezőknek pedig nincsen helyük a közbeszerzésben.  

Ha konkrét piacról lenne szó, mert én azért úgy emlékszem, felmerült a 
parlamenti vitában a bankszektor - akkor ezt kell mondani. Akkor nem egy ilyen 
módosítót kell idehozni, hanem egy nagyon egyszerű jogtechnikai megoldással azt 
lehet mondani, hogy ez a passzus, mármint amelyik abszolút kizáró oknak nevezi a 
kartellt, nem vonatkozik a tőkepiaci törvény vagy a hitelintézeti törvény által 
szabályozott piacokra, vagy a Hpt. alá tartozó vállalkozásokra nem vonatkozik, 



57 

államtitkár úr. Ha ez lenne az őszinte szándék, és nem pedig az, hogy Andy G. Vajnát 
próbálják kimenteni ebből a slamasztikából, akkor egy olyan módosító javaslat lenne 
itt, amelyik az abszolút kizáró ok alól a Hpt. alá tartozó szervezeteket vagy a Hpt. és a 
tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket, szereplőket mentesíti. Erről 
akkor lehetne vitatkozni, hogy egyébként a bankszektorban ez mennyire kívánatos, 
mennyire nem - ez egy másik vita lenne. De nem egy ilyen javaslat van itt előttünk!  

Ezek után ne jöjjenek azzal, hogy a bankszektor stabilitása érdekében erre 
szükség van, mert a javaslat nem a bankszektorról szól, hanem minden másról, ahol a 
nevezett oligarcha, illetve a különböző offshore érdekeltségei rendre fel szoktak 
bukkanni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében államtitkár úr, parancsoljon! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr, a szót. Mindkét képviselő úr felvetésére szeretnék válaszolni. A könnyebbel 
kezdeném, a 25 millió forinttal.  

A 25 millió forintos közbeszerzési kötelezettség eltörlése csak a visszatérítendő 
források esetében érvényes, ami azt jelenti, hogy kvázi egy hitelkonstrukció esetében 
érvényes. Mi történik? Kap 20 millió forint visszatérítendő támogatást az államtól egy 
szereplő, aki ha nem alkalmaz közbeszerzést, és ezt a keretet teljes egészében kifizeti, 
akkor a teljes keretet vissza kell fizetni az államnak, ha meg alkalmaz közbeszerzést, 
és valóban igaz az, hogy ebből fakadóan olcsóbb az, amit ő megvásárol, és csak 
18 millió forint, akkor a 2 millió forintot az állam ki se fizeti, és a 18 millió forintot 
fogja visszakapni. Tehát ott, ahol a vállalkozónak egyértelmű érdeke van arra 
vonatkozóan, hogy a lehető legolcsóbban vásároljon terméket vagy szolgáltatást, mert 
neki az egészet vissza kell fizetni az államnak, felesleges egy olyan bürokratikus 
akadályt beépíteni a rendszerbe, ami a vissza nem térítendő forrásoknál abszolút 
logikus és értelmezhető, ahogy a képviselő úr is mondja, mert ott valóban az történik, 
hogy nem magán-, hanem közpénzekből történik meg részben valamilyen 
beruházásnak a finanszírozása.  

Itt viszont azért nem tartjuk indokoltnak, mert ha a saját szempontjából 
rosszul jár el, akkor többet fizet vissza az államnak, de az állam nominálisan 
mindenképpen visszakapja azt a pénzt, amit ő kifizetett. Itt az állami támogatás 
lényegében abban van, hogy egy visszatérítendő pénzügyi konstrukció lényegében 
olyan, mint egy nullaszázalékos hitel, ami nincs a piacon, és pont azért van benne 
állami támogatás, mert a hitel marzsa az, amit meg lehet spórolni lényegében a 
vállalkozó oldalán. Tehát ezért nem tudom értelmezni közgazdasági értelemben azt, 
amit az MSZP képvisel ebben a kérdésben.  

A másik módosítás kapcsán: azért is szeretném itt megelőlegezni azt, hogy a 
TAB-módosítóval együtt támogatja a kormány a módosítót, mert az pont arról szól, 
most ez első körben valóban a bankszektor esetében merült fel, hogy egy 2012-es 
versenyhatósági eljárás alapján, a horizontális adatszolgáltatás miatt, lényegében 
kartellezéssel szinte az összes magyarországi pénzügyi szereplőt elmarasztalta a 
versenyhatóság. Ebben igaza van önnek, képviselő úr, de most az a kérdés, hogy a 
kormánynak van-e arra mozgástere, hogy hozzon egy olyan intézkedést, hogy ott, ahol 
a versenyhatósági eljárásokból fakadóan történik egy kizárás a közbeszerzés alól, 
lényegében beszűkül a verseny, ott adjon egyedi mentességet is.  

Azt is értem, amit ön mond, de ma nem tudjuk meghatározni előre, hogy 
milyen ilyen ügyek merülnek fel. Viszont azáltal, hogy nem az ajánlatkérő egyedi 
jogköre azt eldönteni, hogy ő alkalmazza ezt a feltételt vagy nem alkalmazza, hanem e 
szerint a módosító alapján neki minden egyes esetben a kormány engedélyét kell 
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kérni, a kormány számon kérhető a parlamentben is, és neki kellően transzparens 
döntést kell hoznia, hiszen azután a Közlönyben megjelenik, meg kell tudnia 
magyarázni, hogy arra a szektorra vonatkozóan, arra a kiírásra vonatkozóan miért 
hozott ilyen döntést. 

Tehát abban az esetben, ha a 2014-es EU-s közbeszerzési direktíva szerint 
járnánk el, ami azt mondja, hogy minden esetben ez a típusú kizárási kritérium, ami 
versenyhatósági eljárásból fakadóan az ajánlattevő jogköre, megmarad alapban a 
törvényben, és ez alól csak a kormány ad felmentést egyedileg a döntésével, ami a 
Közlönyben megjelenik; annak kell legyen magyarázó része, és azt a parlamentben 
vagy bármilyen fórumon meg lehet vitatni. Tehát ezért a TAB által beterjesztett 
módosítóval együtt támogatja csak ezt a kormány.  

A másik felvetésre, a módosításra vonatkozóan pedig valóban volt egy ’14 előtti 
közbeszerzési törvény, azonban 2014-ben egy új közbeszerzési direktívát fogadott el 
az Európai Bizottság, mely mind a 28 tagállamban 2016 áprilisáig egy új 
közbeszerzési törvényt kell hogy eredményezzen, és ez az, amit a magyar 
Országgyűlés a kormány kezdeményezésére 2015 végén már elfogadott. Köszönöm 
szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András frakcióvezető úr kért ismét szót, 

parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Államtitkár úr, értem azt, amit ön mond. A 

gondom az, hogy úgy emlékszem, hogy legalábbis amikor az első, tehát a ’90. évi 
LXXXVI. törvény volt, az első versenytörvény, a Tpt., ott volt valami olyan intézmény 
- de lehet, hogy már rosszak az emlékeim -, hogy a kormány szektorokra nézve 
adhatott mentesítést bizonyos tilos versenycselekményekről. Nekem van valami ilyen 
homályos emlékem. 

De ha én jól értem, akkor ön azt mondja, hogy most ugyan a bankszektor 
esetében merül fel ilyen probléma, de felmerülhet más szektorok esetében is. Oké. Én 
még ezt is hajlandó lennék akceptálni, és elhessegetném a gondolatot, hogy itt megint 
Andy G. Vajna szivarja bukkan föl valahol az éji homályban.  

A gondom az, hogy ha valóban ez a kormányzati szándék, akkor miért azt a 
kodifikációs irányt választják, hogy egy miniszter, egy darab személy diszkrecionális 
jogkörben eljárva, még akkor is, ha látom, hogy ez itt most finomítva van, de 
mégiscsak egyetlenegy személy diszkrecionális jogkörében eljárva mentesít egy 
vállalkozást? Akkor miért nem azt mondják, hogy ha a kormány érzékeli azt, hogy egy 
piacon van egy olyan probléma, ahol adott esetben közbeszerzéseket kell 
megrendelni, hogy már annyi kartellező van, hogy nincs kit beengedni egy 
közbeszerzési eljárásba, akkor miért nem az van, hogy egy szektorra nézve hoz a 
kormány egy döntést, hogy akkor az adott szektorra nézve iksz ideig, egy évig, két 
évig, három évig fölfüggesztjük ezt a tilalmat? Nem tudom, hogy érthető-e, amit 
kérdezek. 

Tehát abban a pillanatban, ha itt szektorokról beszélnénk, tehát szektorokra 
adna mentesítést a kormány, és nem arra, hogy egyes vállalkozókat fölment az 
abszolút tilalom alól, akkor az egy tiszta beszéd. De nem ez történik. Akkor miért nem 
egy ilyen módosítást hoznak ide?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és megadom a szót először a 

kormánynak, majd pedig az előterjesztőnek. Parancsoljon, államtitkár úr!  
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CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány nem 
gazdasági szereplőt mentesít. Az nagyon világos, hogy kiknek kell közbeszerzést 
végrehajtani, tehát kik tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá mint 
ajánlatkérők. 

És nem az ajánlatkérőkről mond a kormány általánosságban véleményt, hogy 
ezeket mentesíti, hanem konkrét ajánlatkérő állami szereplő konkrét ajánlati 
eljárására vonatkozóan adja meg a mentességet, hogy az ott szóba jöhető 
ajánlattevők, akikről még az ajánlattétel időszakában hogyan lehetne a kormánynak 
tudomása? (Dr. Bárándy Gergely: El sem tudom képzelni. Ez egy talány!) Mi az 
állami szereplőt, aki ajánlatot kérhet, a konkrét eljárás vonatkozásában és nem 
örökérvényűleg, hanem minden egyes ügy esetében konkrét ajánlatkérő konkrét 
ajánlati eljárására vonatkozik csak az a mentesség, amit a kormány megadhat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mengyi képviselő úr előterjesztőként, 

parancsoljon! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. 

Hasonlóképpen szerettem volna válaszolni. Tehát nem egy személy, hanem a 
kormány, amely kellően transzparens, és a felelősségi viszonyokat meglehetősen jól 
tisztázza egy kormányhatározatban való döntés, és nem az ajánlattevőt, tehát nem egy 
vállalkozást mentesít, hanem az ajánlatkérő egyszeri ajánlatkérése esetén teszi ezt a 
mentesítést.  

Ráadásul vannak még biztosítékok, hiszen ez akkor történhet meg, ha a 
közbeszerzési eljárással érintett piac gazdasági szereplőinek jelentős része kizáró ok 
hatálya alatt áll. Erre azért érdemes odafigyelni, tehát a TAB-módosítás ezért is 
helyes. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezártam a vitát. (Jelzésre:) Schiffer Andrással 

csak azért teszek kivételt, mert többet már nem fogok tudni kivételt tenni. (Derültség. 
- Balla György: Augusztus 31-e után ilyen ne legyen!) Parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg az a baj 

- lehet, hogy nem fogalmaztam világosan -, persze, én is tudom, hogy formailag nem 
egy vállalkozóval kapcsolatban születik a döntés, itt korrigálom magamat, nem 
voltam egyértelmű.  

Azt, hogy a kormány mennyire transzparens, pontosan láthattuk egy órával 
ezelőtt. A gond az, hogy az a gyanúper van szerintem minden ellenzéki képviselőben, 
hogy abban a pillanatban, hogy egy ajánlatkérő odamegy a kormányhoz, hogy akkor 
tessék engem most mentesíteni - valóban nem az ajánlattevőt, hanem az ajánlatkérőt 
-, már megvan az, hogy ki lesz a nyertes. Tudom, hogy ez egy hitvita, ezt most 
hagyjuk! 

De miután megvan ez a gyanú, és nem alap nélkül, és nem csak az önök 
kormányzásának köszönhetően, ezt is hozzá szeretném tenni, sokkal tisztább lenne, 
hogy ha mondjuk azt érzékeli a kormány, hogy mondjuk a tisztítószer-forgalmazás 
piacán annyira elszaporodott a kartell, hogy ha mondjuk tisztítószereket akar az 
Országgyűlés Hivatala rendelni, már nincs, aki ajánlatot tegyen, akkor a kormány 
olyan határozatot hozzon, hogy a tisztítószerek piacán ezt a kizáró okot - nem egy 
konkrét ajánlatkérés, egy konkrét ajánlatkérő esetében, tehát nem egy konkrét 
pályázat esetében - mentesíti 3 évre. Ez egy tiszta beszéd lenne. Így viszont nem.  
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ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót ismételt viszonválaszra Mengyi képviselő 
úrnak, parancsoljon! 

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Ez egy 

módszertani vita. Szerintem a kormányzat jól döntött ezzel a megoldással, hiszen a 
pozitív diszkrimináció esetében szektorokat illetően a többi szektor képviselője 
jelentkezne be azonnal, hogy ők miért nem, ezért ez az általánosító megoldás abban 
pontosul, hogy egyes eljárásokra és egyes ajánlatkérésekre teszi ezt a mentesítést, 
nem pedig általánosan, akár szektoron belül is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most határozathozatal következik. Először a 

háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. Ezt a Törvényalkotási bizottság saját 
javaslata felülírja. Ennek ismeretében kérem, hogy képviselőtársaim döntsenek! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyag 1. pontjában foglalt módosító javaslatot a 
bizottság támogató szavazat nélkül, 29 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell hogy döntsünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja; ezt tudom mondani, 
mert az előterjesztő nem nyilatkozhatott. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
háttéranyagban foglalt módosító indítványok többi pontját elfogadta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Mind az előterjesztő, mind a kormány támogatását élvezi a 
javaslat. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 23 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntsünk. A kormány és az előterjesztő is támogatja a javaslatokat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak Mengyi képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy egyhangúlag Mengyi képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelöltük. 

Kisebbségi előadói szerepet ki kíván vállalni? (Jelzésre:) Schiffer András 
képviselő úr lesz a kisebbségi előadója a bizottsági véleménynek. Köszönöm. Ezzel a 
napirendi pont végére értünk.  

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. 
törvény módosításáról szóló T/10721. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A szünet előtti utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank 
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló T/10721. számú 
törvényjavaslat. A kormány - miután a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
járunk el; bocsánat, nem a kormány, hanem az előterjesztő - a Gazdasági bizottság 
háttéranyagban található egypontos módosító javaslatáról nem foglal állást. 
Egyébként ez képezi a vita tárgyát, úgyhogy az előterjesztőnek nem adom meg a szót, 
de a kormánynak igen.  
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Mi a kormány álláspontja a Gazdasági bizottság módosító javaslatával 
kapcsolatosan? Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! A 

Gazdasági bizottság módosító javaslatát a kormány támogatja.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm, a vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 
szándékot nem látok. A vitát lezárom. Határozathozatal következik.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a Gazdasági bizottság módosító javaslatát támogatja. 
A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő gazdasági bizottsági módosító 
javaslatot a bizottság 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
Ezzel e napirendi pont végére értünk. Ez azt jelenti, hogy az eredeti 15. 

napirendi ponttal, a földgázzal folytatjuk a munkát.  
Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részvételt. Ha elégnek tartják, 

képviselőtársaim, 20 perces szünetet rendelek el. Ez azt jelenti, hogy 13 óra 10 
perckor folytatjuk a munkát. Köszönöm. 

 
(Szünet: 12.50 - 13.18 óra) 

A napirend módosítása 

ELNÖK: Az ülést folytatnánk, ha képviselőtársaim a határozatképességet 
biztosítják. Egy napirend-módosításra teszek javaslatot, legalább akkor a 
határozatképesség is kiderül. Javaslom, hogy az eredeti napirendben 20. napirendi 
pontként szereplő, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint 
az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10095. számú törvényjavaslat 
a most megtárgyalandó napirendi pont után következzen. Tehát a földgáz biztonsági 
készletezéséről szóló törvénymódosítás és az olimpiai játékok rendezéséről szóló 
törvényjavaslat közé kerüljön. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel a javaslattal 
egyetértenek-e. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Ugyan egyhangú, de a 
bizottság nem határozatképes. Kicsit várunk.  

Esetleg a kollégák tudnak szólni, hogy aki a folyosón van, bátran jöjjön be. Én 
is tudok valakit helyettesíteni. Dunai Mónika képviselő asszonnyal és Vas Imre 
képviselő úrral jómagam is készen állunk a helyettesítésekre. (Dr. Répássy Róbert: 
Mengyi Roland elment, úgyhogy őt helyettesíteni kell!) Akkor Dunai Mónika 
képviselő asszony Mengyi Roland képviselő urat helyettesíti, Vas Imre képviselő úr 
pedig Nyitrai Zsolt képviselő urat helyettesíti. Balla György képviselő urat helyettesíti 
Mátrai Márta háznagyasszony. Ez így rendben van? (Közbeszólás.) De Vas képviselő 
úr Dunai Mónika képviselő asszonyt helyettesítette, ez viszont lehetetlenné vált a 
képviselő asszony személyes jelenléte miatt.  
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Most megpróbáljuk újra! Az előbb említettek szerint teszek javaslatot a 
napirend módosítására. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően legyenek 
szívesek most szavazni! (Szavazás.) Már majdnem, már csak egy szavazat hiányzik.  

Tapolczai Gergely is jelzi, hogy tud helyettesíteni. Most már mindenki 
mindenkit tud, csak nem vagyunk meg még mindig. Úgy látom, az ellenzék szinte 
kapitulált. (Dr. Bárándy Gergely: Itt vagyunk!) Két ellenzéki képviselő van jelen. 
Pesti képviselő úr is érkezik. Pesti képviselő úr előtt ne csukjuk be az ajtót, mert akkor 
reménytelenné válik a helyzetünk! 

Most ismételten kérdezem a bizottságot, hogy az előterjesztett napirend-
módosítást támogatja-e. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Ha a rendszer 
megengedi, most szavazzanak! Most már engedi. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, hatalmas határozatképességgel 
egyhangúlag a bizottság a napirend módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta. 

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 
módosításáról szóló T/10724. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most következik a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 
2006. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/10724. számon. A 
kormány képviseletében Aradszki András államtitkár urat és munkatársát 
köszöntöm.  

A határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el. Ennek 
megfelelően az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Ennek megfelelően most akkor a vitát 
megnyitom, hiszen a kormány értelemszerűen az előterjesztett két bizottsági 
módosító javaslatról nem nyilatkozik. 

Kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. (Senki sem jelentkezik.) Miután 
ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

A határozathozatal következik. A háttéranyagban szereplő kétpontos gazdasági 
bizottsági módosító javaslatról kell a bizottságnak döntenie. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság módosító javaslatait 21 
igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 20 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vejkey Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy Vejkey Imre képviselő 
úr a bizottsági vélemény előadója, kisebbségi előadója pedig nem lesz a bizottságnak. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. 
törvény módosításáról szóló T/10095. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a napirend módosításának megfelelően most előrehozott 
napirendi pont, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az 
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energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 
módosításáról szóló T/10095. számú törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében továbbra is Aradszki államtitkár urat… (Dr. 
Répássy Róbert: Nem!) Bocsánat, nem. Szabó Zsolt államtitkár urat köszöntöm. 

A Gazdasági bizottság tízpontos módosító javaslata található a háttéranyagban, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak a kormány álláspontjának ismertetésére. 
Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosítóval kapcsolatosan a kormány 
álláspontját fogom ismertetni majd. Részünkről azt kérjük, hogy az 5. és a 7. számú 
módosítóról, ha lehet, akkor külön szavazzunk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

(Jelzésre:) Répássy alelnök úr, parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Én a 
10095/5. számú módosító javaslat mellett szeretnék érvelni. Az indoklás szerint a 
Magyarország által vállalt megújulóenergiarészarány-érték eléréséhez szükséges 
mind a két módosító javaslat. Az 5. számú módosító javaslatban Bányai Gábor 
képviselő úr két szakasszal egészíti ki a törvényjavaslatot. Én úgy gondolom, szorosan 
összefügg a törvényjavaslat tárgyával az a kérdés, hogy a megújulóenergia-részarány 
Magyarország által vállalt értékének eléréséhez szükséges mértéket tartani tudja az 
ország. Tehát ezért szükséges ez a két pont. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A frakcióvéleményt is tudom mondani, ami az 5. 

és 7. pont fenntartása mellett szól, tehát megszavazása mellett, mert azt a vitát vagy 
nézetkülönbséget, ami e tekintetben a frakció és a kormány között fennáll, csak akkor 
tudjuk lefolytatni, ha ezt a két javaslatot majd kikérjük szavazásra.  

További hozzászólási szándékot nem látok, így most a határozathozatal 
következik. Ezt megelőzően még tájékoztatom a bizottságot, hogy a Gazdasági 
bizottság módosító javaslatai közül a háttéranyagban szereplő 3. számú módosító 
javaslatot a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú javaslatának 1. és 2. pontja 
felülírja, ezért először a háttéranyag 3. pontjáról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki 
az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
a bizottság a 3. számú módosító javaslatot a Gazdasági bizottság módosító javaslatai 
közül nem támogatta.  

Most a kormány által nem, de a frakció által támogatott 5. és 7. pontról kell 
hogy döntsünk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 5. és 7. pontban foglalt módosító 
javaslatokat 22 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további módosító javaslatokat a 
bizottság 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú, a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság pedig 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Előadónak Vejkey Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy kézfelemeléssel 
szavazzunk! Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vejkey Imre 
képviselőtársunkat bizottsági előadónak kijelölte.  

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

A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok 
pályázatáról és rendezéséről szóló T/10726. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a XXXIII. nyári olimpiai játékok és a XVII. nyári paralimpiai 
játékok pályázatáról és rendezéséről szóló T/10726. számú törvényjavaslat, ahogy 
annak idején Torgyán képviselőtársunk fogalmazott, Isten áldotta szép javaslat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Fónagy János államtitkár urat a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból; az előterjesztők közül pedig Vas Imre képviselő 
úr fogja az előterjesztői képviseletet ellátni.  

A módosító javaslatok között található a Gazdasági bizottság 22 pontos 
terjedelmű módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú, három pontból álló módosító javaslata. Miután a 46. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti előterjesztői tájékoztató alapján járunk el, ezért a kormányt kérdezem a 
háttéranyagban szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatok, illetve a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának támogatásáról. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok  

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A tárca a Gazdasági bizottság háttéranyagban 
szereplő 1. sorszám alatt, 9. sorszám alatt és 20. sorszám alatt szereplő indítványait 
nem támogatja, a Törvényalkotási bizottságnak pedig az 1., 2. és 3. számon 
nyilvántartott javaslatait támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Bocsánat! Az előterjesztőt a 

Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról kérdezem. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők támogatják az 1. számú 

kormánypárti TAB-módosítót.  
 
ELNÖK: Még annyit szeretnék pontosításként hozzátenni, hogy a 40. § 

(1) bekezdésre való utalást el kell hagyni, és ezenkívül „a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló”, ide be kellene írni, hogy 1996. évi 
LVII. törvény 2. §-a. Csak az nem szerepel, hogy 1996. évi LVII. törvény. És ugyanígy 
a 41. § (2) bekezdésében „az államháztartásról szóló törvény” helyett az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. Tehát mindkét esetben a törvénynek 
nem csupán a nevét, hanem a számát is szeretnénk feltüntetni. Ezt a technikai 
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pontosítást, kérem, mint az én módosító javaslatomat, majd szükség esetén tárgyalja 
meg és mindenféleképpen döntsön róla a bizottság.  

A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi szólási szándékát.) Hozzászólási szándékot 
nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Először a Gazdasági bizottság módosító 
javaslatai közül az 1., 9.és 20. módosító javaslatról kell szavaznunk. Ezeket a kormány 
nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság 1 igen 
szavazattal, 26 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a Gazdasági bizottság további módosító javaslatairól kell döntenünk. 
Ezeket a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő további módosító indítványokat 
a bizottság 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a szóbeli módosító javaslatomról kellene hogy a bizottság határozzon. 
Tehát ez a törvényszövegben szereplő két törvényszám feltüntetését, illetve az 
(1) bekezdésre való hivatkozás elhagyását jelenti. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a szóbeli módosítási javaslatomat 27 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány 
és az előterjesztő támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát. 

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

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

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról 
szóló T/10718. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a soron következő napirendi pontra, amely a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/10718. számú javaslat. A bizottság 
szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján jár el.  

Határozathozatalok 

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság kétpontos módosító javaslata 
található. Miután az előterjesztő úgy nyilatkozott - és ezért is tudunk tárgyalni -, hogy 
a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást, ezért nem 
kérdezem az előterjesztő véleményét, hanem megnyitom a vitát. (Senki sem jelzi 
szólási szándékát.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

A Gazdasági bizottság két módosító javaslatáról kell a bizottságnak először 
döntenie. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak most! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság módosító javaslatait a bizottság 26 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

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

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító 
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló T/10529. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, mely az engedély nélkül, 
személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó 
jogkövetkezményekről szóló T/10529. számú törvényjavaslat.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében továbbra is Fónagy 
államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság négypontos terjedelmű módosító 
javaslata található. Megadom a szót államtitkár úrnak a bizottsági módosítókkal 
kapcsolatos kormányzati álláspont ismertetésére. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A Gazdasági bizottság módosítóit a kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelzi szólási 

szándékát.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 
Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 

gazdasági bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérdezem, ki az, aki 
ezeket támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat a bizottság 25 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

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

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 

kormány képviseletét.  
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/10530. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/10530. számú javaslat. A bizottság a házszabály 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint tárgyal. Az előterjesztő a Földművelésügyi Minisztérium. 
Köszöntöm a minisztérium képviseletében Zsigó Róbert államtitkár urat. (Zsigó 
Róbert nemet int.)  

A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottsága 3 pontos módosító 
javaslata, illetve 1. hivatkozási számon kormánypárti törvényalkotási bizottsági 
módosító javaslat található. Ez képezi a vita részét. Az előterjesztő a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglalt állást. A Törvényalkotási bizottság 
véleményének ismertetésével kapcsolatosan V. Németh Zsolt államtitkár urat mint a 
kormány képviseletében szintén megjelent államtitkár urat köszöntöm, és megadom 
a szót. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az általunk benyújtott törvényjavaslat 
egyrészt bürokráciacsökkentési célú, másrészt a hulladék keletkezésének a 
megakadályozását szolgálja. Számos ponton a termelés területén hoz könnyítést, 
nevezetesen, a hulladékstátuszba való bekerülés nélkül melléktermékké lehet 
nyilvánítani számos anyagot, megkönnyítve ezzel a termelők és a felhasználók 
helyzetét.  

Szabó Zsolt képviselőtársunk a módosításában ezeket az elemeket emelné ki a 
javaslatból, így a tárca ezt a módosító javaslatot nem támogatja.  

Határozathozatalok  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal 
következik.  

Először a háttéranyag 1., 2. és 3. pontjairól kell hogy döntsünk. Államtitkár úr 
is közölt egy álláspontot ezzel kapcsolatosan, de ezeket a módosító javaslatokat a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata felülírja. Ennek ismeretében 
kérem képviselőtársaimat, hogy legyenek szívesek a háttéranyagban foglalt módosító 
javaslatokról dönteni! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a bizottsági módosító javaslatokat nem támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell a bizottságnak döntenie. Ezt az előterjesztő támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Vejkey Imre képviselő urat. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság Vejkey 
képviselő urat bizottsági előadónak egyhangúlag kijelölte.  
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Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére 
értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a kormányzati képviselet ellátását.  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 
CXXVI. törvény módosításáról szóló T/10518. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/10518. számú 
törvényjavaslat.  

A bizottság a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint jár el. Az 
előterjesztő képviseletében Jakab István alelnök urat köszöntöm, a Földművelésügyi 
Minisztérium részéről pedig most már valóban Zsigó Róbert államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság 2 pontos módosító javaslata 
található. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel államtitkár urat kérdezem a 
mezőgazdasági bizottsági módosító javaslatokról. Parancsoljon! 

 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A mezőgazdasági bizottsági módosító javaslatokat a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja a módosító javaslatot. Kérdezem, hogy kíván-e 

valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Miután ilyet nem látok, ezért a vitát 
lezárom. A határozathozatal következik.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagban szereplő két módosító javaslatról kell döntsünk. A 
kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Jakab István alelnök urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Jakab István alelnök urat 
bizottsági előadónak kijelölte. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  



69 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló 
T/10399. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/10399. számú törvényjavaslat.  

A bizottság a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint jár el. Az 
előterjesztő képviseletében továbbra is Jakab István alelnök urat köszöntöm, a 
földművelésügyi tárca képviseletében pedig Zsigó Róbert államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság 5 pontos módosító javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító 
javaslata található. Ez képezi a vita tárgyát.  

Miután az előterjesztő a módosító javaslatokról nem foglal állást, ezért csak a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kérdezem Jakab alelnök urat, 
hogy támogatja-e ezeket.  

 
JAKAB ISTVÁN (Fidesz) előterjesztő: A Törvényalkotási bizottság módosító 

javaslatát támogatom.  
 
ELNÖK: Alelnök úr jelzi, hogy támogatja a módosításokat. Kérdezem a 

kormány képviseletében államtitkár urat a Mezőgazdasági bizottság, illetve a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról. 

 
ZSIGÓ RÓBERT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A háttéranyagban foglaltakat a kormány nem támogatja, a Törvényalkotási 
bizottság módosító javaslatát támogatja a kormány. (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csöndet kérek szépen, mert különben nem tudunk 

ebben a tempóban haladni! 
Tehát a kormány nem támogatja a Mezőgazdasági bizottság módosító 

javaslatait, de mind az előterjesztő, mind a kormány támogatja a Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatát.  

Határozathozatalok 

Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a 
háttéranyagról kell először szavaznunk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat tehát, hogy ennek ismeretében szavazzanak a Mezőgazdasági 
bizottság módosító javaslatáról! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a Mezőgazdasági bizottság módosító javaslatait nem támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány a javaslatot 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak javaslom Jakab István alelnök urat. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Jakab István alelnök urat a bizottság 
egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/10729. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérnénk a soron következő napirendi pontra, de ha jól hallom, akkor 
Palkovics államtitkár úr egyelőre nem érkezett meg… (Jelzésre:) De már megérkezett. 
Államtitkár úr távolmaradásáról szóló hírek tévesnek bizonyultak. Köszöntjük 
Palkovics László államtitkár urat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
képviseletében.  

Soron következik az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/10729. számú törvényjavaslat. A bizottság a 
házszabály 46. § (1) bekezdésének c) pontja alapján jár el.  

Két szakaszban fogjuk tárgyalni a javaslatot. A háttéranyagban található a 
Kulturális bizottság 48 pontos módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási 
bizottság 10 pontból álló saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon, kormánypárt 
által benyújtottan. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy miután az előterjesztő a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást - ezért is tudjuk most tárgyalni -, 
ezért én tájékoztatom a bizottságot, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú javaslatának elfogadása esetén nem szükséges - hiszen felülírja - elfogadni a 
következő pontokat: a 22., 23., 28., 30., 36. és 46. pontot.  

Államtitkár urat a kormány képviseletében a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú módosító javaslatáról kérdezem. Parancsoljon, államtitkár úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm. Ezeket nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ha szabad, államtitkár urat még egyszer megkérdezem arról, hogy a 

Törvényalkotási bizottság teljes módosító javaslatát a tárca elutasítja-e vagy esetleg 
csak annak 9. pontját.  

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Elnézést, félreértettem. A 9. pontot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca a 9. pont kivételével támogatja a 

Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát, továbbá a 10. ponttal 
kapcsolatosan itt a bizottsági ülés alatt is már bizonyos információk hozzám is 
eljutottak. Ez az egyetem elnevezésére vonatkozik, ez nyilván a vita részét is 
képezheti, főleg, hogy Balla alelnök úr is megérkezett, tehát a 10. pont tartalmazza az 
egyetem elnevezését. Ezzel kapcsolatosan kérdezem államtitkár urat, hogy az egyetem 
elnevezésével kapcsolatosan van-e a kormánynak álláspontja, és ha igen, akkor az mi.  
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DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 
10. pontot támogatjuk, az egyetem elnevezéséről szóló javaslatunkat.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr kér szót. Parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Annak érdekében, hogy a módosító javaslat elfogadásra tudjon kerülni, én azt 
javaslom, hogy e nélkül a pont nélkül, tehát mint egy technikai módosítással erről ne 
is vitázzon és ne is döntsön a Törvényalkotási bizottság.  

 
ELNÖK: Képviselő úr azt javasolja, hogy a 10. pontról ne is döntsünk, vonja 

vissza a 10. pontot a Törvényalkotási bizottság, mint bizottságit. A kormánynak mi az 
ezzel kapcsolatos álláspontja? 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ha a bizottság így dönt, akkor elfogadjuk. 
 
ELNÖK: Világos, tehát a kormány külön álláspontot nem alakít ki, a bizottsági 

döntéstől teszi függővé.  
A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem 

látok, ezért a vitát lezárom.  
Mindenekelőtt az alelnök úr által javasolt kérdésben szeretnék dönteni. Tehát 

a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának 10. pontja visszavonását 
javasolja Balla alelnök úr. Kérem, hogy erről szavazzon a bizottság! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az alelnök úr által tett javaslatot 18 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Ennek megfelelően most a Kulturális bizottság 48 pontos módosító javaslatai 
közül a 22., a 23., a 28., a 30., a 36. és a 46. pontról kell külön szavaznunk, mert 
ezeket írja fölül elfogadása esetén a Törvényalkotási bizottság saját javaslata. Kérem 
képviselőtársaimat tehát, hogy a 22., a 23., a 28., a 30., a 36. és a 46. pontról 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy meg kell ismételni a szavazást, mert kevesen nyomtak 
gombot. Tehát még egyszer kérem, hogy szavazzunk! (Szavazás.) 

A bizottság a javaslatot támogató szavazat nélkül, 28 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elutasította. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 
tartózkodás mellett a módosító javaslat további pontjait elfogadta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslatnak a 
9. pontjáról kell külön döntenünk, ezt a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatának a 9. 
pontját nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító javaslatának 
további pontjairól kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! A kormány támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjait a bizottság támogatta.  

Ennek megfelelően az egységes javaslatról holnap fogunk dönteni, tehát az 
összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést holnap fogjuk elfogadni. Ezért 
köszönöm szépen államtitkár úrnak a bizottsági ülésen való részvételt, és akkor 
holnap döntünk majd az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentésről. 
Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodásával kapcsolatos követelményekről szóló 
T/9798. számú határozati javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely az Európai Unió harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos 
követelményekről szóló H/9798. számú törvényjavaslat.  

A bizottság a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján jár el. 
Az előterjesztő képviseletében Schiffer András frakcióvezető úr van jelen, a kormány 
képviseletében pedig Balogh Csaba államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban az Európai ügyek bizottságának 3 pontos módosító javaslata 
szerepel. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, ennek köszönhetően tudjuk ezt most tárgyalni, 
így külön az előterjesztőt nem kérdezem pillanatnyilag, a vitát viszont megnyitom. 
(Jelzésre:) Schiffer András jelzi hozzászólási szándékát. Parancsoljon, frakcióvezető 
úr!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr, 
akkor az egyszerűség kedvéért nem előterjesztőként, hanem bizottsági tagként.  

Elmondtam az Európai ügyek bizottságában is, hogy azt gondolom, túl azon, 
hogy az 1. pont egész egyszerűen csak pontosítja, ez volt a bizottság javaslata, a 
javaslatot ennyiben természetesen én ott támogattam. A másik két javaslat 
eredendően Bencsik János fideszes képviselőtársunk módosító javaslatát tartalmazza. 
Mindkét javaslat valójában nem elvesz, hanem hozzátesz az eredeti indítványhoz, én 
ezért biztosítottam már az általános vitában is a támogatásunkról. 

Annyit hadd tegyek hozzá, hogy a 2. számú javaslat az, ami különösen 
lényeges, tudniillik az érintett egyezmények közül a CETA, tehát a Kanada és az 
Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény az, ami ratifikáció előtt áll, és 
olyan sanda szándékok vannak, hogy függetlenül a ratifikáció folyamatától, az 
Európai Bizottság jelzésére ezt már egyoldalúan hatályba lehessen léptetni az Európai 
Unió területén. A CETA szövegtervezete, ratifikáció alatt álló szövegtervezete szakít az 
európai jogban használatos elővigyázatosság elvével, ez magyarra lefordítva azt 
jelenti, hogy a CETA hatálybalépése megsemmisíti Magyarország GMO-mentességét. 
Éppen ezért én kulcsfontosságúnak tartom azt, amivel Bencsik képviselőtársam a 
határozati javaslatomat kiegészíteni kívánja, tehát hogy tegyük világossá, hogy az 
ideiglenes hatálybaléptetéshez - jegyzem meg, nemcsak a CETA, hanem más 
egyezmények vonatkozásában is így eljárva - Magyarország nem fog hozzájárulni 
semmilyen módon sem, már csak azért sem, mert most külön az egyes közpolitikai 
témáktól - élelmiszerbiztonság stb. -, ez egy elsőrendű szuverenitási kérdés.  

Nem lehet olyat megtenni, hogy mielőtt még a ratifikáció folyamata végigfut, 
egy egyezményt akár ideiglenesen is hatályba léptetnek olyan államok számára, 
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amelyek később nem fogják adott esetben ratifikálni ezt az egyezményt. A GMO-
mentesség itt azért különösen lényeges, nemcsak az alaptörvényi rendelkezés miatt, 
hanem mert jellegénél fogva itt egy olyan veszéllyel állunk szemben, hogy ha csak 3 
hétre, 3 hónapra ideiglenesen is hatályba léptetik az egyezményt, az azt jelenti, hogy 
egy visszavonhatatlan károsodás éri Magyarországot, a magyar termőföldet, a magyar 
biogazdálkodást, ökológiai mezőgazdaságot.  

A további módosító javaslata pedig Bencsik képviselőtársamnak gyakorlatilag 
pontosítja azt, amit a határozati javaslatban a műfajnak megfelelő tömörséggel mi 
kezdeményezni próbáltunk.  

Szeretném újra leszögezni, hogy ha valami sorskérdés Magyarország és az 
egész Európai Unió, az európai kultúra számára, akkor az, hogy ezeket a romboló 
szabadkereskedelmi egyezményeket tűzzel-vassal akadályozzuk meg. Nem pusztán 
kereskedelempolitikai kérdésről van szó, sokkal többről. Az egyes demokráciák létét 
fenyegetik ezek az egyezmények. Arról szól, hogy innentől kezdve globális 
nagyvállalatok átveszik a demokratikusan választott parlamentek és kormányok 
felségterületét. Arról van szó, hogy a konzumidiotizmust ezek a nagyvállalatok 
immáron két kontinensen is egységesen tudják terjeszteni. Elsődleges kérdés, hogy 
ezeket megakadályozzuk, és itt kulcsfontosságú az, hogy a magyar kormány 
keményen álljon ki amellett, hogy a nemzeti parlamentek nem megkerülhetőek. 

Ez azért merül fel, mert a CETA rafitikációjával párhuzamosan folyamatban 
van az Európai Bizottságnak egy olyan indítványa a luxemburgi bíróság előtt, ahol 
kétségessé teszik, hogy az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi egyezmény 
úgynevezett vegyes megállapodásnak minősül-e. Tehát megkérdőjelezi már a 
brüsszeli bürokrácia azt, hogy szükség van-e a nemzetállami jóváhagyásra. Éppen 
ezért kulcsfontosságú, hogy a magyar kormány ebben következetes parlamenti 
támogatással megtámasztott politikát képviseljen Brüsszelben. Jegyzem meg, ami a 
külpolitikai szempontokat illeti, a TTIP, a CETA és a TISA vonatkozásában nem 
Magyarország lesz az első, amelyik úgymond kiugrik a lövészárokból, hiszen az új 
osztrák államfő, korábban a francia köztársasági elnök, a lengyel kormány 
egyértelműen az egyezmények ellen foglaltak állást, Hollandiában pedig, ha minden 
igaz, népszavazás lesz a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány véleményét a módosító 

javaslatokról. Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány az Európai ügyek bizottsága 
javaslatai közül az 1. és a 2. számút támogatja, a 3. számút nem támogatja. Ez azt is 
jelenti, hogy Bencsik képviselő úr 2. számmal itt szereplő 5. számú módosító 
javaslatát a kormány támogatja.  

Egyetértünk az előterjesztővel abban, hogy ez tovább erősíti a határozati 
javaslat eredeti jellegét, eredeti célját. A kormány teljes mértékben úgy véli, hogy ezek 
a szabadkereskedelmi megállapodások a Bizottságnak adott eredeti mandátummal 
összhangban vegyes jellegűek, tehát tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek 
nemzetállami hatáskörbe tartoznak. Ennélfogva tagállami ratifikációjuk 
elengedhetetlen. 

Ami a 3. pontot illeti, ezt a módosító javaslatot a kormány nem támogatja két 
alapvető szempontból. Az egyik szempont az, hogy a javaslat elvárásait három olyan 
kereskedelmi tárgyalásra szeretnénk alkalmazni, amelyek teljesen más tárgyalási 
szakaszban vannak. A CETA ratifikálás előtt áll, míg a TTIP és a TISA még a 
tárgyalások szintén eltérő fázisában vannak. A másik elem, hogy az egyes pontok 
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olyan megfogalmazásokat és olyan kívánalmakat fogalmaznak meg, amelyek 
szerintünk szükségtelenül megkötik nemcsak a kormány, hanem a magyar parlament 
kezét is, amikor ezen megállapodások tényleges tartalma alapján a ratifikációról 
dönteni kíván. Illetve a módosító javaslat d), e) pontjai keretében olyan elveket, 
alapelveket kíván kimondani, amelyeket például a CETA esetében az Európai 
Bizottságnak adott eredeti álláspont vagy megbízatás kiadása során a tagállamoknak 
még nem volt módjukban figyelembe venni. 

Úgyhogy kérem a bizottságot, hogy a kormány javaslatát vegye figyelembe. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András frakcióvezető úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Annyit szeretnék csak reagálni az államtitkár úr álláspontjára, hogy nekem továbbra 
is meggyőződésem az, hogy Magyarországnak elemi érdeke az, hogy ezeket az 
egyezményeket megakadályozza. Innentől kezdve nem lehet olyan radikális követelés 
Bencsik János javaslatában, ami egyébként a magyar érdekekkel ellentétes lenne. 
Gondolok itt a 3. számon kezelt javaslat a)-f) pontjaira, bár el lett ütve. Azt gondolom, 
mindegyik helyénvaló. Ezeket az egyezményeket haladéktalanul meg kell állítani, és 
teljesen indifferens az, hogy éppen melyik egyezmény milyen fázisban van. 

Mind a három egyezmény szöges ellentétben áll nemcsak Magyarország, 
hanem egész Kelet- és Dél-Európa, jegyzem meg, az egész Európai Unió érdekeivel is, 
mert történetesen az iránya például a TTIP-nak az egész Európán belüli kereskedelem 
szétzilálódásával és az Európai Unió dezintegrációjával fog járni.  

Az pedig, hogy annak idején, amikor mandátum keletkezett a Bizottság 
számára, a d), e) pont alatti kérdések nem kerültek ki az asztalra, szerintem szintén 
lényegtelen. Ettől még Magyarország a maga számára az európai tanácsi döntésre 
nézve is, például amikor a miniszterelnök úr fog eljárni, megfogalmazhat ilyen 
szempontokat. Szerintem ez alma-körte, teljesen független attól, hogy egyébként a 
Bizottság számára annak idején milyen mandátumot adtak. 

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

kértem szót, hogy világos legyen, hogy mi a döntési helyzet. Az LMP-nek volt egy 
javaslata, amit egyébként a parlament - ha jól emlékszem - egésze tárgysorozatba vett. 
Ezt a javaslatot azért vettük tárgysorozatba, mert támogatjuk is. Ez a javaslat ugyanis 
arról szólt, hogy az a bizonyos nemzetközi egyezmény, a TTIP, már nem tudom, ki 
hogyan mondja, egészen egyszerűen a nemzetállamok és a nemzetállami parlamentek 
megkerülése nélkül ne léphessen életbe, ne lehessen ratifikálni. Ebben szerintem 
semmi vita nincs közöttünk. 

Amit most képviselő úr szeretne elérni, az az, hogy minden vita nélkül most 
mondjuk azt, hogy szó sem lehet róla. Ebben pedig továbbra is fönnáll az a vita 
közöttünk, ami másfél éve fönnáll egyébként. Azt a módosító javaslatot, amit ugyan 
Bencsik képviselő úr nyújtott be, de a kormány nem támogat, pont ebből a 
megfontolásból nem támogatja, és ezért nem tudjuk mi sem. Mi nem azt mondjuk, 
hogy mellette kell lenni, hanem azt mondjuk, hogy meg kell várni, hogy mi jön ki 
belőle. Ha a megérzéseimre kíváncsi, képviselő úr, akkor azt gondolom, hogy nem 
lesz ebből semmi. De kimondani azt azelőtt, hogy pontosan tudnánk, hogy miről 
vitatkozunk, szerintem sok értelme nincs. 
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Úgyhogy ezért nem támogatjuk a módosító javaslatot. De mindazt, amit önök 
benyújtottak alapjavaslatként a nemzetállamok és a nemzeti parlamentek 
megkerülhetetlenségére vonatkozóan, továbbra is ugyanúgy támogatjuk. 

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

ezért most a határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag 1. és 2. pontjáról kell döntenünk. Ezeket a kormány 

támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 27 igen szavazattal, 1 

nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
Most a háttéranyag 3. pontjáról kell döntenünk. Ezt a kormány nem támogatja. 

Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a 3. pontban foglalt módosító javaslatot 2 igen 

szavazattal, 24 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 

döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány 
támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy Salacz képviselő urat egyhangúlag kijelöltük. 
Kisebbségi véleményt kíván-e valaki képviselni? (Jelzésre:) Nem kíván senki. 
Erre tekintettel a napirendi pont végére értünk. 
Még egy kérdést kell megtárgyalnunk, ami szerintem két percnél nem fog 

többet igénybe venni. A holnapi napirendi javaslatot ki is küldtük, tehát 
képviselőtársaim az üléssel egyidejűleg megkapták. Ebben az adótörvények, az 
oktatás, a kulturális örökség védelme, a külképviseletekről, tartós külszolgálatról 
szóló törvény szerepel, valamint ötödikként a terrorizmus elleni fellépéssel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. 

Az 5. napirendi ponttal kapcsolatosan minden módosító javaslat ismert, hiszen 
már a kormány mindent benyújtott. De az is világos, hogy ez részben nem élvezi az 
ellenzék támogatását, részben pedig a kormánypártok között is egy ponton van még 
vita. Ezért itt azt javaslom, hogy úgy térjünk el az ügyrendtől, hogy kivételesen ne 
legyen határideje a módosító javaslat benyújtásának. Még egyszer mondom, egyrészt 
csak kétharmaddal tudjuk elfogadni, tehát a kormánytöbbség nem tudja az akaratát 
az ellenzéken áterőltetni. Másrészt nincs szándék attól eltérő módosító javaslatra, 
mint amit képviselőtársaim ismernek. De hogy ezt milyen formában tudjuk úgy 
kialakítani, hogy teljes kormánytámogatást és ellenzéki támogatást is élvezzen, e 
tekintetben javaslom, hogy a bizottság ne kösse meg a saját kezét. Tehát most úgy 
térjünk el az ügyrendtől, hogy ne szabjunk határidőt a módosító javaslatok 
benyújtására. Természetesen én is mindent megteszek azért, hogy ha van olyan 
kormányálláspont, ami figyelembe veszi az ellenzéknek is itt az informális 
egyeztetésen elhangzott véleményét, ahogy ez ismert lesz, meglesz, készen lesz, úgy 
ezt azonnal küldjük ki. Ha szükséges, akkor 5. napirendi pontként tudunk szünetet 
tartani. Erre teszek javaslatot. Ha valaki hozzá akar szólni, megadom a szót, ha nem, 
akkor tudunk szavazni róla. (Jelzésre:) Azt mondja Bárándy Gergely is, hogy 
szavazzunk. Akkor kérem képviselőtársaimat, hogy az ügyrendtől való eltérésről 
szavazzunk! Ez csak és kizárólag a terrorra vonatkozik, minden másra a fél 5-ös 
szabály él, tehát az 5. napirendi pont tekintetében ezt a felmentést adjuk meg az 
ügyrendtől való eltérésre. Kérem, most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság az ügyrendtől való eltérést az említettek szerint 
31 igen szavazattal egyhangúlag megadta. Ezt külön is köszönöm, és az egész napos 
konstruktív munkát is.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülés végére értünk, ezért azt berekesztem. Holnap 9 óra 30-kor - 
mindenki megkapta a meghívóban - folytatjuk.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 11 perc.) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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