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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom. Bejelentem, hogy dr. 
Gulyás Gergő elnök urat jómagam helyettesítem, dr. Mátrai Mártát Dunai Mónika 
képviselő asszony, Jakab Istvánt Salacz László, B. Nagy László képviselő urat Kucsák 
László, Bóna Zoltánt Hadházy Sándor, Mengyi Roland képviselő urat dr. Vas Imre, 
Tóth Bertalan frakcióvezető urat dr. Bárándy Gergely alelnök úr, Tukacs István 
képviselő urat Burány Sándor képviselő úr, Gőgös Zoltán képviselő urat pedig 
Hiszékeny Dezső képviselő úr helyettesíti.  

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Most a napirend elfogadásáról kell 
döntenünk. A kiküldötthöz képest semmilyen változtatás nincs. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzunk a napirendről. (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  

Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/12173. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az 1. napirendi pontunkra kerül sor, amely a T/12173. számú, az egységes 
elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztőt Felkai László államtitkár úr 
képviseli, akit üdvözlök. Kérdezem államtitkár urat, hogy bármilyen beajánlást kíván-
e tenni. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszöntök mindenkit. Azonkívül, hogy majd nyilatkozom az egyes anyagokról, külön 
nem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre:) Dr. 

Bárándy Gergely alelnök úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Rövid leszek. Lehetne mondani azt is, hogy ezek a módosítások csak 
technikai hibákat javítanak, én meg azt tudom mondani, hogy már megint technikai 
hibák tömegét javítják. Az ilyen jellegű jogszabály-előkészítés, azt gondolom, 
tarthatatlan. Ezt szerettem volna ennek a napirendi pontnak a kapcsán is elmondani. 
Úgyhogy mi nem fogjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Hasonlóképpen vélekedünk, mint ahogy 

Bárándy Gergely elmondta, valóban mi is úgy látjuk, hogy ezek nagyjából technikai 
módosítások. De éppen az előbb elhangzott indokok miatt a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom sem fogja megszavazni, tehát tartózkodni fogunk a szavazásnál. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot képviselőtársaim 
nem jeleztek.  

Kérdezném államtitkár urat, hogy az előterjesztő mely javaslatokat támogatja 
és melyeket nem. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

háttéranyagból mindegyiket támogatom, kivéve a 14-est. A 14-est azért nem, mert a 
saját TAB-os módosító 3-as kiváltja. A 16-ost azért nem, mert kiváltja a saját TAB-os 
módosító 7-es. A 17-es, az utolsó pont pedig a nyelvhelyességieket sorolja fel, ott a 8. 
pontnak azért nincs funkciója, mert azt a saját 3-as lényegében kiváltja, csak 
szövegesen. Tehát a föl nem soroltak közül mind a háttéranyagot, mind a TAB saját 
módosítójának valamennyi pontját támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatalra kerül sor. Először a 

háttéranyagban található 14. és 16. pontról, valamint a 17. pontban található 
nyelvhelyességi táblázat 8. soráról kell döntenünk, melyet a kormány nem támogat. 
(Szavazás.)  

Igen szavazat nélkül, 29 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a javaslatot a 
bizottság elutasította.  

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk, melyeket az előterjesztő 
támogat. (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat következik, melyet az 
előterjesztő támogat. (Szavazás.)  

A bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk, mely értelemszerűen támogatott.  

A bizottság 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot támogatja.  

Bizottsági előadónak Galambos Dénes képviselőtársamat javasolom. Kérem a 
bizottságot, támogassa! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
Kisebbségi előadót kívánnak-e állítani? (Jelzésre:) Mind a Jobbik, mind az 

MSZP jelezte, hogy nem kívánnak kisebbségi előadót állítani. 

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/12174. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a T/12147. számú 
törvényjavaslatra, amely az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztő kormányt továbbra is Felkai államtitkár úr képviseli. 
Államtitkár úr kíván-e szóban előzetesen szólni? 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Előzetesen nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó. (Nincs jelzés.) 

Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  
Államtitkár úrtól kérdezném, hogy a kormány mely javaslatokat támogatja.  
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

háttéranyagból mindegyiket, kivéve a 15-öst; 15-öst azért nem, mert a saját 2-es 
kiváltja, és akkor a 2-es TAB saját módosítót is.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatalokra kerül sor. Először a 
háttéranyag 15. pontjáról kell döntenünk, melyet az előterjesztő nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 3 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elvetette. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk, melyeket az előterjesztő 
támogat. (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról kell döntenünk, melyet 
az előterjesztő támogat. (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk, mely értelemszerűen támogatott. (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Bizottsági előadónak továbbra is Galambos Dénes képviselőtársamat 
javasolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.  

Kisebbségi előadót a bizottság nem kíván állítani. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/12067. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontunkra, a T/12067. számú, az 
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra. 
Az előterjesztőt Vas Imre képviselő úr képviseli, a kormányt pedig továbbra is Felkai 
államtitkár úr. Kérdezem államtitkár urat. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Külön 

mondandóm nincs, a módosítókat támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő képviseletében Vas Imre képviselő 

úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Az előterjesztők támogatják mind a 
három módosító indítványt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Gyüre Csaba alelnök úrnak adom 

meg a szót. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Bizottság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom azért tartózkodik, mert 
egyrészről még a magyar nyelvhelyesség szempontjából a magyar helyesírással 
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foglalkozók és a magyar beszéddel foglalkozók is azt mondják, hogy a ragadványnév 
még nincsen pontosan meghatározva, hogy ez mit is jelent, tehát ebből a szempontból 
is jó lenne, ha ez pontosan, precízen megfogalmazható lenne. Tehát egyrészt ezért 
sem, másrészt azért, mert maga a ragadványnév vagy gúnynév, vagy csúfnév, vagy 
valamilyen emberi tulajdonságot, egy ember egy jellemzőjét fogja át, és azt gondoljuk, 
hogy körülbelül kétharmada gúnynév, illetve csúfnév, ezeket pedig nem biztos, hogy 
célszerű lenne az anyakönyvbe bevezetni.  

Én ezt így gondoltam, amikor az általános vita volt, azóta én beszéltem 
gyakorló anyakönyvvezetőkkel, és inkább nem mondom, hogy mit mondtak erre, 
hogy hogyan minősítették, de azt gondoljuk, hogy ezek alapján is szerintünk erre 
nincsen szükség. Annyira nagyon nem is elleneznénk, tehát be is lehetne akár, de nem 
tartjuk értelmes dolognak, ha ez újra bekerül, ezért a magunk részéről tartózkodunk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Vas Imre képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz) előterjesztő: Azt jelezném Gyüre képviselő úrnak, 

hogy ezt egyébként kérelemre lehet visszavenni (Dr. Gyüre Csaba: Igen, ebben 
egyetértünk, persze.), tehát szerintem olyan nevet nem fognak visszavenni, amit 
valaki szégyell, de ezek a nevek zárójellel benne voltak a személyi igazolványban, és az 
új személyi igazolványok kiállításakor ezt kiszedték egyébként, és ezeket hívja a jog 
igazából ragadványnévnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak egyetlenegy dologra szeretném még 

felhívni képviselőtársaim figyelmét ezzel kapcsolatosan. Ugyan nem tartozik jelen 
pillanatban a törvényhez, de hozzátartozik a nevek viseléséhez, hogy a 
keresztneveknél például adott esetben nagyon sokszor ősi magyar keresztneveket is 
engedélyeztetni kell először a Tudományos Akadémiával és minden egyéb más 
szervvel, mielőtt hivatalosan lehetne használni. Ezt is figyelembe kellene venni, ha a 
keresztneveknél vannak ilyen előírások. De elvileg akkor itt viszont, ahogy 
képviselőtársam mondta, az egyes ragadványnevek használatánál is ildomos lenne 
ennek valamilyen szinten gátat szabni, hogy milyen nevek lehetnek azok, amelyek 
belekerülhetnek ezekbe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot nem látok, az 

előterjesztő és a kormány képviselője már nyilatkozott arról, hogy mely javaslatokat 
támogatja, így a határozathozatalra kerül sor.  

Először a háttéranyag összes pontjáról szavazhatunk, melyet mind az 
előterjesztő, mind a kormány támogat. (Szavazás.) A bizottság 23 igen szavazattal, 7 
nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk, 
mely értelemszerűen támogatott. (Szavazás.) A bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Salacz László képviselő urat javaslom. Kérem a bizottság 
döntését róla. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. Kisebbségi vélemény? (Jelzésre:) Kisebbségi véleményt nem kívánnak 
mondani. 
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Államtitkár úrnak köszönöm szépen a jelenlétet. 

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 
módosításáról szóló T/11836. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérhetünk a T/12066. számú, a megyei könyvtárak és a megyei hatáskörű 
városi (Jelzésre:) múzeumok helyett, mindjárt mondom a helyeset, mert kettőt 
lapoztam... Elnézést. A T/11836. számú, az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 
1997. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat következik. Az 
előterjesztőt Földi László képviselő úr képviseli, a kormányt pedig Bitay Márton Örs 
államtitkár úr.  

Képviselőtársaimnak adom meg a szót. (Jelzésre:) Hozzászólási szándékot 
Szilágyi György képviselő úr részéről látok. Képviselő urat illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem egyetlenegy 
kérdésem lenne csak: miért nem jelenhet meg a kamara honlapján, hogy mikor, mire 
és mennyit költöttek? Ez is egy nagyon fontos kérdés lenne véleményem szerint, erre 
várnánk csak választ. Végül is hiányoljuk az átláthatóságra vonatkozó biztosítékokat a 
tervezetből, úgyhogy csak erre szeretnénk választ kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más, akinek kérdése lenne? (Nincs jelzés.) Nem 

látok. Akkor államtitkár urat vagy az előterjesztőt kérném, hogy ha tudnak, akkor 
válaszoljanak a képviselő úr kérdésére.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Itt 

időközben egyeztettünk is, azt semmi nem tiltja, hogy a kamara ezeket az adatokat 
nyilvánosságra hozza a jövőben is, vagy ezelőtt is már élt is ezzel a gyakorlatával, azt 
nem tartjuk szükségesnek, hogy ez törvényi kötelezettsége legyen. Ami törvényi 
kötelezettségként eddig is meg van neki szabva más törvényekben, annak eleget kell 
tegyen, a kamarai törvényben ezt én nem látnám indokoltnak, hogy benne legyen. 
Nem szándékbeli kérdés ez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Burány Sándor képviselő úr! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Valóban nem tiltja a törvény, de nem is teszi lehetővé, így 
gyakorlatilag az egyes kamarák saját döntésén múlik, hogy a belső költekezéseik 
arányairól érdeklődőknek - akár újságírói kérdésről van szó, akár a kamara tagjainak 
a kérdéséről - nyilvánosságra hozzák ezeket az adatokat. Több kamaránál előfordul, 
hogy a pénzek felhasználásáról nem kívánnak részletes tájékoztatást adni, és miután a 
törvény erre nem kötelezi őket, jelenleg a jogszabály szerint ezt a magatartást 
megtehetik. Tehát én is hiányolom azt, hogy ha egyszer ilyen testületeket létrehozunk, 
sőt a törvény erejével hozunk létre testületeket, akkor miért nem lehet azt megoldani, 
hogy a gazdálkodásuk, a bevételeik, a kiadásaik egyébként annak rendje-módja 
szerint nyilvánosak legyenek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad annyi megjegyzést tennem képviselő úr 

hozzászólásához - úgy kezdte, hogy a törvény nem tiltja meg, de nem is teszi lehetővé 
-: a törvény lehetővé teszi, tehát pontosan az a lényege, hogy lehetővé teszi, ezt 
mindenki szabadon megteheti; kötelezővé nem teszi, ebben önnek igaza van, 
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képviselő úr. (Jelzésre:) Répássy Róbert képviselő úr jelzett hozzászólási szándékot. 
Öné a szó. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, tisztelt 

bizottság, csak meglep ez a vita, mert egyébként a módosító indítványok összesen a 
hatálybalépésre vonatkoznak, tehát nem arról szólnak a módosító indítványok, amiről 
kérdeztek a képviselő urak. De ha már előhozták ezt a témát, akkor én feltételezem - 
mert nem ismerem ennyire a kamarai törvényt, ez ugyanis csak egy 
törvénymódosítás, tehát a hatályos törvény rendelkezik számos kérdésről, de 
feltételezem -, hogy a kamara a tagjai számára beszámol, tehát a tagok pontosan 
tisztában vannak a beszámoló alapján a pénzköltésekkel, és egyébként szemben azzal, 
amit állított Burány képviselő úr, számos törvény által létrehozott kamaránál ez a fő 
garanciális szabály, hogy a kamara vezető testülete beszámol a tagoknak, a 
beszámolót pedig a legmagasabb döntési fórum, általában a küldöttgyűlés vagy 
valamilyen hasonló fórum fogadja el, tehát a beszámolót el kell fogadni. Tehát nem 
arról van szó, hogy a kamara pénzköltése kontrollálatlan, hanem a kamara 
vezetőségének a kamarai tagok számára kell elszámolnia ezekről a pénzköltésekről. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem venném 

egyébként a bátorságot - és ezt most őszintén mondom, nem ironikusan -, hogy 
Répássy képviselő úrral vitatkozzam, hiszen szerintem ő jogilag és szakmailag 
abszolút felkészült, de képviselő úr, itt most, jelen pillanatban ön azt mondja, hogy 
módosító javaslatokról kellene beszélnünk, és ez nem a tárgya. Pont azért hoztuk fel 
példának, hogy én úgy tudom, hogy esetleg még lehetőségünk lenne arra, hogy akár a 
TAB rövid szünetet tartva, mondjuk, egy módosító javaslatot benyújtson. Mi 
hiányoljuk egyébként azt a módosító javaslatot, aminek szerintünk be kellett volna 
érkeznie ide a TAB elé, és tárgyalhatnánk róla, ami kötelezővé tenné a kamarának 
(Dr. Répássy Róbert: Miért nem nyújtották be?), hogy nyilvánosságra hozza a 
költéseit. Ezt hoztuk fel jelen pillanatban témának.  

Ha úgy gondolják a képviselők, még változtathatunk is ezen a jelenlegi 
helyzeten. Mi ezt fontosnak tartanánk. Felhoztuk, elmondtuk, aztán önök majd 
dönteni fognak a szavazás során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely alelnök úr kért szót, aki, mint 

tudjuk, kiváló ügyvéd. Remélem, nyilatkozik arról is, hogy az Ügyvédi Kamarában 
milyen típusú szabályozás van ez ügyben. 

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

szót, elnök úr. Ha ezt megtenném, akkor eltérnék a napirendtől, úgyhogy ezt nem 
fogom megtenni. (Derültség.) Úgyhogy maradnék ennél, és én mindösszesen két 
dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik: ismételten hadd fogalmazzak úgy, hogy a 
sajnálkozásomat szeretném kifejezni a vonatkozásban, hogy így és ilyen módon került 
ez a törvényjavaslat benyújtásra, mert ha minimális egyeztetés lett volna erről, akkor 
ezt a javaslatot alapjában véve minden frakció támogatta volna, tehát azon ritka 
kivételek közé tartozott volna, amik kapcsán nagyon pici módosításokkal, főleg 
formálisan, ha nem két miniszterelnök-helyettes nyújtja be, aki egyébként szokott 
vadászni is, elég gyakran - persze, ez önmagában nem probléma, csak itt e 
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vonatkozásban lehet egy kis fenntartás a személyekkel kapcsolatban -, tehát itt 
lehetett volna egy 100 százalékos szavazási eredményt produkálni, ha ez nem így van. 

Még egyszer mondom, ezt őszintén sajnálom, mert jó lenne, ha a parlamenti 
kultúra eljutna odáig, ahova néha eljut - ha már visszautalhatok arra a felvetésre, 
amit az elnök úr most mondott -, hogy az ügyvédi törvény módosításával 
kapcsolatban sikerült egy ötpárti javaslattal élnünk, és ezt minden párt megszavazta. 
Erre itt is könnyedén lehetőség és mód nyílt volna. 

A másik megjegyzésem, hogy azt gondolom, legitim ebben a vitában az a pár 
felvetés, amit képviselőtársaim megtettek, akár Szilágyi György, akár Burány Sándor 
képviselő urak, ugyanis volt ilyen módosító javaslat. Lehet, hogy ide, a 
Törvényalkotási bizottsághoz már nem jutott el, mert a Mezőgazdasági bizottságban 
elbukott, de volt ilyen módosító javaslat. Sőt mi több, volt olyan módosító javaslat is, 
ami nemcsak az adatbiztonságról, illetve -nyilvánosságról szólt, hanem kifejezetten, 
mondjuk, azt indítványozta, hogy a kamara a saját működési költségeire bizonyos 
százaléknál több pénzt ne költhessen el a saját bevételeiből. Tehát ezek kifejezetten 
tartalmi módosítások voltak, nemcsak az adatnyilvánosságról volt szó.  

Én is őszintén sajnálom, hogy ezek a javaslatok nem kerülhettek ide a bizottság 
elé. Nyilván akkor nagyobb esélye lett volna annak, hogy a frakciók képviselői esetleg 
meggyőzik a saját képviselőcsoportjukat a javaslat zárószavazásakor a támogatásról. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak röviden az utolsó mondatra hadd reagáljak, 

mert úgy látom, itt van némi elvi ellentét. Amiről Bárándy alelnök úr beszélt, az azt 
jelenti, hogy egy törvény egy kamara számára világosan írjon elő olyan feltételeket, 
hogy mennyit és mire fordíthat, a mi felfogásunk szerint pedig - hasonlóan minden 
más kamarához - egyébként költségvetést kell csinálni és a többi, amiről a tagok 
döntenek, a kamarán belüli felhatalmazott személyek, akik, én azt gondolom, 
egyébként mégiscsak jobban tudják, hogy egy adott kamarának milyen ügyre mennyit 
célszerű fordítania, mint ha ezt a törvényhozók tennék meg. Szerintem ez a 
szabályozás így kerek és így helyes, és nem véletlen, hogy más, hasonló típusú testület 
esetében is hasonlóan szabályozunk. Én nem nagyon érzem egyébként, hogy ne 
lehetne konszenzussal elfogadni ezt a javaslatot, de mindenkinek lelke rajta. 

Egyéb hozzászólási szándékot nem láttam, a vitát lezárom. Kérem akkor 
először az előterjesztő képviselőjét, nyilatkozzon arról, hogy támogatja-e a 
háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat. 

 
FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP) előterjesztő: Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kormány? 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. Először a 

háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról döntünk, melyeket mind az 
előterjesztő, mind a kormány támogat. (Szavazás.)  

A bizottság 22 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 
Most az összegző jelentésről és természetesen az összegző módosítóról kell 

döntenünk, mely értelemszerűen támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) A 
bizottság 20 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.  
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Bizottsági előadónak Salacz László képviselő urat javaslom (Szavazás.), amit a 
bizottság támogat. Kisebbségi előadó? (Nincs jelzés.) Jobbik? (Jelzésre:) A Jobbik 
sem. Kisebbségit előadót nem kíván állítani a bizottság.  

Az államtitkár úrnak és a képviselő úrnak köszönöm szépen a részvételt. 

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló T/12066. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így aztán áttérhetünk a korábban már beharangozott T/12066. számú, a 
megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását 
szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról szóló törvény módosítására. 

Az előterjesztőt Dunai Mónika képviselő asszony képviseli, a kormányt pedig 
Palkovics László államtitkár úr, aki tisztelettel köszöntök.  

Dr. Varga László képviselő úr jelezte a hozzászólási szándékát. Öné a szó, 
képviselő úr. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A TAB előtt, az asztalunkon fekszik egy olyan javaslat, amely az MSZP-
frakcióhoz tartozó tagok javaslata. Ez nyilván kiderül az önök számára is. A 
megalapozása kapcsán szeretnék annyit elmondani, hogy információim szerint ez a 
helyi közélet teljes körű támogatását élvezi, mindösszesen kimaradt a törvény 
mellékletéből, és azóta a jogszabályi változtatások lehetővé teszik, hogy most 
bekerüljön.  

Tehát ha már egy ilyen módosítás az Országgyűlés asztalán van, a TAB-nak van 
lehetősége ezt a helyben egyébként fontos kérdést rendezni és megoldani. Hadd 
mondjak önöknek annyit, igaz, hogy ezt ebben a pillanatban informálisan tudom 
mondani, de kormánypárti szinten nyitottság mutatkozik ennek a javaslatnak a 
támogatására.  

Összességében azt tudom önöknek mondani, hogy szeretném, ha ebben 
nyitottnak mutatkoznának; ez egy jó üzenet volna. Támogassák ezt a javaslatot! 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólási szándékot jelenleg nem látok. 

Ha jól értem, amiről a képviselő úr beszélt, az nem más, mint az 1. hivatkozási számú, 
TAB saját módosítási szándékként megjelent, valójában szocialista módosító javaslat. 
Az államtitkár úr véleményét kérdezném róla. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

(Dr. Palkovics László mikrofonja nincs bekapcsolva.) Nem támogatjuk, majd a 
következő módosításban. (Szilágyi György: Nem lehetett hallani!) 

 
ELNÖK: Bocsánat, nem értettük. 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

(Dr. Palkovics László mikrofonja nincs bekapcsolva.) Nem támogatjuk. 
(Közbeszólások: Megint! - Derültség.) Bocsánat, még egyszer: nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Álláspontom szerint ennél a 

törvényjavaslatnál ez nem vehető figyelembe TAB-módosításképpen, mert 
túlterjeszkedő javaslatról van szó.  

Természetesen tartalmilag beszélhetünk arról, hogy ha ez a probléma Szegeden 
felmerült, akkor egy következő önállóan benyújtott törvénymódosításban 
orvosolható. Álláspontunk szerint a jelenleg benyújtott javaslathoz nem 
csatlakoztatható, ezért most nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egészen röviden. Szóval 

értem én, de szerintem semmi akadálya nincs az elfogadásának. Pont az ilyenek 
lennének olyan gesztusok, ami tényleg megoldható ügy, rendezhető lenne ebben a 
jogszabályban. Most egyébként azért, mert MSZP-s tagok javaslata a TAB előtt… Én 
azt kérem önöktől, hogy még ebben a néhány másodpercben, ami a szavazásig 
hátravan, fontolják ezt meg, ugyanazzal a technikával, ugyanúgy, ahogy egyébként 
nem először rendez, módosít hasonló dolgot az Országgyűlés. Nem tartom ezt olyan 
kérdésnek, amit ne tudnának támogatni. Köszönöm.  

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

szót, elnök úr. Én csak államtitkár úrtól kérdeznék ennél egy picit bővebben: miért 
nem támogatják? Egy indokolást, ha megtenné, hogy hozzáfűz. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Amit képviselő asszony mondott, az egy következő módosító javaslat, 
támogatható lenne. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy 

ebben a javaslatban vélhetően ez egy túlterjeszkedő javaslat, amennyiben benyújtásra 
kerül egy külön javaslatként, akkor a kormány úgy látja, hogy ez a javaslat 
támogatható.  

(Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, mert lehet, hogy én 

nem értem, tényleg szeretném megérteni most a dilemmát. Tehát ezek szerint sem 
házszabályilag, sem semmiképpen ezt a módosító javaslatot nem lehetne most 
elfogadni, gondolom, ezért kellene külön benyújtani. Vagy mi az oka, hogy egy ilyen 
javaslatnál nem kapunk választ? Végül is én nem kaptam választ arra, hogy miért 
nem támogatják. Lennének sejtéseim, nem is feltételezem, hogy ha ez a javaslat, 
mondjuk, nem Szegedről szólna, hanem mondjuk, egy másik városról, ahol fideszes 
polgármester van, akkor is ugyanígy döntenének - mondom, ezt feltételezni sem 
merem -; az a kérdésem, hogy elvileg mi az oka, mi az indoka annak, hogy elutasítják. 
Ennek most akkor jogszabályi akadályai vannak vagy pedig politikai? Ha politikai, 
akkor megértem, csak akkor mondják ki, hogy ennek politikai akadályai vannak, és 
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ezért nem működik. Ettől én még nem értenék egyet vele, tehát úgy gondolom, 
minden egyes javaslatot úgy kellene megvizsgálni, hogy az jó-e az országnak, jó-e az 
adott településnek vagy pedig nem jó, és eszerint kellene dönteni, nem aszerint, hogy 
mondjuk, melyik város esetleg milyen politikai vezetéssel bír. De tényleg szeretnék 
választ kapni erre, hogy politikailag nem támogatható ez a módosító javaslat, vagy 
pedig bármilyen szakmai érv és indok van rá.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenben politikai szándékot feltételezni persze 

lehet, csak nem célszerű. Ha jól emlékszem, az ellenzéki politikusok által vezetett 
települések adósságrendezése pontosan ugyanúgy megtörtént, mint a 
kormánypártiaké annak idején. Ha jól emlékszem, Szegeden ez egy nagyságrenddel 
nagyobb összeg volt, mint mondjuk Szolnokon. Szegedet már akkor is szocialista 
polgármester vezette, Szolnokot meg akkor is fideszes polgármester vezette, tehát 
nem gondolom, hogy mindent erre kellene kihegyezni, mert egész egyszerűen nem 
igaz.  

(Jelzésre:) Répássy Róbert képviselő úré a szó.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Én 

csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez egy olyan törvény, amelynek egy 
olyan melléklete van, amelyik több száz ingatlant sorol fel. Egy nagyon hosszú 
melléklet. Mi is, a Dunai Mónika képviselő asszony által képviselt előterjesztők 
benyújtottunk egy törvényjavaslatot, amelynek a 2. §-a így rendelkezik: hatályát veszti 
a törvény mellékletének 147. sora. Ennyiben érintette csak a több száz ingatlant 
felsoroló mellékletet az eredeti törvényjavaslat. Most az a kérdés, hogy 
házszabályszerű-e az, hogy más ingatlanokhoz is hozzányúlnánk egy módosító 
javaslattal. Megítélésem szerint teljesen helyes az előterjesztőnek az a tájékoztatása, 
hogy ez túlterjeszkedik az eredeti törvényjavaslaton. Ezen az alapon nyilván a több 
száz tételből álló mellékletet újból be kellene nyújtani, tehát új mellékletet kellene a 
törvényjavaslathoz benyújtani, és abban egy, már a módosító szándéknak megfelelő 
felsorolást alkalmazni.  

Tisztelt Bizottság! Emlékezzenek vissza, hogy vannak olyan törvényjavaslatok, 
amelyeknek a mellékletét úgy módosítjuk, hogy új mellékletet nyújtunk be. Ez 
azonban nem felel meg ennek a szempontnak, nem felel meg ennek a megoldásnak. A 
törlés még elmenne, tehát az, hogy hatályát veszti a melléklet egyik sora, az még 
elfogadható szerintem, de azt, hogy új rendelkezéseket, új sorokat iktatunk be, azt 
csak úgy lehet megoldani, ha egy új mellékletet nyújt be a bizottság.  

Szerintem az, hogy mi egy új mellékletet benyújtsunk, ez már végképp 
túlterjeszkedik, tehát én amellett szeretnék kardoskodni, hogy következetesek 
legyünk. Tudomásom szerint más képviselőkben is felmerült egyébként a melléklet 
módosításának a szándéka. Erről egyébként módosító javaslatot nem nyújtottak be, 
de főleg azért nem nyújtottak be, mert úgy ítélték meg, hogy ez túlterjeszkedő lenne. 
Tehát összefoglalva: semmiféle politikai szándék nincs e mögött, vagy politikai 
elutasítás nincs e mögött, hanem jogtechnikailag, ha úgy tetszik, házszabályszerűen 
ez így nem oldható meg.  

Tehát nem oldható meg úgy, hogy a Törvényalkotási bizottság benyújtja az 
MSZP-frakcióhoz tartozó képviselők módosító javaslatát. Ez az én álláspontom. Nem 
azt mondom, hogy ez… Hogy mondjam? Vitatható nyilván a helyzet, vitatható, de a 
mellékleteket mindig úgy módosítottuk eddig, hogy új mellékletet nyújtottunk be egy 
törvényjavaslathoz, kivéve, ha törlünk belőle. Az elhagyáshoz nem kell új melléklet, az 
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új információknak vagy az új rendelkezéseknek a mellékletbe beiktatásához viszont új 
mellékletet kell benyújtani. Köszönöm szépen.  

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

szót, elnök úr. Valóban, azzal a helyzettel állunk szemben, hogy - és ezt a kormány 
képviselője megerősítette - nem tartalmi kifogás van a javaslattal szemben, hanem 
formai. Én azt gondolom, az, amit Répássy képviselő úr elmondott, az természetesen 
akceptálható álláspont, de ugyanakkor vitatható is. Ugyanis, ha azt nézzük, hogy mit 
tekintettünk megnyitott szakaszoknak vagy megnyitott részeknek egy törvényből, 
akkor - egészen mostanáig - ha az adott paragrafust, illetve az adott mellékletet 
megnyitotta valaki, az én emlékezetem szerint azt megnyitottnak tekintettük. Akkor is 
egyébként, és emlékezzenek rá vissza, ha meg volt nyitva egy paragrafus, aminek jó 
sok bekezdése volt, és az adott bekezdés, ami teljesen másról szólt, mint maga a 
szakasz, akkor is házszabályszerűnek tekintettük. Még régen az Alkotmányügyi 
bizottságban is. Akkor is annak tekintettük. Csak egy példát mondok erre, hogyha 
mondjuk, egy büntető jogszabály esetén megnyitottuk az alapesetet, és mondjuk, a 
gondatlan elkövetési alakzat ugyanabban a paragrafusban került megnyitásra, hiába 
nem volt szó sehol a gondatlanságról, attól még azt nem lehetett módosítani, 
tekintettel arra, hogy azt az egységet, azt a paragrafust megnyitottuk. Egy melléklet az 
én értelmezésem szerint - és ahogy én tudom, az eddigi gyakorlat szerint is - az egy 
egységnek számít. Magyarán, ha egy mellékletet bárhol megnyitunk, bárhol 
hozzányúlunk, akkor annak a mellékletnek minden másik rendelkezése is 
módosítható.  

Természetesen, ha egy törvény, mondjuk, több mellékletet tartalmaz, akkor ez 
nem igaz egy másik mellékletre. De arra a mellékletre, amit megnyit - és itt valóban, 
ahogy Répássy alelnök úr is elmondta, hogy a 147. sor törlésre kerül, akkor ez 
megnyitásra került -, akkor annak a mellékletnek az összes többi rendelkezését is 
módosítani lehet, akkor is, hogyha egyébként az egy terjedelmes melléklet. Valóban 
ez egy jogértelmezési vita, de a Törvényalkotási bizottságnak - szeretném mondani - 
lehetősége és joga van értelmezni ezt a gyakorlatot, és azt is tudom mondani, hogy 
joga van fenntartani vagy módosítani az eddigit.  

Úgy gondolom, hogy jelen esetben, amikor tartalmilag egyébként úgy tűnik, 
hogy az asztal körül ülők mindegyike, az előterjesztő és a kormány képviselője is 
egyetért egy módosító javaslattal, és szó nincs arról, hogy át kéne hágni valamiféle 
jogszabályi előírást, hanem egyszerűen értelmezni kellene, akkor azt gondolom, akkor 
jár el helyesen a Törvényalkotási bizottság, ha itt ahhoz kíván segítséget adni az 
értelmezéssel, hogy egyébként tartalmilag egy mindannyiunk által támogatott 
javaslatot az Országgyűlés végül el tudjon fogadni. Tehát én azt gondolom, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy semmivel nem szól több érv amellett, hogy ez túlterjeszkedő 
javaslat, mint amellett, hogy nem. Én azt javaslom tehát, hogy értelmezze úgy most a 
Törvényalkotási bizottság, hogy ez a javaslat nem túlterjeszkedő, és akkor tudunk 
érdemben szavazni. Természetesen én itt kérnék is majd erről ügyrendi javaslatként 
egy szavazást, hogy túlterjeszkedő-e, vagy sem. Nagyon szépen köszönöm a szót, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony! 
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DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Van egy komoly tartalmi különbség egyébként a most benyújtott módosító javaslat és 
az eredeti között, és azt szeretném kérni, hogy amikor úgy gondolják akár a mai 
napon az MSZP képviselői, hogy szeretnék törvényjavaslatként benyújtani ezt a most 
módosításként szereplő témát - mégpedig az hiányzik tartalmilag, hogy a szegedi 
közgyűlés, nem tudjuk, nem látjuk az anyagban, nincs erről szó, erről döntött-e, 
kérte-e, mi az ő álláspontjuk. Én azt szeretném kérni, hogy amikor ezt benyújtják a 
Ház elé törvényjavaslatként, akkor mellékeljék majd ezt a szándékot is, mert itt azért 
komoly dolgokról van szó, állami, önkormányzati tulajdonoknak az állami, 
önkormányzati tulajdonba adásáról, tulajdonba vételéről. Úgy, hogy most kapunk egy 
módosító szándékot, azt gondolom, felelősen nem lehet dönteni. Tehát én azt kérem 
tisztelettel az MSZP-s képviselőktől, hogy ilyen módon ne hozzák a bizottságot olyan 
helyzetbe, hogy részinformációk alapján kelljen dönteni, függetlenül attól, hogy itt 
egy túlterjeszkedési vagy nem túlterjeszkedési, jogi, házszabályi vita is van közöttünk.  

Kérdés persze az, hogy most vitatkozni szeretnénk ezen az ügyön, vagy pedig 
megoldani ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a megoldásnak 
kell lennie a célnak, és ezt az szolgálja, ha akár már a mai napon, ma délután az MSZP 
képviselői benyújtanak egy törvényjavaslatot. Csak akkor azt kérem, hogy a szegedi 
közgyűlés véleményét is csatolják majd hozzá. 

Egyébként valóban így van, ahogy elnök úr is elmondta, valóban több képviselő 
jelezte, hogy szeretne csatlakozni. Mi ugyanezt tettük, hogy megkértük, hogy nem 
szeretnénk házszabályellenesen dönteni, és ezen képviselőtársaim is önmérsékletet 
tanúsítottak, és önállóan fogják benyújtani a módosító javaslatukat. (Dr. Gulyás 
Gergely megérkezik az ülésre.) Én kérem, hogy ezt ne csak a Fidesz-KDNP képviselői 
tartsák be, hanem az ellenzék részéről is. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor talán célszerű lenne összegyűjteni ezeket az 

igényeket, mert valószínűleg mind megalapozott, jó, és akkor be kellene nyújtani egy 
ilyen törvényjavaslatot. 

Most Burány Sándor képviselő úrnak adom meg a szót, mert ő még nem vett 
részt a vitában, ha jól emlékszem, a másik két jelentkező képviselő úr igen.  

 
(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a 
módosító javaslatban megfogalmazott kérést Szeged városa évek óta szorgalmazza, 
tehát nem egy ismeretlen, újonnan előkerült problémáról van szó. És persze lehet 
köröket futni, hogy de akkor most rohanjunk ki a teremből, hívjuk fel Szegedet, 
intézzük el, hogy faxon itt legyen a megfelelő nyilatkozat, és akkor a bizottság rövid, 
háromórás szünet után térjen vissza a módosító indítványra, de azt hiszem, hogy 
ennél egyszerűbb megoldás is van előttünk. 

Számomra is teljesen világos, hogy ha egy indítvány egy törvény mellékletét 
érinti, akkor az a melléklet meg van nyitva, hogy kicsit pongyolán fogalmazzak. Tehát 
nem kell a komplett, átfogó mellékletre javaslatot tenni bármely indítvány 
formájában, akár azt tartalmazza, hogy ebből a mellékletből húzzunk ki egy tételt, 
akár azt tartalmazza, hogy ehhez a melléklethez írjunk hozzá még egy tételt. Tehát 
szerintem nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy mind a két esetben az egész 
mellékletre kellene indítványt tenni. Az én álláspontom is az, hogy a Törvényalkotási 
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bizottság rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy értelmezze, hogy az megfelel-e a 
jogalkotási törvénynek és a határozati házszabályban foglaltaknak.  

Az én álláspontom szerint az MSZP-s képviselők által kezdeményezett 
módosító indítványról állást foglalhat a TAB, és azt kérem, hogy pozitívan bírálja el. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi György képviselő úr, 

parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én azt 

szeretném javasolni - azért mondom el részletesebben, mert elnök úr most ült ide -, 
kérdezzük meg akkor a kormány képviselőit arról, hogy igaz-e az, amit Bárándy 
Gergely alelnök úr állított, hogy a kormánynak tartalmi kifogása nincs ezzel a 
módosító javaslattal. Ha ezt a kérdést tisztáznánk, hogy van-e tartalmi kifogása a 
kormánynak, akkor átvághatnánk ezt a gordiuszi csomót, mert ha van tartalmi 
kifogása a kormánynak, akkor úgysem fogják önök támogatni a módosító javaslatot, 
ha viszont nincs tartalmi kifogása a kormánynak a módosítóval kapcsolatosan, akkor 
viszont van értelme még azon vitázni, hogy ezt a helyzetet - ahogy Dunai Mónika 
mondta - meg akarjuk-e oldani vagy nem akarjuk megoldani.  

Ha meg akarjuk oldani, akkor elképzelhető, hogy most is meg lehetne oldani, 
hiszen azt a javaslatot, amit szintén az előterjesztő, Dunai Mónika javasolt, én nem 
tartom jónak akkor - még egyszer mondom, hangsúlyozom, az a fő eleme ennek a 
kérdésnek, hogy van-e a kormánynak tartalmi kifogása, ha van, akkor nem kell 
beszélgetni róla ezek szerint, ha viszont nincs, akkor az nem megoldás, amit képviselő 
asszony javasolt, hogy önálló törvényjavaslatként nyújtsa be az ellenzék vagy az 
MSZP, mert ha megnézzük az elmúlt hat év tapasztalatát, akkor, képviselő asszony, 
önök benyújthatnak önálló javaslatokat, azok át is mennek a bizottságokon, és a 
tisztelt Ház tud is róla tárgyalni, ugyanez az ellenzéki javaslatokkal már nem így 
történik, ezek az ellenzéki javaslatok általában a bizottságokon már elhalnak, mert 
önök nem szavazzák meg, hogy egyáltalán a Ház elé kerüljön, tehát akkor nem 
oldottuk meg ezt a problémát.  

Tehát, mondom még egyszer, én azt javasolnám, hogy amennyiben lehetséges, 
akkor elnök úr kérdezze meg a kormány jelen lévő képviselőit, hogy tartalmilag 
valóban nincs kifogásuk ezzel a javaslattal kapcsolatosan, ahogy Bárándy Gergely 
állította, vagy pedig van, mert akkor megváltoztatja a vita menetét ez a válasz 
véleményem szerint. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Varga László képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Azért azt legalább 

egymás között ismerjük el, hogy nem a megyei könyvtárak és a megyei hatáskörű 
városi múzeumok feladatellátásáról szoktuk a legmélyebb politikai vitákat folytatni. 
Talán ebben lehetne egy kicsit megértőbb minden kormánypárti képviselőtársam, 
hogy azt gondolhatják, hogy nem stratégiai jelleggel egy csapdát szeretnénk most 
állítani a kormánypárti képviselőknek, tehát itt valóban egy ilyen helyi kérdésről van 
szó.  

Amit államtitkár úr elmondott, abból, ha én jól értem, az is kiderült, hogy 
egyébként ez egy támogatott ügy amúgy a szakma által, illetve az államtitkárság által, 
hiszen arra is utalt, hogy ezt a kérdést lehet rendezni egy következő indítványban. 
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Burány Sándor pedig azt mondta el, hogy természetesen évek óta szorgalmazza 
Szeged ezt a kérdést.  

Azt általános jelleggel mondanám, hogy én is úgy látom, hogy ha egy 
mellékletet megnyitunk, akkor meg van nyitva az egész melléklet. Ez megtörtént, 
tehát jogtechnikai akadályt ilyen értelemben nem látok. Tehát én általában véve sem 
látok akadályt semmilyen tartalmi és jogi tekintetben sem a módosítással, ez egy jó 
jelzés is lehetne ebben a történetben akár.  

A jövő tekintetében meg hadd vessek föl valamit! Mondjuk, helyi 
önkormányzatoknál is van gyakorlata annak, hogy egy konkrét ügyben évente mindig 
módosít rendeletet egy önkormányzat. Tehát vegyük azt, hogy az építési szabályzat 
kapcsán folyamatosan érkeznek jelzések, ezeket az önkormányzat időről időre 
összegyűjti, majd egy csomagban módosít, ha erre szükség van. Ha nincs, akkor nem 
módosít. Nyilván nagyobb önkormányzatoknál időről időre erre szükség van. Azt 
szeretném mondani, hogy az a közösségitulajdon-felfogás, ami ma tetten érhető 
Magyarországon, és nyilván az egyes önkormányzatok között vagy az állam és az 
önkormányzatok között feladatellátás vagy egyéb okokból tulajdonba adás 
egymásnak, ennek kapcsán ez indokolhatóvá tehet ülésszakonként egy ilyen átfogó 
előterjesztést. Ezt most vagy összefogja valaki a kormány részéről, mert ebbe akár 
nagyon sok minden más is beleférne, és akkor az működik, vagy mindig egyedi 
módosításokba fogunk beleütközni. Nyilván ezt át kell tekinteni, ezt én elfogadom, de 
a konkrét ügyben semmi akadályát nem látom annak, hogy egy gyors, hatékony, a 
helyi igényeket és a szakmai igényeket is megfelelően kiszolgáló módosítást ejtsünk 
meg egy egyébként megnyitott mellékletben. Egyszerűen nem látom ennek akadályát. 

Arra kérem önöket, ezt most fogadjuk el, és a jövőre nézve pedig alakítsák ki 
annak a gyakorlatát, hogy akár ülésszakonként hogyan rendezi az Országgyűlés az 
ilyen kérdéseket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Akkor két kérdést válasszunk külön. Az egyik az előterjesztett 

módosító javaslatnak - ami az 1. számú TAB-módosító - a házszabályszerűsége. 
Miután a mellékletek nem pontosan, jogtechnikailag nem ilyen módon történő 
megnyitását, de megnyitását tömegesen alkalmazzuk a költségvetésnél, ezért 
házszabályszerűnek tartom, természetesen szavazást lehet róla kérni, de a módosító 
javaslatot házszabályszerűnek tartom. Érdemben azt kérem, hogy a kormány arra 
reagáljon, hogy érdemben támogatja-e a módosító javaslatot. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Újra azt tudom ismételni, amit mondtam: ebben a pillanatban az előterjesztést nem 
támogatjuk, viszont tartalmi információja nincs a kormánynak erről az adott ügyről, 
ugyanúgy egyébként, mint ahogy az összes többi, itt részben elhangzott, részben pedig 
megjelent egyéb más ügyekről. 

Tehát azt gondolom, hogy nem az elvi kifogásunkat fejeztük ki, hanem a 
tartalmi részét, ugyanúgy, ahogy mondjuk Szentendrének ugyanezt a javaslatát 
szintén nem támogatnánk ebben a pillanatban, mert arról sincs tartalmi 
információnk. Szentendre pedig, amennyire emlékszem, fideszes vezetésű város, 
tehát nem ellenzéki. 

Azt hiszem, hogy itt a kormány álláspontja ebben egyértelmű: tartalmi 
információnk nincs, amennyiben lesz tartalmi információnk, akkor utána erről a 
kérdésről lehet újra tárgyalni. 

 
ELNÖK: Dunai Mónika képviselő asszony, parancsoljon! 
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DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt állami és 
önkormányzati komoly ingatlanok, tulajdonok átadásáról, átvételéről van szó. Az 
általunk benyújtott javaslat a maga rendje és módja szerint képviselő-testületi 
kéréssel, polgármesteri kéréssel, azt a szakaszt is figyelembe véve került ide, a tisztelt 
Ház elé, illetve most, a bizottság elé.  

A módosító indítványt tegnap délután kaptuk kézhez. Ez egy 15 soros indoklást 
tartalmazó módosító szándék. Én nem mernék lelkiismeretesen állami tulajdon 
önkormányzati tulajdonba adásáról ez alapján a pár sor alapján akár igent, akár 
nemet mondani.  

Előterjesztőként - függetlenül a házszabályi túlterjeszkedési vagy nem 
túlterjeszkedési vitától - tartalmilag is, még egyszer megismétlem, arra kérem a 
benyújtókat, hogy ezt önálló indítványként akár összegyűjtve az államtitkárság, a 
minisztérium részéről, akár önálló indítványként nyújtsák be, és akkor tartalmilag 
valóban felelős döntést lehet majd hozni a végén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Világos. Tehát sem a kormány, sem az előterjesztő nem támogatja. Ha 

a házszabályszerűségről senki nem kér döntést, akkor saját hatáskörben 
házszabályszerűnek nyilvánítom, de ha valaki azt kéri, hogy szavazzunk róla, akkor 
szavazhatunk.  

Burány Sándor, illetve Szilágyi György kért szó. Burány Sándor képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tájékozódtam az ügyben: Hoppál államtitkár úr október 5-én küldött 
Szeged város polgármesterének egy levelet, amiben támogatásáról biztosította a 
kezdeményezést, és megjelölte egyébként azt a törvénymódosítást, amihez 
csatlakozva ezt jogszerűvé lehet tenni, és ezt a törvénymódosítást jelölte meg. 

Ha tehát a tisztelt bizottság kéri, akkor rövid idő alatt ezt a levelet tudjuk 
nyomtatásban is mellékelni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Dunai Mónika kért szót. Először a kormánypárti képviselőként és 

előterjesztőként is Dunai képviselő asszonynak adok szót, parancsoljon! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Ez az információ jó, hogy most 

idekerült, de ha jól számolom, ez már több mint egyhetes információ, és az 
előterjesztés is már jó néhány napja közkézen forog, és megismerkedhetett vele 
minden képviselőtársam. 

Azt gondolom, ha valóban célt szerettek volna elérni a mai TAB-ülésen, akkor 
egy olyan indoklással, melléklettel, dokumentációval ellátott módosító szándékot 
tárnak ide most elénk, ami nem hagy bennünk kérdéseket, hogy tudunk-e ma felelős 
döntést hozni.  

Úgyhogy ez is azt erősíti meg, hogy tartalmilag valószínűleg semmilyen kifogás 
nincs ellene. Egészen egyszerűen ez a beadott módosító 15 soros indoklással nem 
alkalmas arra, hogy felelősen döntsünk. De az megnyugtató, hogy a háttérben azért 
vannak tárgyalások, és a háttérben vannak komoly szakmai vélemények is, de ezek 
nincsenek itt most előttünk. Jó lett volna, ha ezeket csatolják az előterjesztők a 
módosító szándékukhoz. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt most a kormányt Palkovics államtitkár úr 
képviseli. Szilágyi György képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon! 

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

megyünk bele a vitába, azért egyre súlyosabb kérdések merülnek fel egy egyszerű 
módosítással kapcsolatosan. Én is úgy érzem egyébként, hogy az elnök úrnak teljes 
mértékben igaza van, ez házszabályszerű, hiszen arra is felhívnám a figyelmet, hogy a 
mi jogi megítélésünk szerint a TAB módosítói akár még túlterjeszkedőek is lehetnek 
egyébként házszabályszerűen is, de erről most ne nyissunk vitát. 

 
ELNÖK: Mi nyitottak vagyunk, képviselő úr! Nyitottak vagyunk. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Viszont ami engem nagyon meglep, az pedig az, 

hogy mind a kormány, mind az előterjesztő a következőkre hivatkozik, például az 
előterjesztő arra, hogy tegnap délután kapta meg ezt a módosító javaslatot.  

A kormány jelen lévő képviselője azt mondja, hogy ők nem tudták megnézni. 
Nekem lenne egy kérdésem. Amikor egy országgyűlési képviselő bejön a bizottságba, 
és előtte 24 órával kap meg egy nagyon komoly törvénymódosítást, akkor nekünk fel 
kell készülni, de a kormány képviselőjének nem kell felkészülni abból, hogy milyen 
módosító javaslatok lesznek itt, a TAB előtt? Nem kellene megnézni a hátterét, hogy 
felelősen tudjon dönteni erről a kérdésről?  

Vagy Dunai Mónika azt mondja, hogy nem tud most felelősen dönteni ebben az 
egy kérdésben, mert 24 órával ezelőtt kapta meg. Emlékeztetném a képviselő 
asszonyt, hogy vajon hogy tudott felelősen dönteni akkor, vagy hogy tudtak a 
képviselők felelősen dönteni akkor, amikor az előző héten egy olyan nagyon fontos 
törvényjavaslatnál, amely titkosított bizonyos taopénzeket és adótitkokat épített be 
ebbe a körbe, akkor hogy tudtak felelősségteljesen dönteni? Az elmúlt 6 évben hány 
olyan törvény volt, amit önök 24 órán belül átvertek a Házon? Hány olyan törvény 
volt, ami szintén itt volt a TAB előtt? Akkor hogy tudtak felelősségteljesen dönteni?  

Most egyetlenegy olyan kérdésben kellene egyébként felelősségteljesen 
dönteniük, amiben egyébként most 5 perc alatt egyik képviselőtársam kiderített 
dolgokat. Gondolom, önöknek is 5 perc alatt ki lehetett volna deríteni ezeket a 
kérdéseket. 

Fel kell készülni, úgy néz ki, a TAB-ülésekre, és akkor is föl kellene emelni a 
szavukat egyébként, amikor akár a kormány, akár önök önálló képviselői 
indítványokkal 24 órán belül kívánnak átnyomni ennél hatszor fontosabb kérdéseket, 
és nyomtak át az elmúlt 6 évben a Házon.  

Arra kérem képviselő asszonyt, az előterjesztőt, hogy akkor is emelje majd fel a 
szavát, ha ilyen törvények a jövőben be fognak jönni a Ház elé, és itt fogjuk tárgyalni 
őket a Törvényalkotási bizottság ülésén is. Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Rendkívül rövid leszek. Csak tájékoztatásul szeretném képviselőtársaimnak 
és az államtitkár úrnak is mondani, hátha a tartalmi döntésüket befolyásolni tudja, 
hogy az imént beszéltem Szeged megválasztott országgyűlési képviselőjével. Ő is és 
Botka László polgármester úr is támogatja ezt az előterjesztést. Azt gondolom, ez egy 
olyan érv, ami talán módosíthatja az álláspontjukat. Köszönöm szépen. (Dr. Répássy 
Róbert: Egyre több okom van rá, hogy ne szavazzam meg. - Zaj, közbeszólások.) 
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ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok, úgyhogy a vitát 

lezárom. Előterjesztőként megadom a szót válaszadásra Dunai Mónika képviselő 
asszonynak, parancsoljon! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném összefoglalni akkor, hogy mi 
az előterjesztők álláspontja. Nem támogatjuk a jelen benyújtott módosító indítványt.  

A túlterjeszkedési vitáról: a bizottság egy része úgy értékeli - közöttük én is -, 
hogy túlterjeszkedőről van szó, vannak ezzel ellentétes vélemények, tehát vitatható. 
De ettől függetlenül maga a benyújtott módosító javaslat tartalmában, 
kimunkáltságában, információgazdagságában - éppen szegénységében - véleményem 
szerint nem alkalmas arra, hogy ezt most TAB-módosítóként megszavazzuk, tehát 
ezért nem támogatom a jelen benyújtott módosító javaslatot. 

Szilágyi György szavaira viszont szeretnék még külön reagálni. Nem azt tettem 
főleg szóvá, hogy tegnap egyébként házszabályszerűen került be ez a módosító 
szándék, hanem azt, hogy mit tartalmaz. Tehát itt három dologról beszélünk. 
Beszélünk arról, hogy van egy ügy Szegeden, ahol érdemes lenne ugyanígy egy 
módosítással államiba, itt pedig pont fordítva, tehát államiból önkormányzati 
tulajdonba adni egy ingatlant. Ez az egyik téma. Ezt véleményem szerint is meg kell 
oldani, ha valóban ezt akarják az érintett felek. Ma itt elhangzott szóban többször, 
hogy ezt szeretnék az érintett felek, de mi egyelőre ilyen szóbeliségre ma nem 
alapozhatunk, azt gondolom. (Dr. Bárándy Gergely közbeszólása.) Nem vonom 
kétségbe, hogy igazat mondott képviselőtársam, de nem hivatkoznak ebben a 
módosítóban erre, és nem látunk semmi olyan komoly tényt leírva a módosító 
javaslatban, amely alapján - még egyszer hangsúlyozom - felelős döntést hozhatnánk. 
Tehát maga ez a javaslat nem alkalmas arra, hogy ma szavazzunk róla. 

Egyébként pedig valóban, ha bejön ez majd önálló javaslatként, és a 
minisztérium is lefolytatja és befejezi azokat a tárgyalásokat, amelyeket ezek szerint 
kezdeményezett, illetve már kezdeményezte a város, akkor nem lesz nyilván 
ellenünkre, hogy megszavazzuk. De abban azért - hadd jegyezzem meg - van némi báj, 
hogy a Jobbik olyan vehemensen, talán a legvehemensebben védi a szocialista 
polgármestert ebben az ügyben. (Szilágyi György: Mégis mi köze van… - Dr. Varga 
László közbeszólása.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a kérésem, hogy ne kommentáljuk a 

felszólalásokat, legfeljebb felszólalás keretében. Államtitkár úr, kíván-e még reagálni? 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Csak nagyon röviden arra, hogy amit Hoppál államtitkár úrral a város lefolytatott, azt 
mutatja, hogy a kormánynak abszolút szándéka ez a dolog. Ennek ellenére ebben a 
pillanatban, jelen informáltsági állapotunkban nem tudjuk ezt a dolgot támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Bejelentem, 

hogy Szűcs Lajos képviselőtársunk Balla alelnök urat helyettesíti. 
Először a háttéranyagban foglalt kulturális bizottsági módosító javaslatokról 

kell nyilatkoznunk. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy ezekkel a módosító 
javaslatokkal egyetért. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) 
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 27 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú, a Magyar Szocialista Párt által benyújtott 
törvényalkotási bizottsági saját módosító szándékról kell döntsünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Az előterjesztő és a kormány nem 
támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 20 
nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

A bizottság az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést 27 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Vécsey képviselő urat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadó? (Dr. Bárándy Gergely: Akkor én lennék.) Bárándy alelnök 
úr. A Jobbikot kérdezem, hogy elfogadható-e. (Jelzésre:) Elfogadható, tehát Bárándy 
alelnök úr lesz a bizottság kisebbségi előadója. 

Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, 
fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról szóló 
T/12339. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely az egyes törvényeknek az 
egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos 
T/12339. számú törvénymódosítás. Az előterjesztőket Kucsák László képviselő úr 
fogja képviselni és a kormányt pedig továbbra is Palkovics államtitkár úr. A 
háttéranyagban a Kulturális bizottság módosító javaslatai és a Törvényalkotási 
bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslata található. 

Kérdezem államtitkár urat… (Jelzésre:) Bocsánat, államtitkár urat nem 
kérdezem, mert az előterjesztő nem foglal állást. (Jelzésre:) De az államtitkár úr állást 
foglalhat, hiszen az államtitkár úr nem az előterjesztő. (Derültség.) Tehát kérdezem 
államtitkár urat, hogy a módosító javaslatokkal kapcsolatosan mi a kormány 
álláspontja. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A 

TAB-módosítót támogatjuk. 
 
ELNÖK: A Törvényalkotási bizottság módosítóját támogatja a kormány. Ez azt 

jelenti, hogy a háttéranyag 1. és 3., illetve 8. pontjait a TAB-módosító felülírja, tehát 
ez az 1., 3. és 8. pont támogatásának hiányát jelenti. A többi kulturális bizottsági 
módosító javaslatot támogatja-e a kormány? 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Igen. 
ELNÖK: A többi kulturális bizottsági módosító javaslatot a kormány 

támogatja. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután hozzászólót nem látok, ezért a 
vitát lezárom.  
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Határozathozatalok 

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyag 1., 3., illetve 8. 
pontjairól kell döntenünk. Ezeket a kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő módosító 
indítványok közül az 1., 3. és 8. pontban foglaltakat támogató szavazat nélkül, 25 nem 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a háttéranyag további pontjait a bizottság 23 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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 a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 4 
nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Kucsák képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót (Jelzésre:) nem kíván állítani az 
ellenzék. Megköszönöm államtitkár úrnak a bizottsági ülésen való kormányzati 
képviselet ellátását. (Dr. Palkovics László és munkatársa távoznak az ülésről.)  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló T/12179. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a következő napirendi pontra, amely a büntetések, az 
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 
szóló T/12179. számú törvényjavaslat. Völner államtitkár urat köszöntöm a kormány 
képviseletében. 

A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 12 pontos terjedelmű módosító 
javaslatai, illetve a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata található. 
Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e, illetve mit támogat a módosító 
javaslatok közül. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A TAB-módosítót támogatjuk, illetve a háttéranyag 12. pontjában az 
Igazságügyi bizottságét nem támogatjuk, mivel a TAB-módosító 3. pontja ezt 
tartalmazza. 
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ELNÖK: Tehát a kormány támogatja a módosító javaslatot, az Igazságügyi 
bizottság 12. pontjában foglalt módosító javaslat kivételével. A vitát megnyitom. 
(Nincs jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem.  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag 12. pontjáról kell döntenünk. A kormány nem támogatja. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 12. pontjában foglalt módosító 

javaslatot 3 igen szavazattal, 18 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem támogatta. 
Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Ezeket a kormány 

támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 18 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással támogatta. 
Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, kormány által 

támogatott saját módosító javaslatáról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát a 
bizottság 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a kormány által támogatott összegző jelentésről és összegző módosító 
javaslatról kell döntsünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Vécsey képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadónak. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság képviselő 
urat bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót (Jelzésre:) az ellenzék nem 
kíván állítani. Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

Egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról 
szóló T/12368. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a következő napirendi pontra, amely az egyes törvényeknek az 
önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról szóló T/12368. számú törvényjavaslat. 
(Dr. Völner Pál távozik az ülésről.) Köszönöm szépen államtitkár úrnak a bizottsági 
ülésen való eredményes részvételt.A soron következő törvényjavaslatnál a kormányt a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Hornung Ágnes államtitkár asszony 
és dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr képviseli, őket köszöntöm a bizottság 
ülésén. A módosító javaslatok között az Igazságügyi bizottság kétpontos, illetve a 
Törvényalkotási bizottság egypontos terjedelmű módosító javaslata található. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a vitát megnyitom. (Jelzésre:) 
Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Igazságügyi bizottsági ülésen egy elég hosszú vita volt erről, államtitkár 
úr ott is volt ezen. Azért szólok én ehhez hozzá, mert a Jobbik frakciójából most nincs 
itt Staudt képviselő úr, és rendkívüli módon egyetértettünk ebben a módosító 
javaslatban. 

Nem ismételve az ott elhangzott érveket, azt tudom mondani, hogy mi az 1. 
számú törvényalkotási bizottsági módosító javaslatot támogatni fogjuk. Én akkor 
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kértem a kormány képviselőjétől, hogy fontolja meg még egyszer esetleg annak a 
támogathatóságát, hiszen ott, hogy úgy mondjam, ingadozó álláspontot képviselt, 
tehát egyáltalán nem zárkózott el élesen a módosító javaslat támogatásától. Remélem, 
hogy azóta sikerült meggyőzni államtitkár urat is arról, hogy támogatható ez a 
javaslat. Ez esetben azt gondolom, hogy maga a teljes törvény is sokkal inkább 
megfontolást érdemlően támogatható, mint anélkül. Anélkül mi biztos, hogy nem 
fogjuk ezt megszavazni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azzal adom meg a szót államtitkár asszonynak, 

hogy azt a hibámat is korrigálnom kell, hogy kérem a kormányt, hogy a TAB saját 
módosítójáról viszont legyen szíves nyilatkozni, most már érdemben is. Parancsoljon, 
államtitkár asszony! 

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a bizottságot. A TAB módosító indítványát a 
kormány továbbra sem támogatja. Ha a részletes indoklásra is kíváncsi a bizottság, 
akkor a kollégámnak szeretném megadni a szót.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. BODZÁSI BALÁZS helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Bárándy képviselő úr, illetve a Jobbik javaslatával 
kapcsolatban itt arról lenne szó, hogy egy szót cseréljen ki a bizottság a módosítóban, 
és a „nyilatkozik” helyett a „bizonyítani” szó kerüljön be. Ezt a kormány azért nem 
támogatja, mert az ingatlanügyi hatóság, a földhivatalok munkáját szeretné 
megkönnyíteni. Az prognosztizálható, hogy a bankok körülbelül 100-120 ezer 
jelzálogjogot fognak átalakítani, és ez sajnos korántsem az ország egész területén 
arányosan fog eloszlani, hanem várhatóan körülbelül tíz járást érint. Ez azt jelenti, 
hogy ha maradna a normál menetrend, akkor ez a tíz járási hivatal, illetve a 
földhivatalok megbénulnának. Ezért gondoltuk, hogy érdemes lenne könnyíteni a 
munkájukat olyképpen, hogy az adósok helyzetét ez semmiféleképpen nem érinti 
hátrányosan.  

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

vitát berekesztem, és most határozathozatal következik.  
Először a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról kell döntenünk. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 

18 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról kell döntenünk 1. 

hivatkozási számon. A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 10 igen szavazattal, 20 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 21 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) A 
bizottság Vécsey képviselő urat egyhangúlag kijelölte bizottsági előadónak.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  

Az ülés berekesztése 

Erre tekintettel a napirendi pont és a teljes napirend végére értünk. Az ülést 
berekesztem, a mai munkát köszönöm, államtitkár asszonynak és államtitkár úrnak 
pedig a részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 

Balla György 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika, Nánásiné Czapári Judit, Madarász 
Mária, Lajtai Szilvia, Podmaniczki Ildikó, Barna Beáta, 
Baloghné Hegedűs Éva és Horváth Éva Szilvia 


