
 

Ikt. sz.: TAB/36-2/2016. 

TAB-14/2016. sz. ülés 
(TAB-83/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 
2016. június 3-án, pénteken 9 óra 46 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

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) 6 

Hozzászólások és határozathozatalok 6 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/10729. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 8 

Határozathozatalok 8 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és 
az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10525. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 8 

Határozathozatalok 9 

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló T/9784. 
számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 10 

Határozathozatalok 10 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat    
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 11 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 11 

Dr. Felkai László hozzászólása 12 

Dr. Péterfalvi Attila hozzászólása 13 

Hozzászólások és határozathozatalok 13 

Az ülés berekesztése 16 

 



3 

Napirendi javaslat  

1. 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 folytatása és lezárása az ügyrend 12. pont b) 
alpontja alapján.) 

2. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10729. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: a bizottság eljárásának folytatása és lezárása az ügyrend 12. pont b) 
alpontja alapján.) 

3. 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) 

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

5. A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10307. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

 

 



4 

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  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Vas Imre (Fidesz) Jakab Istvánnak (Fidesz) 
Horváth László (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz) 
Kucsák László (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz) 
Hende Csaba (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz) 
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz) 
Dr. Salacz László (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz) 



5 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita  
Dr. Magyar Zsóka   
Babos Tímea  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Rétvári Bence államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)  
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Péterfalvi Attila elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) 
Dr. Balogh Csaba államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium) 
 
 



6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 46 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A mai ülésünket megnyitom. Szeretném a helyettesítési rendet 
ismertetni: Vas Imrét Jakab alelnök úr, Horváth Lászlót Nyitrai Zsolt, Kucsák Lászlót 
Vejkey Imre, Bóna Zoltánt Vécsey László, Hende Csabát Répássy Róbert, Galambos 
Dénest B. Nagy László, Salacz Lászlót Hadházy Sándor képviselő úr helyettesíti.  

A helyettesítési rendre figyelemmel megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes.  

A képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, 
hogy most a napirendi javaslatról határozzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 21 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

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)  

Ennek megfelelően most soron következik az 1. napirendi pont, 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 eljárásának folytatása és lezárása az ügyrend 12. 
pontjának b) alpontja alapján.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Rétvári Bence államtitkár urat és 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat.  

Az összegző módosító javaslat tervezetével kapcsolatosan tájékoztatom a 
bizottságot, hogy a bizottság tegnapi ülésén állást foglalt a Gazdasági bizottság és a 
Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatairól; a mai napon a tegnapi 
döntések alapján összeállított összegző módosító javaslat tervezetéről kell dönteni. Az 
ezzel kapcsolatos vitát megnyitom.  

Kérdezem a kormányt, hogy az összegző módosító javaslat megfelel-e a 
meghozott döntéseknek.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Mi 
támogatjuk az összegző módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Az államtitkár úr jelzi, hogy a kormány az összegző 

módosító javaslatot támogatja. Megnyitom a vitát, ha bárki hozzá kíván szólni. 
Hozzászólási szándék nincs (Jelzésre:), illetve most már van: Staudt képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy olyan kérdésem 

lenne, ami nem tiszta számomra, és szeretném, ha erre egyértelmű választ kapnánk, 
hogy a kafetériarendszer akkor most pontosan hogyan fog átalakulni, lévén, hogy sok 
mindent lehetett hallani, illetve hogy egy bizonyos összegig fennmarad, és a felette 
lévő összeg készpénzben adható. Számomra még nem világos, hogy ez milyen 
adószabályok szerint lesz, mert ha úgy adható, mint egy bér, és ugyanolyan adózás alá 
is esik, akkor ez némileg ellentmond annak, amit a kormány először nyilatkozott, 
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amikor az Unióból a problémák érkeztek, illetve az egész kafetériarendszerrel 
kapcsolatosan kimondták, hogy ez így, ebben a formában nem jó, tehát az első 
kormányzati nyilatkozatoknak akkor ellentmondana, ha így lenne, de várom a 
válaszukat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyettes államtitkár úrnak megadom a szót. 

Parancsoljon! 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Úgy tudom, hogy a mai tárgyalásnak ez nem 
témája, de nagyon szívesen válaszolok ettől függetlenül a kérdésre.  

Való igaz, hogy egy brüsszeli döntés miatt kényszerült arra a kormányzat, hogy 
a személyi jövedelemadónak a béren kívüli juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit 
átírja, egész pontosan az Erzsébet-program, az Erzsébet-kártya vonatkozásában, 
illetve a SZÉP-kártya vonatkozásában születtek európai bírósági döntések; ezeket 
értelemszerűen Magyarországnak is tiszteletben kell tartania, és ennek a nyomán vált 
szükségessé az, hogy egy egészen komoly módosítást tegyünk a kafetéria 
rendszerében.  

Ahogy ez a kormányzati nyilatkozatokból is hallható volt, a rendszer nagyon 
egyszerű lesz a jövőben, hiszen két formában adható kafetériajuttatás: részben 
készpénz formájában, részben pedig SZÉP-kártya formájában. A készpénz 
formájában adható kafetéria mind a magán-, mind a közszférában 100 ezer forintig 
nyújtható, a SZÉP-kártya pedig differenciált, annak a függvényében, hogy 
magánszféráról vagy közszféráról beszélünk. Közszférában ez 100 ezer forintban lett 
maximálva, a magánszférában pedig 350 ezer forintban. Ezt tartalmazza a benyújtott 
törvényjavaslat. Ezzel ellentétes kormányzati nyilatkozat az én legjobb tudomásom 
szerint nem volt, és ezt szeretnénk… (Dr. Staudt Gábor közbeszól.) A kafetériaként 
nyújtott készpénznek is természetesen 34,5 százalékos adóvonzata van, tehát 
rendesen béren kívüli juttatásként ez a 100 ezer forint viseli a közterheket. Az azon 
felül adott készpénz természetesen már bérként adózik, de 100 ezer forintig béren 
kívüli juttatásként adózik.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A helyettes államtitkár úr adótanácsadói 

tevékenységet is folytathat, úgyhogy ennek keretében is köszönjük a tájékoztatást.  
Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelentkező.) Miután ilyet nem látok, 

ezért most a határozathozatal következik.  
Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e az előterjesztett összegző jelentést és 

összegző módosító javaslatot. A kormány támogatja a javaslatot. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

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

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

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzi az ellenzék, 
hogy nem kíván. Köszönöm. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  
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Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/10729. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

A helyettes államtitkár úrnak megköszönöm a részvételt, az államtitkár urat 
pedig továbbra is szeretettel látjuk vendégül, hiszen az oktatás szabályozására 
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/10729. számú 
törvényjavaslat következik soron, a bizottság eljárásának folytatása és lezárása 
szintén az ügyrend 12. pontjának b) alpontja alapján.  

A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát 2. hivatkozási számon 
egypontos terjedelemben a hatályba léptető rendelkezés pontosítása vonatkozásában 
a képviselőtársaim kézhez kapták. Gyakorlatilag a vita kizárólagos tárgya most már 
csak ez.  

Kérdezem az államtitkár urat a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú 
módosításával kapcsolatos kormányzati álláspontról. Parancsoljon! 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

kormány ezt a javaslatot is támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A kormány a javaslatot támogatja. A vitát megnyitom. 
(Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Először a Törvényalkotási bizottság 2. 
hivatkozási számú saját módosító javaslatáról kell döntenünk. A kormány ezt 
támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú módosító javaslatát 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

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

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

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

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván az ellenzék állítani.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk.  
Az államtitkár úrnak és a helyettes államtitkár úrnak megköszönöm a 

részvételt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10525. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10525. számú 
törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében L. Simon László államtitkár urat köszöntöm.  
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A háttéranyagban található a Kulturális bizottság kétpontos terjedelmű 
módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú 
kormánypárti módosító javaslata azzal, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslat az 1. hivatkozási számú módosító javaslatnak a 
pontosított változata, tehát értelemszerűen - majd az államtitkár úr nyilatkozik, de - a 
vitát, gondolom, erről folytatjuk le.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban 
fogja előterjeszteni.  

Az államtitkár urat kérdezem a módosító javaslatok kormányzati 
támogatásáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Támogatjuk a módosító javaslatokat.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Értelemszerűen, gondolom, miután a Törvényalkotási bizottság 2. 
hivatkozási számú módosítása pontosítja az 1. számút, ezért a támogatás a 2.-ra 
vonatkozik. (L. Simon László bólint.) Az államtitkár úr bólint, tehát akkor a 
háttéranyag módosító javaslatai és a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
saját módosító javaslat kormányzati támogatást élveznek. A vitát megnyitom. (Nincs 
jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
kulturális bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány a módosító javaslatot 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Kulturális bizottság módosító javaslatait 21 
igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító 
javaslatát a bizottság 5 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elutasította. 

Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú módosító javaslatáról 
kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú TAB módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

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

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

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzi az ellenzék, 
hogy nem kíván állítani. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  
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Megköszönöm az államtitkár úrnak a kormány képviseletének bizottsági 
ülésen való ellátását. 

Áttérünk a következő napirendi pontra, de még ezt megelőzően tájékoztatom a 
bizottságot, hogy Balla György alelnök úr Mengyi Roland képviselő urat helyettesíti, 
Tapolczai Gergely képviselőtársunk pedig Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt.  

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló T/9784. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló T/9784. 
számú törvényjavaslat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében és a 
kormány képviseletében dr. Balogh Csaba államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban található a Külügyi bizottság hétpontos terjedelmű módosító 
javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1., 2. és 3. hivatkozási számú 
kormánypárti módosító javaslatai. A 3. hivatkozási számú módosító javaslat 
tartalmazza - és ezért is ülünk ma - az 1. és 2. hivatkozási számú javaslatokból a 
kormány által támogatott javaslatok összességét, ha jól értem, de államtitkár úrnak a 
módosító javaslatok támogatásával kapcsolatos nyilatkozattételre megadom a szót. 
Parancsoljon!  

 
DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány a 3. számú módosító javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: És a Külügyi bizottság módosító javaslatait. 
 
DR. BALOGH CSABA államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): A 

Külügyi bizottság valamennyi módosító javaslatát is támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Világos. Tehát a Külügyi bizottság javaslatai és a 3. hivatkozási számú 
TAB-javaslat élvezi a kormány támogatását.  

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem 
látok, ezért a vitát lezárom.  

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

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő külügyi bizottsági módosító 
javaslatokat a bizottság 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai közül az 1. számúról 
kell döntenünk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót a bizottság 1 igen 
szavazattal, 27 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú TAB-módosítóról kell döntenünk. A kormány a 
javaslatot nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most legyenek szívesek 
szavazni! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal, 21 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 
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Most a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most legyenek szívesek szavazni! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Ezek a kormány támogatását élvezik. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most 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 Salacz képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Salacz képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. (Jelzésre:) Az ellenzék jelzi, hogy kisebbségi előadót nem kíván 
állítani.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a 
részvételt. 

A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10307. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Köszöntöm Péterfalvi Attila elnök urat, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnökét, és köszöntöm Felkai államtitkár urat a 
kormány képviseletében.  

(Jelzésre:) Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon, alelnök úr! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ügyrendi javaslatom lenne. Tekintettel arra, hogy most kaptuk meg a 
végleges verzióját annak a bizottsági módosító javaslatnak, amelyről elég sokat 
tárgyalt minden frakció, ezért én azt indítványoznám, hogy 20 perc tárgyalási 
szünetet tartson a bizottság. Köszönöm szépen. (Dr. Répássy Róbert: 10 perc!) 

 
ELNÖK: Semmi akadálya. Az alelnök úr tízet súg, de elfogadom a húsz percet, 

ugyanis tekintettel arra, ami ebben az ügyben eljárásilag történt, nem fogok az 
ellenzékkel vitába bocsátkozni, hozzátéve azt, bocsánat, hogy ez a javaslat csak a 
korrektúra tekintetében tér el attól, amit 9 óra körül elküldtünk, és valamennyi 
frakció képviselőjével egyeztetettem az ügyben. Úgyhogy ha ennek tudatában is 
fenntartja az alelnök úr, hogy 20 perces szünetet igényel, akkor nincs akadálya.  

(Jelzésre:) Parancsoljon!  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Azért tartom fenn, tényleg elnézést kérve a bizottság tagjaitól, nem kiszúrásból, de 
párhuzamosan ülésezik egy másik bizottság, a Honvédelmi és rendészeti bizottság, és 
azok a szakértők, azok a képviselők, akik egyeztettek erről, azon az ülésen vesznek 
részt, és mi szeretnénk egyeztetni ezt a szöveget velük. Ennyi az oka a dolognak. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Sosem akartam a szocialista frakció belügyeibe avatkozni, de azokkal 
a képviselőkkel is egyeztettem már, de természetesen elfogadom, nem szeretnék 
szocialista és szocialista képviselők között közvetítő lenni, ezt nem vállalnám a 
magam részéről. 

(Jelzésre:) Szilágyi képviselő úr kért szót. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök Úr! Nekem is javaslatom lenne. Én 

egyetértek azzal, hogy egyeztethessenek a Szocialista Párt képviselői. Másfél 
emeletnyi különbség van a honvédelmi bizottság és a mi üléstermünk között, így én az 
időt tartom egy kicsit soknak, tehát én 10 percet javasolnék, mondjuk, adott esetben 
szünetnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az ellenzéki jogok biztosítását az ellenzékkel szemben is fontosnak 

tartom, ezért 20 perces szünetet rendelek el. Ez azt jelenti, hogy 10 óra 22 perckor az 
ülést halálpontosan folytatjuk. (Dr. Bárándy Gergely: Köszönjük, elnök úr.) 

 
(Szünet: 10.02 - 10.25) 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy 23 perc eltelt, az ülést folytatnánk. Pesti Imre 

képviselőtársunk Révész Máriusz képviselő úrnak adott eseti képviseleti megbízást a 
mai ülésre.  

Tehát soron következik az 5. napirendi pontunk, a terrorizmus elleni 
fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10307. számú 
törvényjavaslat. Köszöntöm Felkai László államtitkár urat, és köszöntöm Péterfalvi 
Attila elnök urat.  

A háttéranyagban található a Nemzetbiztonsági bizottság 14 pontos 
módosítójavaslat-csomagja, illetve a Honvédelmi és rendészeti bizottság 4 pontos 
javaslatcsomagja. A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai közül pedig 1., 
2., 3. és 4. hivatkozási számon találhatóak javaslatok.  

Megadom a szót a kormány képviseletében az államtitkár úrnak a kormányzati 
álláspont ismertetésére. Parancsoljon! 

Dr. Felkai László hozzászólása 

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm. Először is 
elnézést kérek, mert a 3. és a 4. bizottsági módosítót illetően a többszörös egyeztetés 
miatt nem minden kiküldési, beküldési határidőt sikerült teljes pontossággal tartani, 
köszönöm a korrekt hozzáállást. 

Ami a dolog érdemi részét illeti, a háttéranyagból a 4., a 9. és a 10. pontot nem 
támogatom; azért nem támogatom, mert a 2. bizottsági módosítónak a másik három 
pontja ezt felülírja.  

Az 1. pontot nem támogatom, mert ahelyett jön be a 2., ami egy új ponttal, egy 
7. ponttal kiegészíti az 1. pontot. A 2.-at támogatom. A 3.-at nem, mert a 3.-at pedig 
kiváltja a 4. pont. A 4.-nek pedig minden pontját támogatom.  

 
ELNÖK: Világos. Tehát a kormány támogatását élvezik a háttéranyagban 

szereplő javaslatok, kivéve a 4., a 9., a 10., és a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatai közül a 2. és a 4.  

A vitát megnyitom. Mindenekelőtt megadom a szót Péterfalvi Attila elnök 
úrnak. Parancsoljon! 
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Dr. Péterfalvi Attila hozzászólása 

DR. PÉTERFALVI ATTILA elnök (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A levélben már 
jeleztük, hogy a terror elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosítása során 
természetesen folyt egy egyeztetés a Belügyminisztérium, illetőleg az Adatvédelmi 
Hatóság között.  

A kormány az Adatvédelmi Hatóság észrevételeit akceptálta és beépítette a 
tervezetbe; úgy ítéljük meg, hogy a törvény tervezete a szükségesség és arányosság 
kritériumrendszerén belül maradt, és biztosítja azt a jogállami független 
kontrollmechanizmust is, amely az ellenőrzést jelenti.  

A legutolsó módosítások, amiket én is most délelőtt láttam, viszont érdemben 
nem érintik azokat a kérdéseket, amelyek az Adatvédelmi Hatóság támogatását vagy 
pozitív véleményét bírják, így ez az utolsó módosítás nem változtat azon a 
véleményünkön, hogy a tervezett jogszabály alkotmányos keretek között marad. Így 
adatvédelmi szempontból nem kifogásoltuk. 

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

Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár 
úr által támogatott módosító javaslatokat és így a törvényjavaslatot támogatni tudjuk. 
Ezzel együtt azért azt szeretném elmondani, hogy továbbra is fenntartjuk azt, hogy 
Magyarországnak rövid időn belül nemzetközi jogi kötelezettsége lesz arra, hogy a 
lehallgatásoknál a külső, tehát a bírói kontrollt biztosítsa. Erre tettünk már 
kezdeményezést a mostani egyeztetések során is.  

A másik megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy jóllehet, a vétőképességi 
korhatár leszállítása nem most történik meg, de elvileg is elleneztük, már a Btk. 
kodifikációjánál, a vétőképességi korhatár leszállítását. Jelen esetben pedig, a 
terrorcselekmények esetében egész egyszerűen célszerűtlen is. Tehát itt az LMP, 
illetve a Jobbik és a Fidesz között volt egy elvi vita 2012-ben az akkor 12 éves 
korhatárra leszállított cselekmények esetében; mondom, miközben nem értünk egyet, 
de legalább érteni véltem a célt. Ebben az esetben ez teljesen célszerűtlen, hiszen az 
elrettentő hatás nyilvánvalóan nem működik, mivel terrorcselekményekről beszélünk. 
Ugyanakkor sajnálatos módon arra is láttunk már példát, mondjuk Irakban, hogy 6-8 
éves gyerekeket is felhasználtak ilyen cselekmények elkövetéséhez. A cselekmény 
természetesen bűncselekmény; a megakadályozására a rendvédelmi szerveknek 
továbbra is minden eszközük megvan. Tehát ezt az álláspontunkat fenntartjuk.  

Ezzel együtt, miután ez nem a törvénycsomag fő irányát érinti, elfogadhatónak 
tartjuk a törvénycsomagot, azzal, hogy én azt gondolom, hogy az az egyeztetési 
mechanizmus, amit a Belügyminisztérium alkalmazott a törvénycsomag kapcsán, 
mindenképpen példamutató és iránymutató lehet az egész kormányzat számára a 
jövőre nézvést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Kifejezetten örülünk neki, hogy kezdenek megnyugodni a kedélyek a kormányban, és 
az az elmúlt egy-másfél napja vagy lassan egy hete tartó fellángolás, miszerint itt 
néhány miniszter civakodik a titkos információkon, most már elcsendesedni látszik.  
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Mi azt a szövegjavaslatot, amit ma, most benyújtottak, tudjuk támogatni. Hogy 
a kedves nézők is, esetleg az érdeklődő újságírók és állampolgárok is értsék: ennek a 
konszenzusnak, ha jól látjuk, az lesz a vége, hogy a Lázár miniszter úr, illetve 
Simicskó miniszter úr felügyelete alatt lévő titkosszolgálati szervek nem fognak 
teljeskörűen csatlakozni ehhez az új, felállítandó elemző központhoz, nem 
automatikusan, hanem csak külön engedélyre fognak információkat adni. Nekünk ez 
azért elfogadható - ezt is szeretném világossá tenni -, mert ugyan nem tudom, 
szakmailag milyen érvek tudnak szólni amellett, hogy egy terrorcselekmény 
megelőzése érdekében az Információs Hivatal, azaz a hírszerzésünk adatbázisához ez 
az elemző központ ne férjen hozzá automatikusan, de miután nem automatikusan, 
tehát manuálisan hozzá fog férni, remélhetőleg ez nem fogja veszélyeztetni a magyar 
polgárok biztonságát. Sokkal inkább szeretném fölhívni még egyszer a figyelmet arra, 
hogy ebben a csomagban ennél ezerszer fontosabb szabályok is vannak. És azért is 
vagyunk hajlandók a kormányon belüli huzavona utáni kompromisszumot ilyen 
szempontból elfogadni, mert - még egyszer mondom - sokkal fontosabb szabályok 
vannak ebben a törvénymódosítási csomagban, mint hogy a TIBEK-kel mi van, és ki 
fogja, hol felügyelni. 

Szeretném újra felhívni a figyelmet arra, hogy az, ami az MSZP javaslatára 
ebbe a csomagba bekerült a rendőrségi törvény módosítására, az a kiemelt biztonsági 
intézkedés, ami gyakorlatilag ugyan időben és térben nagyon kemény korlátok között, 
de szinte szabad kezet ad a magyar rendőrségnek, titkosszolgálatoknak és 
hatóságoknak, hogy terrorcselekményt megelőzzön, felszámoljon vagy 
terrorcselekményben részt vevőket elfogjon - csak gondoljanak a párizsi és a brüsszeli 
eseményekre -, ezzel a kétharmados módosítással innentől kezdve Magyarországon 
nem fog problémát okozni a kormány végrehajtó szerveinek. 72 órás időtartamra, 
megerősített titkosszolgálati információkra hivatkozva, mindenféle különleges 
jogrend bevezetése nélkül akár Budapesten kerületi szinten, akár településen 
településrészi szinten a magyar rendőrség szinte minden eszközt megkap, hogy a 
területet lezárja, hogy rendezvényt ott felfüggesszen, hogy átkutasson, hogy 
megtaláljon, hogy megakadályozzon bármilyen terrorcselekményt. Ez egy óriási 
eszköz. És azt gondolom, nem elég hangsúlyozni, hogy ezt a mostani ellenzék is 
támogatja, és hogy az MSZP javaslatára fog bekerülni. Azért is szeretném még egyszer 
ezt hangsúlyozni, mert meggyőződésem, hogy innentől kezdve semmilyen rendkívüli 
jogrendre terrorcselekmény megakadályozása és felszámolása érdekében nincsen 
szükség, és nyilvánvalóan ezért nem is fogjuk támogatni az Alaptörvény módosítását. 

Abban viszont szeretnénk, ha a kormány és a Fidesz-frakció is partner lenne, 
hogy a különleges jogrendek számának növelése helyett a Magyar Honvédségnek az 
ilyen típusú terrorcselekményekkel szembeni beavatkozására tudjunk adni 
parlamenti felhatalmazást. Csak éppen az alaptörvény-módosításuk nem erről szól. 
Szerintünk is fontos lenne, hogy azok a katonák, akik külföldön is terroristákra 
vadásznak, és minden tudásuk és tapasztalatuk megvan hozzá, idehaza is meg tudják 
ezt tenni, ha remélhetőleg nem bekövetkező, de mégiscsak bekövetkező módon erre 
szükség lenne, ehhez azonban nem ez az alaptörvény-módosítás lesz az eszköz. 

Végezetül: nagyon örülünk neki, hogy úgy tűnik, hogy ennél a 
törvényjavaslatnál mégiscsak be tudta mutatni ez a magyar Országgyűlés, hogy az 
emberek biztonsága szempontjából képes mindenki felülemelkedni pártpolitikai 
hozzáállásán. Mi azt az elvet képviseltük - és ezt biztosítva látjuk ebben a javaslatban -
, hogy szerintünk normális politikus ilyen ügyben, ami igazi nemzeti ügy, két 
szempontot figyel: egy, ha ő kormányon lenne, akkor ezt az eszközt kérné magának; 
kettő, miután ellenzékben vagyunk, mint például most is, ellenzékből is 
elfogadhatónak tartjuk, és megfelelő garanciákat látunk ebben a javaslatban. Ezért 
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végezetül még egyszer mondom, támogatni fogjuk a kormány által támogatott 
javaslati sort is és végül a törvényjavaslatot is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden: miután nem tárgya itt az 

Alaptörvény módosítása ennek a vitának, de azért azt jegyezzük meg a tényszerűség 
kedvéért, hogy az alaptörvény-módosításnak része az, hogy a honvédség 
terrorveszélyhelyzetben bevethető. Tehát ha az Országgyűlés elfogadná a módosítást, 
akkor ez biztosítaná azt a célt, amit képviselő úr is fontosnak tartott.  

További hozzászólási szándékot nem látok. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs is 
ilyen, akkor a vitát lezárom.  

A határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatok közül a 4., 9. és 10. számú módosító javaslatról kérem, hogy szavazzon a 
bizottság! A kormány ezeket a módosító javaslatokat nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 4., 9. és 10. számú módosító javaslatot 1 igen 
szavazattal, 22 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyagban szereplő további módosító indítványokról kell a 
bizottságnak döntenie. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány 
támogatja ezeket a javaslatokat. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a további, háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokat 28 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatairól kell döntenünk, 
először az 1. hivatkozási számú módosító javaslatról. Ezt a kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát támogató szavazat nélkül, 26 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú, kormányzati 
támogatást élvező módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú módosító 
javaslatát a bizottság 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Most a 3. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány a javaslatot nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 3. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot támogató szavazat nélkül, 26 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 4. hivatkozási számú kormánypárti 
javaslatáról kell döntenünk. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 4. hivatkozási 
számú módosító javaslatát 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérdezem, ki az, aki 
ezzel egyetért. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselő urat egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte.  
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Ezzel a napirendi pont végére értünk. Elnök úrnak és államtitkár úrnak 
köszönöm a részvételt, a bizottságnak az ennél a napirendi pontnál mindvégig 
kétségkívül példamutatóan konstruktív együttműködést.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, az ülés berekesztem.  
Hétfőn fogunk ülni - ezt már csak napirend utániként közlöm. Délután, de nem 

tudok többet mondani, attól függően, hogy a házszabálytól eltérések hogyan 
alakulnak.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc.) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Madarász Mária, Szűcs Dóra, Podmaniczki 
Ildikó 


