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törvényjavaslat (T/12730. szám)  
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46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 
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46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 
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Bóna Zoltán (Fidesz) L. Simon Lászlónak (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) távolléte idejére dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
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Hiszékeny Dezső (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)  
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Pórné dr. Zselinszky Eszter  
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 

Hozzászólók 
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Megjelentek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 47 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Elnézést kérek a késésért, a bizottsági ülést megnyitom. 
Mindenekelőtt szeretném Bangóné Borbély Ildikót köszönteni abból az alkalomból, 
hogy a bizottság tagjává választotta az Országgyűlés. Jó munkát kívánunk neki a 
bizottságban, Tukacs István képviselőtársunk eddigi részvételét pedig köszönjük.  

Továbbá szeretném bejelenteni, hogy a házelnök úr október 17-ével 
formanyomtatvány alkalmazását rendelte el a képviselői módosító javaslatokra. 
Tekintettel arra, hogy ennek megfelelően egy képviselői módosító javaslat minden 
pontja összefügg, egy módosítási szándékot megjelenítve ezen összefüggő 
javaslatsorokról a tárgyaló bizottságok és a képviselői szándék szakbizottsági 
támogatása esetén a Törvényalkotási bizottság is csak egyben szavazhat. Ez adott 
esetben az eddigi szavazási technikát befolyásolni fogja, a kikérések szempontjából 
jelentős változást hoz.  

A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Vécsey László Nyitrai Zsoltot, 
Selmeczi Gabriella Szűcs Lajost, Horváth László Hende Csabát, Kucsák László 
Hadházy Sándort, L. Simon László Bóna Zoltánt, Salacz László B. Nagy Lászlót, Pesti 
Imre Mengyi Rolandot, Vas Imre Jakab Istvánt, Burány Sándor Hiszékeny Dezsőt 
helyettesíti. A helyettesítési rendre is figyelemmel megállapítom, hogy a bizottsági 
ülés határozatképes.  

A napirend elfogadására azzal teszek javaslatot, hogy az előterjesztő 
kezdeményezésére javaslom, hogy a 4. napirendi pontként feltüntetett, a légi 
közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló T/12591. számú 
törvényjavaslat tárgyalására a 9. napirendi pontot követően kerüljön sor, továbbá 
javaslom, hogy a mai napon a bizottság ne tárgyalja meg, ezért a napirendnek ne 
legyen része az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes 
átadásáról szóló törvényjavaslat, tehát a 11. napirendi pont.  

Tekintettel arra, hogy két olvasatban tárgyaljuk az adótörvényt, mert máshogy 
nem tudjuk az ügyrendünk szerint a jelentős terjedelemre vonatkozóan, ezért ezt a 
holnapi ülés napirendjére felvehetjük, de itt a kormány még bizonyos pontosításokat 
kért, amiket pedig nem tudunk az ügyrendünkre tekintettel most befogadni, tehát a 
holnapi napra kerülne át a 11. napirendi pont megtárgyalásra.  

Ezzel a két módosítási javaslattal teszek javaslatot a napirend elfogadására. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy eszerint szavazzunk! (Szavazás. - Dr. Répássy 
Róbert jelezésére:) Megállapítom, hogy Répássy Róbert alelnök úr gépe nem 
működik, az ő igen szavazatát is figyelembe véve 34 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 
elfogadta.  

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az 
elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról 
szóló T/12714. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont, a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/12714. számú törvényjavaslat tárgyalását kezdjük meg. A 
kormány képviseletében tisztelettel köszöntöm Felkai László államtitkár urat. A 
háttéranyagban a honvédelmi és rendészeti bizottsági módosító javaslatok találhatók 
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meg, és a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, LMP által benyújtott, illetve 
2-3. hivatkozási számú kormánypárti módosító javaslatai képezik a vita tárgyát.  

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

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 1. 

számú módosítót nem támogatom, a 2. és 3. számút igen. A 3. számú módosító 1. 
pontja lényegében kiüti a háttéranyag 2. pontját, tehát akkor annak a kivételével. 

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Burány frakcióvezető-helyettes úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm. Én csak egy kérést szeretnék, a 
szavazás szempontjából egy változtatást. A háttéranyag 2. pontját szeretném külön 
szavazásra bocsáttatni.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Miután itt több 

kormánypárti módosító indítvány is van, és a Honvédelmi és rendészeti bizottság is 
előterjesztett jó néhány pontos módosítást, így a törvény jelentősen hosszabb lesz, 
mint az eredeti törvényjavaslat, ezért javasolom, hogy a hatálybalépést a kihirdetéstől 
számított 8 napról 30 napra emeljük meg, hogy erre a szolgáltatók fel tudjanak 
készülni. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr javaslata az, hogy a hatálybalépés ne 8 nap, 

hanem 30 nap legyen. Ezzel kapcsolatban kérdezem államtitkár urat, támogatja-e a 
kormány ezt a javaslatot.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Van-e további hozzászólási 

szándék? (Jelzésre:) Hadházy Ákos képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP): Köszönöm szépen. Én azt szeretném jelezni, 

hogy igaz, hogy nem vagyok szakmabeli, de nehezen tudom azt elképzelni, hogy a 
terroristának megnehezítenénk a dolgát azzal, hogy nem tudja, hogy, mondjuk, 
mennyibe kerül alatta a vasúti sín, mennyiért vették azt a vasúti sínt. 

Kérdésem is lenne. Nyilván azt fogják mondani, hogy az összegeket majd meg 
fogjuk tudni, azonban alapvetően a társadalmi kontrollhoz az is szükséges, hogy mit 
vettünk, mennyiért, tehát ha tudjuk, hogy mibe került valami, és ha nem tudjuk, hogy 
mit vettünk, akkor az gyakorlatilag a társadalmi kontrollt lehetetleníti el. Ezért 
javasoltuk ennek a paragrafusnak a kivételét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs 

jelzés.) Ha nincsen, akkor államtitkár úrnak megadom válaszadásra a lehetőséget. 
Parancsoljon! 
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DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 1. §-
ban írt tárgyaknak - nevezzük így - számos szegmense van; ön egyet kiemelt, de ki 
lehetne még emelni ötszázat vagy ötezret, számosat. Ezért nem is azt mondja a 
törvény… Tehát van, ami jogos, van, amit ki kell adni, van, amit meg nem. Taxatív 
felsorolás épp az elemek sokasága miatt nem lehetséges. Ezért taxatív felsorolásra 
nem lehet vállalkozni, de ki sem zárja a törvény, hanem azt mondja, hogy mérlegelés 
alapján, részben a hatóság, részben pedig az illető miniszter mérlegel. Most persze 
lehet azt feltételezni, hogy a mérlegelés nem lesz korrekt, de a mérlegelés után lehet 
jogorvoslattal élni. De miért tételeznénk fel eleve a rendeltetésellenes joggyakorlást? 
Tehát, amit ön mond, az a taxáció egyszerűen fizikailag nem valósítható meg.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, 

úgyhogy most a határozathozatal következik.  
Mindenekelőtt Vas Imre képviselőtársunk javaslatáról kérem, hogy szavazzon 

a bizottság, mely szerint a hatálybalépésre nem a 8., hanem a 30. napon kerülne sor. 
A kormány ezt a javaslatot támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

A Szocialista Párt külön kérte azt, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
háttéranyagban található 2. pontjáról külön szavazzunk. Ezt egyébként amúgy is 
fölülírja a Törvényalkotási bizottság 3. hivatkozási számú módosító javaslatának 1. 
pontja, tehát először most a háttéranyag honvédelmi és rendészeti bizottsági 
módosító javaslatai közül a 2.-ról kérem, hogy szavazzunk! A kormány ezt a javaslatot 
nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 6 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem támogatta. 

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

A bizottság 29 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot elfogadta. 

Most a háttéranyag 6. pontjáról - ami összefüggésben áll a Törvényalkotási 
bizottság 2. hivatkozási számú módosító javaslatával - külön kell döntenünk. A 
kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 6. hivatkozási pontban foglalt módosító 
javaslatot 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatja. 

Most a 3. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Törvényalkotási bizottság 3. hivatkozási számú módosító 
javaslatát a bizottság 30 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatokat 33 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról 
kell döntetnünk. Ezt a Lehet Más a Politika képviselőcsoportja javasolta. A kormány 
nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 5 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 29 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Bizottsági előadónak Vas Imre 
képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részvételt.  

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12741. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Így áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely az egyes adótörvények és 
más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12741. számú törvényjavaslat. A 
kormány képviseletében Tállai államtitkár urat és Izer Norbert helyettes államtitkár 
urat köszöntöm.  

A háttéranyagban található a Gazdasági bizottság 105 pontos terjedelmű 
módosító javaslata. A törvényjavaslat terjedelmére tekintettel az ügyrend 12. pontja 
alapján járunk el, tehát két szakaszban tárgyaljuk. A Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslata 1., illetve 2. hivatkozási szám alatt ismerhető meg.  

Köszöntöm továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesét, Gyarmathy 
Juditot. Ha hozzá kíván szólni, kérem, jelezze, és akkor természetesen megadom a 
szót, tekintettel arra, hogy elnök asszony is megfogalmazott javaslatokat a 
törvényjavaslat kapcsán. 

Államtitkár úrnak adom meg először a szót. Kérem, legyen szíves a 
támogatásról nyilatkozni, parancsoljon! 

Hozzászólások, határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 
támogatja a Gazdasági bizottság által elfogadott módosítójavaslat-csomagot. 

A Törvényalkotási bizottság által benyújtott csomagról is most nyilatkozzak?  
 
ELNÖK: Ha van rá mód, akkor igen. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez egy 15 

pontos módosító javaslat, amely 14 pontban jogtechnikai és nyelvhelyességi 
pontosítást tartalmaz.  

Egyetlen pontja érdemi, az 5. számú módosító javaslat, amely az elektronikus 
cigaretta töltőfolyadékára vonatkozó jövedéki adó mértékét az eredetihez képest 
csökkenti, a literenkénti 65 forintról 55 forintra; ezt a módosítást kezdeményezik. A 
15 pontból ez az egyetlen érdemi javaslat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az 1. hivatkozási számú, kormánypárti TAB-módosítóval 

kapcsolatosan is kérdezem államtitkár úr véleményét. 
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TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla alelnök úr kért szót, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Azt, gondolom, a teremben ülő minden képviselőtársam támogatja, hogy a 
baromfihús áfája jelentős mértékben csökken, és hogy a kedvezményes áfakulcs alá 
tartozik a későbbiekben. Ugyanakkor a benyújtott javaslatban szerintem olyan a 
megfogalmazás, amely félreértésre adhat okot, mit is tekintünk valójában 
baromfihúsnak. Van olyan értelmezés, amely szerint a jelenlegi javaslat nem tenné 
lehetővé például a melléktermékre és a belsőségekre, hogy ugyanabba a 
kedvezményes áfakulcsba tartozzanak.  

Éppen ezért én szóban szeretnék egy módosító javaslatot ismertetni a tisztelt 
bizottsággal, amely semmi mást nem tartalmaz, csak azt, hogy a baromfihús minden 
részére, tehát a melléktermékre és a belsőségre is vonatkozzon a javaslat. Pontosan 
így hangozna: a 6. számú mellékletben foglalt táblázat 52. sorában „a húsa frissen” 
szövegrész helyébe „a húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen” szöveg 
kerüljön. Valamint a 6. számú mellékletben foglalt táblázat 52. sorában az idézőjelben 
„0207-ből” szövegrész helyett a „0207” szövegrész szerepeljen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Galambos Dénes képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A 

Törvényalkotási bizottság kormánypárti tagjai javaslatának, amelyet 1. sorszám alatt 
jegyzünk a T/12741. számú törvényjavaslathoz, az 1. pontját szeretném pontosítani, 
szövegszerűen a következőképpen. Az 1. pont b) alpontjában „koncesszió keretében 
megvalósuló tárgyi eszközöknél, valamint a közfeladatot ellátó víziközmű-szolgáltató 
által vagyonkezelési jogviszony keretében üzemeltetett” - és itt jön a kiegészítés: - „és 
az alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi eszközöknél”. Tehát az „és az 
alaptevékenység ellátásához szükséges tárgyi eszközöknél” szövegrésszel egészülne ki.  

Ennek indoka az, hogy a víziközmű-szolgáltató ágazaton belül a szektorális 
hatásokat kiküszöbölve, mindazon nemzeti vagyonba tartozó szolgáltatók esetében, 
amelyek az alaptevékenységük keretében elvégzik a víziközmű-szolgáltató hálózat 
szinten tartását, indokolt a vonatkozó 1. számú melléklet 5. pontjának a módosítása. 
Köszönöm szépen. 

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

Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, csak kérdésem lenne, hogy akkor a 

TAB-módosítókról, a 2. szám alatti TAB-módosítóról is ma fogunk-e tárgyalni és 
szavazni, vagy pedig holnap. Mert ha ma tárgyaljuk, akkor az említett 5. pontot külön 
szavazásra szeretnénk kikérni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a 2. számú TAB-módosító 5. pontját a 

Jobbik külön szavazásra kérte.  
Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

határozathozatal következik. Először a Balla György képviselőtársunk által 
megfogalmazott módosító javaslatról kell döntenünk. (Jelzésre:) Bocsánatot kérek, az 
OBH elnökhelyettese jelezte, hogy szólni kíván, ezért Gyarmathy Judit elnökhelyettes 
asszonyt illeti a szó. Parancsoljon! 
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DR. GYARMATHY JUDIT, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők! Csak nagyon röviden 
szeretnék ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni. 

Az OBH elnöke módosító javaslatát a TAB részére is megküldte, illetve ezt 
megelőzően az Igazságügyi Minisztérium részére is megküldtük.  

Csak nagyon röviden. Egyetlen okból jeleznénk észrevételünket, mégpedig a 
Bjt., a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény 87. § (1) bekezdéséhez 
kapcsolódva. Ez arról rendelkezik, hogy az egészségügyi alkalmatlanság miatt 
felmentett bírák 10 év szolgálati idő alatt 9 havi, míg 10 év felett pedig 13 havi 
illetményre jogosultak. Ezek az összegek olyan személyeket érintenek - ez nagyon 
ritka, évi legföljebb egy-két esetről van szó -, amikor az illető bírónak azért kell 
lemondania vagy azért szólítják föl lemondásra, mert a munkavégzésre egészségügyi 
okból alkalmatlanná vált. Ezeket az összegeket, tehát a 9 havi, illetve 13 havi 
illetményeket 3 millió 500 ezer forintig általános szabályok szerinti adó terheli, míg 
efölött 75 százalékos különadó terheli. 

A javaslatunk arra irányul, hogy a 3,5 millió forint összeg fölötti részt se 
terhelje ez a nagy összegű különadó, arra tekintettel, hogy e személyek arra az időre, 
tehát a 9 hónap, illetve 13 hónap alatt ehhez az összeghez a rendes adózási szabályok 
alapján tudjanak hozzájutni, ne pedig ezzel a nagy összegű adóval terhelt összegben.  

Ennyi kérésünk lenne, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy minimális számú 
személyt érint, nekik azonban az életük minőségét erre a rövid időtartamra is 
nagymértékben segítené. A javaslatunk szövegszerű módosító javaslat volt. Köszönöm 
szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Nekem tetszik a javaslat, de a kormány támogatása kell hozzá. 

Kérdezem, államtitkár úr mit szól ehhez a javaslathoz. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Természetes, 

hogy kormánytámogatást nem tudok a kérdésben mondani, legföljebb a tárca saját 
véleményét, amely megegyezne az enyémmel. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! Nekünk az is elég, ha nem ellenzi. 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azt 

gondolom, azt gondoljuk a kérdésről, hogy miután több ilyen kérés érkezett az 
adótörvénycsomag tárgyalása során, ezt generálisan szükséges kezelni. S ha a 
kormány úgy látja, hogy ezen a jelentős különadómértéken enyhítene, akkor azt 
gondolom, nem csak egy ágazatban és nem csak egy szervezetet illetően, hanem akkor 
át kell nézni komplexen, és egy új módosító csomaggal idejönni az Országgyűlés elé. 
Tehát jelenleg egy-egy kérés támogatását én nem tudom javasolni. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr tehát nem javasolja ezt. Balla alelnök úr kért szót, 

parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Igen, elnök úr, de államtitkár 

úr gyakorlatilag elvette a kenyeremet, mert ugyanez a véleményem. Szerintem ad hoc 
jelleggel egy-egy módosító javaslatot egy-egy ágazatra vonatkozóan nem lehet 
befogadni, akkor sem, ha az indokai egyébként érthetőek. Ellenben annak semmi 
akadályát nem látom, hogy a kormány átnézze a különadó rendszerét, és nem 
általánosságban, hanem bizonyos, abszolút indokoltnak látható esetben tegyen 
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kivételt a különadórendszer alól. De ezt generális felülvizsgálatnak kell megelőznie, és 
nem egy ad hoc jellegű kérésnek a befogadása. 

 
ELNÖK: Sem a kormány, sem alelnök úr nem olyan jószívű, mint én 

(Derültség.), ezért aztán ennek megfelelően teszem most fel szavazásra a kérdést. 
Először tehát az OBH elnöke által megfogalmazott módosító javaslatról 

szavazunk. A kormány nem javasolja ennek elfogadását. Kérem képviselőtársaimat, 
most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 16 igen szavazattal, 13 nem 
ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.  

Most a Balla György képviselő úr által javasolt módosító indítványról kell 
szavaznunk. Ez a baromfiáfára vonatkozó pontosító rendelkezés, ami azt szolgálja, 
hogy a baromfivágás melléktermékei és belsőségei is egyaránt az 5 százalékos 
kedvezményes áfakulcs alá tartozzanak. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről a 
javaslatról most szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 35 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
alelnök úr javaslatát. 

Most pedig Galambos képviselőtársunk módosító javaslatáról kell hogy 
szavazzunk (Jelzésre:), ami ráadásul az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítási 
szándékot pontosítja. Tehát úgy kellene erről döntenünk, hogy ennek elfogadása a 
háttéranyag 105. pontjában foglalt nyelvhelyességi táblázat 30. sorát kizárja, ezért az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosítási szándék elfogadása egyben ennek 
elutasítását is jelenti, és az elhangzott szövegpontosítással együtt kell döntenünk 
erről, amelyet Galambos képviselőtársunk javasolt. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

A bizottság 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett a 
módosító javaslatot támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítási 
szándékról kell döntenünk. De még ezt megelőzően a Jobbik kérésének teszünk 
eleget, mert ennek 5. pontjáról Szilágyi képviselőtársunk külön szavazást kért. 
Úgyhogy kérem, hogy az 5. pontról most szavazzunk! A kormány ezt támogatja. 
(Szavazás.)  

A bizottság 27 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
támogatta az 5. pontban foglalt módosító javaslatot. 

Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. Ennek elfogadása kizárja a háttéranyag 7., 12., 34., 35., 45., 
73., 86. és 90. pontját. Ezért a 2. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját 
módosítási szándék elfogadása egyben ezek elutasítását is jelenti. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 25 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

Tekintettel arra, hogy az 1. és 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
saját módosító javaslatot az imént elfogadtuk, nem határozunk külön a háttéranyag 
általuk kizárt pontjairól, azokat a bizottság az imént hozott döntéseivel elutasította. 
Ez az új rend.  

Most a háttéranyag további, nem kizárt pontjairól határozunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy erről most döntsünk! A kormány ezeket támogatja. 
(Szavazás.)  

A bizottság 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
támogatta. 
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Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról a holnapi ülésen 
fogunk határozni.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm az államtitkár úrnak és a 
helyettes államtitkár úrnak a bizottsági ülésen való részvételt. 

A dohányzás visszaszorításával összefüggő T/12371. számú 
törvényjavaslat  
(A zárószavazást előkészítő módosító javaslat tárgyalása a HHSZ 
53. §-a alapján) 

Soron következik a T/12371. számú, a dohányzás visszaszorításával összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, ahol a kormányt Csepreghy 
államtitkár úr képviseli. A módosító javaslatban szerepelnek a zárószavazást 
előkészítő módosító javaslatok. A vitát megnyitom, de még ezt megelőzően az 
államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm, elnök úr. 

A kormány értelemszerűen támogatja a saját maga által kezdeményezett módosítót. 
 
ELNÖK: A kormány javaslata a kormány támogatását élvezi. (Derültség.) Van-

e hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Staudt Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
A Jobbik üdvözli, hogy a kormány végre belátta, hogy az a harc, amit főleg a Jobbik 
köréből Szávay István képviselőtársam fejtett ki, és az elektronikus cigarettáknak a 
dohánytermékektől való külön kezelésére vonatkozott; egyébként ezzel nem voltunk 
egyedül, számos szakmai szervezet felszólalt és fel volt háborodva, amikor az merült 
fel, hogy elektronikus cigarettát, elektromos cigarettát csak dohányboltban lehet majd 
a jövőben kapni, nagy volt a felháborodás. Sajnos nem sikerült akkor meggyőzni a 
kormányt, hogy itt két különböző dologról van szó, ami a dohánytermékeket és az e-
cigaretta-termékeket illeti, más szakértelemre is van szükség. Amennyire tudtam, 
illetve kikérdeztem ebben például Szávay képviselőtársamat, aki ebben 
részletesebben benne van és használt is ilyen terméket - jómagam hála istennek nem 
vagyok dohányos, és ezért elektromos cigarettára sem szorulok rá -, de azt 
szeretnénk, hogy ne csak trafikokban, hanem szakosított boltokban is lehessen ezeket 
árulni.  

Azt is el kell mondjuk, hogy az a szempont, hogy a kiskorúak védelme meg kell 
hogy valósuljon akár az e-cigaretta esetében is, ez még el is fogadható, de ez a 
módosítás megnyitja azt a lehetőséget, hogy elfogadásra kerülhessen egy 
kormányrendelet; gondolom, kormányrendelet lesz az a forma, amelyben meg fogják 
határozni, hogy a dohánytermékektől eltérően milyen módon lehet majd árulni ezeket 
a termékeket.  

Önmagában nem is a szakosított boltokkal van a baj, hanem azzal, ha az e-
cigarettát egy kalap alá veszik az egyéb dohánytermékekkel, és hasonlóan károsnak 
nevezik. Ez a parlamentben annak idején elhangzott egyébként a fideszes képviselők 
szájából, az volt a kicsengése, hogy ugyanolyan káros termékekről van szó, miközben 
azért nemzetközi kutatások azt bebizonyították, hogy az e-cigaretta éppen a leszokást 
segíti elő, és nagyon sokan használják ezt arra, hogy le tudjanak szokni. És bizonyított 
az is, hogy sokkal kevesebb káros anyagot tartalmaz. Tehát nagyon örülünk neki, hogy 
végre a kormány is belátta ezeket a tényeket, amelyeket unos-untalan a 
parlamentben, illetve egyéb sajtótájékoztatókon is elmondtunk, és ahogy mondtam, 
nem vagyunk vele egyedül.  
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Egyébként egy másik nagyon fontos szempont, hogy ha visszaemlékeznek 
képviselőtársaim, mi már 2011-2012-ben, a trafiktörvény vitája során is 
egyetértettünk azzal, hogy vissza kell szorítani Magyarországon a dohányzást, ahogy 
egyébként, mondjuk, az Egyesült Államokban is meg tudták ezt tenni, amely Egyesült 
Államok az egyik legnagyobb dohányos nemzet volt, és a Marlboro-reklámokban és a 
filmekben is a dohányzás életérzését - ugye, emlékszünk rá - népszerűsítették. Sőt, én 
emlékezni nem emlékszem, de az interneten elérhetőek azok a plakátok, amelyek 
arról tanúskodtak, hogy a nagy dohányipari cégek orvosok megszólaltatásával 
reklámozták annak idején a dohánytermékeket - ez még a XX. század közepe táján 
volt -, hogy orvosilag nem bizonyított, hogy a dohánytermékek egyáltalán károsak. 
Tehát innen indultunk, és ez néhány évtizede volt.  

Hála istennek azóta a dohányzás káros következményeit már tudományosan is 
belátják. És hogy ezt önmagában vissza kell szorítani, főleg a fiatalkorúak esetében, az 
teljesen egyértelmű, és ezt mindenképpen tudjuk támogatni. S hogy a 
visszaszorításnak egy eszköze a korlátozottabb elérés, ez is teljesen egyértelmű. 
Hozzáteszem, hogy még a jelenlegi trafikrendszerben is, bár hallhattunk 
ellenőrzésekről, de hallhattunk olyanokról is - most nem tudom, most hogy állnak 
ezek az ellenőrzések -, hogy sok esetben kiszolgáltak fiatalkorúakat, akár úgy is, olyan 
példákat lehetett hallani, hogy úgy léptek fel, hogy fél évvel a 18. életkora előtt járó 
fiatalkorút küldtek be, aki mondjuk, 190 centi volt és többnek nézett ki, és nyilván, 
amikor nem kérték el az iratait, akkor ez egy regisztrált probléma volt. Tehát az 
ellenőrzés nagyon fontos, hogy valóban ne tudják megkapni a fiatalok a 
dohánytermékeket.  

Az a tapasztalat, hogy így vagy úgy, de hozzá tudnak jutni. De ha ezt sikerül úgy 
visszaszorítani, hogy legalább ne tudják megvenni, ha bemennek egy trafikba, akkor 
már előreléptünk. Tehát kérem, hogy szigorúbb legyen az ellenőrzés is. 

Amikor erről a rendszerről, a trafikrendszerről szavazni kellett, mi 
tartózkodtunk, hiszen a céllal egyetértettünk, de félő volt és előrevetítettük, hogy a 
visszaéléseknek lehet a melegágya a kiosztás rendszere. Sajnos ezek a kételyek 
egyébként beigazolódtak, ami viszont önmagában a célt nem érinti, hogy vissza kell 
szorítani a dohányzást. Én úgy tudom, bár nyilvánvalóan pontosabb statisztikákat 
nálamnál a jelenlévők lehet, hogy tudnak, hogy azért valamennyire elindultunk a 
visszaszorítás irányába, de nyilvánvalóan tenni kell még ennek érdekében. És 
egyébként amikor az e-cigarettás szabályozást, a korábbi szabályozást kritizáltuk, az 
pont ez volt, hogy a leszokást akár az e-cigaretta is megkönnyítheti.  

Nagyon sok politikai vita tárgya volt a dohányellátó rendszer is. Ez megint csak 
egy olyan történet, ahol a visszaéléseket természetesen vissza kell szorítani, de ahogy 
én informálódtam - hiszen ez olyan társadalmi és politikai téma lett, amiben a nem 
dohányos politikusoknak is állást kell foglalniuk és informálódniuk kell -, vagy a 
hozzám eljutott információk alapján azt lehet mondani, hogy a multinacionális 
dohánycégek egy nagyon erős lobbitevékenységet folytattak továbbra is, amit 
láthattunk egyébként a reklámokban, amíg még lehetett reklámozni, addig ezt ott 
tették meg, most meg a különböző rendezvényeken, akár bulikban vagy más 
módokon, akár úgy, hogy különböző előnyöket vagy meg nem engedett gazdasági 
versenyjogi szabályokat is megsértenek. Például ha nem olyan helyre tették ki a 
trafikokba ezeket a termékeket, amit ők elvártak, akkor könnyen az lehetett a 
visszajelzések alapján, hogy a népszerű termékeket nem vitték ki ezekbe a trafikokba. 
Magyarul, nehéz helyzetbe került, mondjuk, egy vidéki trafik, ahol csak az olcsóbb 
árkategóriájú termékek fogytak; ha ő nem úgy ugrált, ahogy a beszállító multicégek 
fütyültek, akkor gyakorlatilag olyan meg nem engedett versenykorlátozó lépésekkel 
tudtak élni ezek a multicégek, amelyek már önmagukban is felháborítóak. Egyébként 



18 

korábban hasonló lépésekért az Európai Unió, ez nyilván nem a dohánytermékekről 
szól, de ugyanúgy a nagy cégeket, a Coca-Colát, a Microsoftot is rekordméretű 
versenyjogi bírságokra ítélte, sok esetben természetesen jogosan, hiszen 
összekötötték a különböző termékek forgalmazását, és ezáltal jelentős versenyelőnyre 
tettek szert, bizonyos népszerű termékeket akkor szolgáltak csak ki, ha egyébként 
más, kevésbé népszerű termékekkel együtt tudták ezt eladni.  

Úgyhogy a rendszer bonyolult, de mindenképpen azzal a céllal, ahogy 
mondtam, egyetértünk és támogatjuk, hogy a leszokást és a dohány elleni és a 
dohánylobbi elleni harcot mindenképpen végig kell vinni, természetesen az állami 
visszaélések kizárásával is.  

Azt kell mondjam lezárásként - nem szeretném hosszúra nyújtani a 
felszólalásomat -, hogy az e-cigaretták értékesítési gyakorlatát, illetve 
feltételrendszerét, nagyon bízunk benne, hogy a kormány mielőbb megteremti, ha 
támogatjuk ezt a javaslatot. Tehát mi azt gondoljuk - és ez abszolút támogatható -, 
akkor ez mielőbb megtörténik, ez egy nagyon fontos dolog, és a kormány élni fog 
azzal a rendeletalkotási felhatalmazással, amit itt megkap, és egy olyan rendszer 
alakulhat ki, ami - ahogy mondtam - az e-cigarettát külön kezeli, és akár szakosított 
boltokban, de megnyitja a lehetőséget, hogy külön hozzá lehessen jutni, és ezáltal 
minél előbb ennek a hosszú vitának a végére pont kerülhet. Úgyhogy bízunk benne, 
hogy államtitkár úr a részletekbe is be tud minket avatni, hogy milyen határidőkkel 
számolhatunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Pesti Imre képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Képviselőtársam 

gondolatai inspiráltak. Nagyon röviden: valóban volt arra példa korábban, hogy nagy 
dohánylobbik, dohánytermelő gyárak, cigarettagyárak vásároltak meg orvosokat. 
Természetesen ez a tendencia jelenleg is folytatódik, és nemcsak orvosokat, hanem 
politikusokat is meg tudnak vásárolni. Tehát itt is, ott is felmerülhetnek gazdasági 
érdekek. 

A másik tény pedig: ha valaki elmerül abban a szakmai vitában, ami elsősorban 
az Amerikai Egyesült Államokban zajlik, hogy az e-cigaretta mennyiben segít, 
mennyiben nem, akkor lehet válogatni azon dolgozatok, azon tanulmányok között, 
amelyek azt igazolják, hogy az e-cigaretta segít a leszokásban. És természetesen, ha az 
embernek az az érdeke, akkor azok között is tud válogatni, vagy olyanokat is tud, nem 
egy dolgozatot is hozni, amely az ellenkezőjét fogja igazolni. Éppen a legújabb 
kutatások, amelyek a minap kerültek napvilágra, azt bizonyították, hogy az e-
cigarettát fogyasztók közül többen szoknak rá a dohányzásra, mint az azt nem 
fogyasztók közül. Ez csak azt jelenti, hogy korántsem biztos és nem tény, ahogy itt 
elhangzott a képviselő úr megszólalásában, hogy ez valóban segít a leszoktatásban, 
illetve gátolja a dohányzásra való rászokást. 

Zárásul csak annyit, hogy itt egy politikai keretben fogunk össze vagy 
fogalmazunk meg esetleg lobbiérdekeket, szeretném azt mondani, hogy a szakmának 
ebben a nemzetközi szakirodalomban nincs határozott állásfoglalása, hogy segít vagy 
nem a leszokásban az e-cigaretta. A kormányzatnak pedig joga van egy el nem döntött 
kérdésben valahová letenni a voksát. Köszönöm.  

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

Parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak nagyon röviden két dologra reagálnék. Ha 
Pesti képviselőtársam még a dohánytermékekre vonatkozó törvénymódosítással 
kapcsolatban mondta, hogy meg lehetett venni politikusokat, akkor lehet, hogy igaza 
van, ő ezt jobban látja. 

A másik pedig az, hogy milyen nemzetközi kutatások és milyen nemzetközi 
kimutatások vannak. Az én véleményem szerint egyébként pont azért tartunk itt ezzel 
a törvénnyel, hiszen a minisztérium is megkapta azokat az anyagokat, amiket Szávay 
képviselőtársam - pont a nemzetközi kutatásokat és nagyon komoly anyagokat - a 
minisztériumnak elküldött. Gondolom, szakmailag átnézték ezeket a dolgokat, és ők 
is úgy érezték, hogy megfelelően alá van támasztva a jelenlegi tudásunk szerint az, 
hogy az e-cigarettát nem lehet együtt sorolni a dohánytermékekkel, azért, mert 
nagyon komoly kutatási munkák vannak. Szerintem ha a képviselőtársam elkéri a 
minisztériumtól, a minisztérium biztos rendelkezésére fogja bocsátani ezeket a 
nemzetközi tanulmányokat, és akkor lehet, hogy önnek is megváltozik a véleménye. 
Köszönöm szépen.  

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

államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak röviden szeretnék reagálni az urak felvetéseire. Először is, a kormány 
mindenképpen üdvözli, hogy az ellenzék is lényegében belátja vagy elismeri azt, hogy 
a trafikrendszer olyan intézkedés volt három évvel ezelőtt, ami a fiatalkorúak 
dohánytermékekhez való hozzájutását sikerült, hogy valamilyen szinten korlátozza 
vagy szűkítse.  

Egyetértek képviselő úrral abban a kérdésben, hogy további szigorításokra van 
szükség. A kormány pont ezért döntött arról, hogy a különböző ellenőrzéseknél 
abszolút objektivizálja azt, hogy amikor értékesítés történik kiskorúnak, akkor milyen 
felelősség áll meg ebben a tekintetben az eladó oldalán, és azt egyértelműen 
szankcionálni lehessen, tehát ne lehessen szubjektív mérlegelés abban a tekintetben, 
hogy ha elkövették ezt a típusú visszaélést, akkor az nagyon komolyan szankciót kell 
hogy vonjon maga után.  

Az ellátórendszer kapcsán valóban volt egy olyan kormányzati cél, ami azt az 
egyoldalú kiszolgáltatottságot, ami a hazai kiskereskedelmi szektor képviselői és a 
nagy dohányellátó cégek, amelyek alapvetően nemzetközi tulajdonosi szerkezettel 
működnek, azoknak a javára billent el a mérleg nyelve - az új ellátórendszer a mi 
véleményünk szerint ezt jelentősen tudta csökkenteni. Illetve az elektromos 
cigarettára vonatkozó kormányrendelet tekintetében kijelölt egy dátumot, még az idei 
évben a kormány meghozza ezt a döntést, és ezt az ügyet lezárja.  

Pesti képviselő úr felvetésére szeretném azt jelezni, hogy a kormány nem tudja 
ezt a vitát eldönteni. Valóban mindkét oldalon vannak érvek, pró és kontra.  

Valóban a kormány kapott Szávay képviselő úrtól is egy anyagot a parlamenti 
vita megnyitása során. Ez abba az irányba terelte a kormányzati döntést, hogy egy 
olyan döntést hozzon a magyar Országgyűlés, amely az EU-s irányelven nem 
terjeszkedik túl, tehát nem vezet be szigorúbb szankciókat az elektromos cigarettával 
szemben jelen időpontban, mint amit az EU-irányelv kötelezővé tesz. Nem tudjuk ezt 
a szakmai vitát eldönteni, és nem is szeretnénk állást foglalni abban a kérdésben, 
hogy az elektromos cigaretta leszokást támogató vagy rászokást elősegítő eszköz 
lenne. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyag 
pontjairól kell döntsünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 29 igen szavazattal, 4 
nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a zárószavazás előtti jelentésről és a zárószavazás előtti módosító 
javaslatról kell döntsünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás 
előtti módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Bizottsági előadónak Pesti Imre képviselő urat javaslom. (Dr. Pesti Imre 
jelzésre:) Jelzi, hogy ő ezt elfogadja. Kérem a bizottságot, hogy kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.)  

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

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom, hogy nem kívánnak előadót állítani.  

Erre tekintettel a napirendi pont végére értünk, az államtitkár úrnak köszönöm 
a bizottsági részvételt.  

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12475. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a közigazgatási 
bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló T/12475. számú 
törvényjavaslat.  

A Miniszterelnökség képviseletében Kovács Zoltán államtitkár urat köszöntöm. 
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 21 pontos módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, 24 pontból álló módosító javaslata 
található. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban 
fogja előterjeszteni.  

Parancsoljon, államtitkár úr!  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! Jó 

napot kívánok mindenkinek! Az igazságügyi bizottsági módosítókból a 14., 16. és 20. 
pontot nem támogatja a kormány, helyette az egységes javaslatból, a teljes javaslatból 
a 15., 18. és 22. pontot, ezek teszik rendbe ezt a három módosítót, ilyen módon azokat 
pedig támogatjuk. 

 
ELNÖK: Szabad még egyszer a számokat, a három számot kérni?  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! A 

14., 16., 20. nem, helyette a 15., 18., 22. jön be, és az összes többit ezzel együtt igen. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki felszólalni? 
(Senki sem jelentkezik.) Ha nem kíván senki felszólalni, akkor kettő perc szünetet 
rendelek el. (Rövid technikai szünet.) 

Köszönöm szépen, az ülést folytatjuk, technikai egyeztetés történt az 
államtitkár úrral. A helyzet az, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
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javaslata teljes egészében tartalmazza a Gazdasági bizottságét is. Erre tekintettel 
adom meg ismételten a szót az államtitkár úrnak nyilatkozattételre. 

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban az én pontosításommal segíteni szerettem volna 
a bizottság munkáját, és túlpontosítottam, hogy így mondjam. A TAB összegző 
módosító javaslatát támogatja a kormány, benne van minden, ami az igazságügyi 
bizottsági javaslatokkal kapcsolatos. Gyakorlatilag technikai és szövegpontosító, egy 
érdemi van, ami az Akadémia egyeztetését írja elő a Miniszterelnökséggel; ez az, ami 
érdemi változás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én meg saját magamat korrigálom annyiban, hogy 

természetesen nem a gazdasági, hanem az igazságügyi bizottsági módosító 
javaslatokról van szó, tehát ezeket teljes egészében a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú módosítója felülírja.  

Erre tekintettel most a határozathozatalra kerül sor. Először a Gazdasági 
bizottság módosító javaslatairól… (Jelzésre:) Bocsánat! Először az Igazságügyi 
bizottság módosító javaslatairól kell döntsünk, ezeket a kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő igazságügyi 
bizottsági módosító javaslatokat 7 igen szavazattal, 20 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatot 
támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Erre tekintettel a napirendi 
pont végére értünk, és a következő napirendre térünk át. Köszönöm szépen az 
államtitkár úrnak a kormányképviseletet. 

A polgári perrendtartásról szóló T/11900. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a polgári perrendtartásról szóló T/11900. számú 
törvényjavaslat. Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner államtitkár urat 
köszöntöm, ha jelen van. Déjà vum van. (Dr. Völner Pál megérkezik az ülésre.) Az 
államtitkár úr megérkezett.  

Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner államtitkár urat 
köszöntöm. A polgári eljárásjogi kodifikációs szerkesztőbizottság képviseletében dr. 
Szabó Imre professzor urat, a bizottság elnökét köszöntöm tisztelettel, illetve az 
Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesét, akit nem látok most, de az előbb még itt 
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volt. Gyarmathy Judit elnökhelyettes asszonyt is köszöntöm, ha jelen van még. 
Köztünk van-e az elnökhelyettes asszony? (Jelzésre:) Visszajön, de hogy mikor, az a 
kérdés, mert szót kívántam neki adni, tekintettel arra, hogy Handó Tünde elnök 
asszony itt is levélben fordult hozzám, és akkor már egyszerűbb, ha a bizottság ülésén 
az Országos Bírósági Hivatal ismerteti az álláspontját. 

A módosító javaslatok: az Igazságügyi bizottság 318 pontos módosító javaslata, 
ez a háttéranyag része, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú, a 
szocialista frakció által, illetve a kormánypárti frakciók által benyújtott módosító 
javaslata. Először megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): (Hozzászólása 
nagyon halkan hallható.) Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító javaslatról annyit, 
amit az Igazságügyi bizottságba átvittünk, ismertettük ott is, hogy nagyrészt az OBH 
által javasolt módosításokat vettük át, a 38 javaslatból 17 szerepelt benne, illetve a 
mostani TAB-módosító kapcsán ennek a szerkezete változik, tehát van, ahol a TAB-
módosító helyettesítheti tartalmilag, ezért a korábbi, igazságügyi bizottságiban, tehát 
a háttéranyagban szereplők egy része elhagyásra kerül. Azt hiszem, megvan a 
bizottság tagjai számára, hogy mely pontokban javasoltuk ezt, de ha kell, akkor 
részletesen felolvasom, hogy melyeket javasoljuk elfogadásra, és melyek azok, 
amelyeket nem kell elfogadni az új TAB-módosító értelmében. 

 
ELNÖK: Az a nehézség, hogy azt hiszem, csak én nem hallom államtitkár urat, 

de valószínűleg nem jó a mikrofon, úgyhogy kérem, hogy a hangosítást erősítsük, és 
ha az államtitkár úr csak a támogatás tekintetében röviden ismertetni tudná a 
kormány álláspontját, azt megköszönnénk.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Talán most jó a 

mikrofon. Köszönöm szépen. Tehát a háttéranyag következő pontjait nem kell 
elfogadni: 8., 43., 51., 70., 103., 106., 107., 116., 123., 124., 130., 160., 166., 175., 186., 
217., 218., illetve a 225., 226., 227., 231., 291. és 318.  

A kizárt pontok helyett a TAB saját módosító javaslatainak a következő pontjait 
indokolt elfogadni, amelyek ezeknek megfelelnek: 1., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 27., 29., 32., 34.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Illetve a vita megnyitását 

megelőzően, ha államtitkár úr megengedi, miután elnökhelyettes asszony ismét 
körünkben van, megadnám a szót az Országos Bírósági Hivatal véleményének 
ismertetésére. Parancsoljon! 

 
DR. GYARMATHY JUDIT, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese: 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! Köszönöm szépen a szót. Az Igazságügyi 
bizottság előtt már elmondottakat erősíteném meg itt, a Törvényalkotási bizottság 
előtt is, nyomatékot adva ezzel az Országos Bírósági Hivatal elnöke észrevételeinek.  

Az Igazságügyi bizottság előtt már ismertettem a bírósági szervezet 
képviseletében, hogy az új eljárási kódex kiemelkedő jelentőségű, óriási kihívást 
jelent nemcsak a teljes jogásztársadalomnak, hanem a bírósági ügyfeleknek is.  

Azt szeretném kiemelni, hogy a fő cél a kormányhatározattal összhangban, 
hogy világos, egyszerű és hatékony perrend jöjjön létre. Kiemeltem az Igazságügyi 
bizottság előtt is a jelentősebb újításokat, illetve üdvözöltük, hogy az 1900-as évek 
eleji hagyományok ma is jól használható része beépítésre került. Fontos megemlíteni, 
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hogy az Országos Bírósági Hivatal az Igazságügyi Minisztériummal együtt 
folyamatosan egyeztetett az alakuló normaszöveggel kapcsolatban. Tehát a 
jogalkotási folyamatnak az Országos Bírósági Hivatal képviselői is olyan formában 
aktív részesei voltak, hogy a kialakuló elveket és a formálódó normaszöveget időről 
időre véleményezésre megkaptuk, és azzal kapcsolatban véleményünket folyamatosan 
kifejtettük. 

Ezt a véleményt az Országos Bírósági Hivatal elnöke olyan módon állította elő, 
hogy a véleményezési folyamatba a bírósági szervezet részéről bevonta a bírákat. 
Nyugodtan mondhatom, hogy több mint 800 bíró fejtette ki véleményét az eljárási 
kódexszel kapcsolatban. Ezt a tudást szintetizálta az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
által létrehívott új Pp.-munkacsoport, és ennek a munkacsoportnak az anyaga az 
Országos Bírósági Hivatal elnökének az észrevétele lényegében. 

Az Igazságügyi Minisztériumnak eljuttattuk ezeket az észrevételeket. Azoknak 
egy jelentős részét egyébként be is építették, de ennek a folyamatnak természetszerű 
velejárója az is, hogy vannak olyan észrevételeink, amelyek nem kerültek beépítésre. 
Ezeket a be nem épített észrevételeinket az Igazságügyi bizottság előtt is már 
említettem, ezt követően is egyeztettünk egyébként, és újabb észrevételeink is 
beépítésre kerültek, az ezt követően fennmaradt észrevételeinket küldtük el a TAB 
részére. 

A fennmaradt lényeges javaslataink közül, ha megengedik, most csak hármat 
emelnék ki, ez önök előtt is megvan. Az anyagi pervezetésre utalnék, amit rendkívül 
fontosnak tartunk, és fenntartjuk kiemelten az észrevételeinket; a másodfokú 
eljárással kapcsolatban a fellebbezésnél a másodfokú bíróság nagyfokú bizonyítási 
kötelezettségével kapcsolatban tettünk észrevételt, ami kiemelt jelentőségű; illetve 
munkaügyi perekkel kapcsolatban jeleztük azt, hogy tisztázandó és pontosan meg kell 
határozni, hogy melyek lesznek azok az ügyek, melyek a munkaügyi bíróságok előtt 
maradnak, illetve melyeket munkaügyi bíróság fog intézni a kódex hatálybalépését 
követően.  

A többi észrevételünk az anyagban megtalálható. Ezek azok a kiemelt 
észrevételek, melyekre szerettem volna felhívni a figyelmet, és ebben szeretnénk kérni 
a TAB támogatását. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Részben, természetesen nem teljesen, de pár gondolat 
szintjén ismételni fogom azt, amit az Igazságügyi bizottság ülésén elmondtunk a 
módosító javaslatokkal kapcsolatban. 

Azt gondolom, hogy amikor a kormány egy olyan kódex megalkotásába kezd, 
és ilyet szeretne elfogadtatni, amit nyilván hosszú távra tervez, és alapvetően 
meghatározza az emberek egymás közti viszonyait, már ami a jog területét illeti, 
akkor érdemes valóban széles körű egyeztetést folytatni, és érdemes, azt gondolom - 
hadd fogalmazzak úgy -, nem erőből megpróbálni átvinni.  

Értem azt, és miniszter úr elmondta az expozéjában, hogy rendkívül széles 
körű szakmai egyeztetést folytattak, ami így helyes, és ez teljes mértékben rendben is 
van. Azt nehezményezem most is és nehezményeztem akkor is, hogy valahogy mintha 
a jogalkotókat ebből kifelejtették volna. Úgy hiszem, hogy úgy, ahogy a büntető 
törvénykönyv esetében, amikor koncepcióról is egyeztettünk, formális és informális 
egyeztetéseken egyébként magáról a normaszövegről is, akkor egészen másként tud 
hozzáállni egy ellenzéki frakció is magához a kódexhez és annak az elfogadásához. 
Kifejezetten zokon veszem azt, hogy sem a tárca, sem a szakértői bizottság, sem más 



24 

nem tartotta szükségesnek azt, hogy egyébként jogalkotókkal egyeztessen, legalábbis 
ellenzéki képviselőkkel biztosan nem. Márpedig én úgy hiszem, hogy ha van 
valamikor helye ennek, akkor pontosan egy ilyen kódex esetén, ami jó esetben hosszú 
évtizedekre hatályban marad és meghatározza az alapvető jogviszonyokat 
Magyarországon. A képviselőknek a végleges normaszövegről egy hetük volt 
fölkészülni, és egy másik hetük, amíg a módosító javaslatokat benyújthatták. Ez 
megint, azt gondolom, ha nem is példátlan a Fidesz gyakorlatában, de egy olyan elem, 
amit nem lehet szó nélkül hagyni.  

Harmadik megjegyzésem, hogy tettünk érdemi javaslatokat, és természetesen 
az ember egy vezérszónoki fölszólalásban politikai és szakmai érveket egyaránt 
hangoztat. Azonban a felszólalásomban kifejezetten figyeltem arra, hogy a szakmai 
érvek képezzék a gerincét a vezérszónoki fölszólalásnak. Az, hogy egyébként miniszter 
úr annyival nem tisztelte meg a vezérszónokokat, hogy megvárja az ülésteremben és 
reagáljon rá, az egy dolog; érdemben egyébként államtitkár úr sem reagált rá, a 
professzor asszony igen, és ezt akkor is megköszöntem, most is megköszönöm. 

Azonban egyet szeretnék ezzel kapcsolatosan is megjegyezni még. Azt 
gondolom, azért az úgy nincs jól, már ha egyáltalán önöknek fontos lenne a 
konszenzus, azt gondolom, egy ilyen kódexnél az jó lenne. Még ha nem is konkrét 
igen szavazatot jelent, de legalább odáig el tudnánk jutni, hogy alapvető problémája 
nincs az ellenzéknek egy ilyen javaslattal. Szerintem ez egy érték lenne, mert itt 
persze feles törvényről van szó, tehát formálisan teljesen mindegy, hogy hogy megy 
át, azért azt gondolom, hogy üzenet lenne a társadalomnak, hogy legalább a 
legnagyobb vonalak tekintetében konszenzust tudunk megfogalmazni benne, 
konszenzusos álláspontot, szakmai álláspontot. 

Az meg úgy nem megy, tisztelt előterjesztők, hogy egyetlenegy javaslatot, amit 
az ellenzék tesz, nem hajlandóak érdemben megfogadni, legalábbis amit én tettem, 
azt nem.  

Egyetlenegy javaslatot a mi frakciónktól nem voltak hajlandóak érdemben még 
csak mérlegelni sem, hogy abból valami befogadható-e, vagy sem, legalábbis nekem 
nem szólt erről senki. A levél, amit a professzor asszony nekem küldött, erről 
tanúskodik. Pontról pontra megmagyarázza azt, hogy amit én felvetettem, az miért 
nem jó. Ezt én értem, csak így biztos nem lesz konszenzus. Ezt szeretném előrevetni. 

A másik, amit már a kodifikációs munka minőségével kapcsolatban 
megfogalmazok, és nyilván a részletes vitában nincsen helye annak, hogy az ember 
megismételje azokat a szakmai és koncepcionális érveket, amelyeket az általános 
vitában már megtettünk. Milyen kodifikációs színvonal az - és itt elsősorban nem a 
szakmai bizottságra gondolok, hanem arra, akinek feladatköre a minisztériumban 
kodifikálni -, hogy ide, a Törvényalkotási bizottság elé egy olyan háttéranyag kerül, 
amely 124 oldalban tartalmaz módosító javaslatot, amely több mint 300 pontban 
tartalmaz módosító javaslatot? Szerintem ez nem normális dolog. Nem normális 
dolog, ráadásul úgy, hogy van még egy módosító javaslatuk a kormánypárti 
képviselőknek, amelyet nyilvánvalóan, és ez mindig is így volt, mióta parlament van, 
nem a kormánypárti képviselők kezdeményeznek alapvetően, hanem önök, tisztelt 
előterjesztők, és kormánypárti képviselők nyújtják be formálisan, ahol további 20 
oldalon keresztül nyelvhelyességet, szövegpontosítást és koherenciazavar 
kiküszöbölését javasolják. Akkor joggal felvetődik, azt gondolom, az a kérdés, hogy 
milyen színvonalú kodifikációs munka ez egy ilyen jelentőségű törvény esetében. 

Az Igazságügyi bizottság ülésén egyébként a tegnapi vagy tegnapelőtti napon - 
nem emlékszem, mikor volt ez - több olyan törvény jött sorozatban, amit az 
Igazságügyi Minisztérium nyújtott be, és hosszú oldalakon, tízoldalakon keresztül 
nem szólt másról, mint szövegpontosításról és koherenciazavar kiküszöböléséről. 
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Államtitkár úr, hogy dolgoznak önök, ne haragudjanak? Hogy a Gazdasági 
minisztérium is terjesztett egy ilyet elő az adócsomagra, az sem jó, mert a 
kodifikációért mégiscsak szakmai alapon önök felelősek, de ami effektíve és 
konkrétan az Igazságügyi Minisztériumtól jön és ilyen színvonalú, azt gondolom, 
szégyellhetik magukat a színvonal miatt. Ez már csak, hogy mondjam, a technikai 
megjegyzés a dologban. 

Amire viszont szeretnék rátérni, az érdemi módosító javaslatra, az 1. 
hivatkozási számban előterjesztett TAB-módosítóra, azt valóban a mi frakciónk 
terjesztette be. Csatlakoznék az OBH elnökhelyettesének a felvetéseihez. Az 
Igazságügyi bizottság ülésén is kértük azt, hogy szavazzunk az OBH javaslatairól. 
Nekem önmagában az is furcsa egyébként, hogy ha voltak ilyen egyeztetések az OBH 
és a minisztérium között, méghozzá - ahogy elnökhelyettes asszony nyilvánvalóan 
helytállóan mondja - ez sok körben és sokszor megtörtént, akkor hogy lehet az, hogy 
egy ilyen terjedelmű módosító csomagot kell még az OBH-nak benyújtania. Nekem ez 
önmagában furcsa; hogy az önök rendszerében van-e hiba, elnökhelyettes asszony, 
vagy a minisztérium rendszerében, ezt én nem tudom, de valahol hiba van.  

Ami viszont a tartalmat illeti, mi áttekintettük azokat a pontokat, amelyeket az 
Igazságügyi bizottság háttéranyaga nem tartalmaz. Abból három olyan pont volt, amit 
mi sem tudtunk támogatni, tehát mi sem javaslunk elfogadásra, de az összes többit 
mi belefoglaltuk ebbe a TAB-módosítóba. A bizottságnak most lehetősége van azokról 
a módosító javaslatokról szavazni, amelyeket az OBH elnökhelyettese itt most szóban 
indokolt, és én értelemszerűen ezt nem teszem meg újra. 

Talán ami a legfontosabb - és elnökhelyettes asszonynak jelzem -, az a 
hangrögzítésre vonatkozó szabályok további szigorítása, amit mi nem támogatunk az 
OBH javaslatai közül. Sőt mi több, ha már itt tartunk, mi azt nagyon szeretnénk 
elérni, hogy amennyiben erre majd anyagi lehetőség nyílik a bírósági költségvetésből, 
akkor minden tárgyalóteremben és legalább ott, ahol a jogerős ítéletek születnek, de 
ha lehet, minden tárgyalóteremben teremtsük meg a kép- és hangrögzítés feltételeit 
minden tárgyaláson. Azt gondolom, ez lenne az, ami, ha úgy tetszik, megoldaná ezt a 
régi problémát, hogy jó-e, nem jó, ha ott az ügyfelek felvehetik magnóra a tárgyalás 
menetét és a többi. Szó szerinti jegyzőkönyv nem feltétlenül szükséges, de az igen, 
hogy ha valaki azt vitatja, amit tartalmában, mondjuk, a bíró lediktál vagy leír, akkor 
visszakereshető legyen, hogy mi történt a tárgyalóban. Ennek a technikai feltételeinek 
a megteremtésére, azt gondolom, mielőbb sort kellene keríteni. Én ezt már az OIT-
ban annak idején az OIT tagjaként jeleztem. Természetesen jól tudom, hogy ennek 
egy nagyon komoly anyagi háttere van. Mindazonáltal ezt a szűkítést tartalmazó 
javaslatot éppen ilyen elvi megfontolásokból mi nem tudjuk támogatni. Mondom, ez 
talán a legfontosabb a három közül, amit nem, a többit viszont javasoljuk elfogadásra 
a tisztelt bizottságnak. 

Még annyit engedjenek meg, már ha a látszatnál és a retorikánál tartunk, hogy 
amikor államtitkár úr úgy fogalmaz, hogy felolvasná azokat, hogy mit nem kell 
elfogadni, legalább a látszatát adja meg, hogy mit nem javasol elfogadni a 
bizottságnak a kormány. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt kérem az egyértelműség kedvéért, hogy a szocialista 

frakció legyen szíves azt jelezni, hogy mi az, amiről külön szavazást kér. 
A továbbiakban Fodor Gábor kért szót. Parancsoljon! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Engedjék meg, hogy röviden a Liberális Párt nevében néhány szót mondjak a 
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törvényjavaslattal kapcsolatban, méghozzá azért, mert jelentős kódex fekszik 
előttünk.  

Akiknek vannak jogi ismeretei, és koptatták a jogi egyetem lépcsőit és ültek a 
padokban, tudják, hogy a polgári perrendtartás, a Pp. egy félelmetes anyag, sokak 
szerint az egyik legrettenetesebb anyag egyébként a tanulmányok során, amivel 
nagyon sok diák küzd és szenved, de ezzel együtt nyilván kellő tiszteletet kell 
tanúsítanunk egy ilyen kódex iránt. Ez egy hatalmas munka. Nyilvánvalóan nagyon 
sok tudás, egyeztetés, ismeretanyag van mögötte, hogy egy ilyen elénk kerül. 
Megjegyzem, az a tisztelet, amit kell tanúsítanunk, valóban jó lenne, ha a kormány 
részéről is megnyilvánulna. Olyan módon kellene hogy megnyilvánuljon, hogy az 
tényleg lehetetlen dolog, hogy az ellenzék szerintem jogosan teszi szóvá azt, hogy 
ennyi idő alatt nemhogy egyébként az egyetemen nem szokás felkészülni mondjuk a 
Pp.-vizsgákra, hanem egyébként itt, a parlamentben sem lehet egy értelmes és érdemi 
munkát és vitát folytatni egy ilyen jelentős kódexről. A tisztelet azt is jelentené a 
kormány részéről, és abban nyilvánulna meg, ha kellő időt biztosítanának egy ilyen 
vitára. Ahogy egyébként Bárándy alelnök úr említette, nyilván abban is meg kellene 
hogy nyilvánuljon, hogy ha vannak akceptálható ellenzéki módosító indítványok, 
akkor azokat illendő lenne elfogadni. Tehát ez így nincs rendjén, hogy ilyen sietős a 
beterjesztés, és nem is értem igazából, hogy mi indokolja ezt. 

A másik észrevételem, kritikai észrevételem a javaslattal kapcsolatban az, hogy 
van itt egy koncepcionális probléma, amely miatt számunkra egyelőre ez a javaslat 
nem támogatható, ez pedig az, hogy van egy erőteljesen vitatott kérdés az igazságügyi 
rendszerben, struktúrában ma Magyarországon. Az a javaslat, amit a kormány 
megszellőztetett a közigazgatási bíráskodásról, a közigazgatási bíráskodás megint egy 
olyan kérdés, amiről lehet abszolút értelmes vitát folytatni, mert nagyon erős érvek 
szólnak mellette, hogy ilyen legyen. Szólnak ellene is érvek természetesen. Itt az az 
eleme és az a formája vitatott számunkra, és jelen pillanatban elfogadhatatlanná teszi 
ezt a koncepciót, ami egyfajta politikai eszközként használná ennek az új jogi 
struktúrának a létrehozását, és a bírói függetlenség elleni fellépést jelentene. 
Megjegyzem, az OBH is határozottan ellene foglalt állást a kormány koncepciójának. 
A közigazgatási bíráskodás ügye láthatóan össze van kötve a Pp. ügyével, tehát 
nemcsak időben, hanem úgy tűnik, tartalmilag is, nagyon sokan mondják… Látom 
államtitkár úr fejrázását, hogy úgy gondolja, hogy ezt én nem jól látom. Lehet, 
kétségtelen, meg lehet győzni nyilván mindennel kapcsolatban, de azt látom magam 
is, és megjegyzem, amikor az ember utánaolvas, hogy hozzáértő emberek mit 
gondolnak erről a kérdésről, szinte mindenhol előbukkan ez az érv, hogy lényegében 
az előttünk fekvő Pp.-koncepció tartalmában, hiányaival, elemeiben úgy készült el, 
hogy implicit módon tartalmazza az egyelőre nem elfogadott, nem akceptálható, 
politikailag általunk és sokak által nem akceptálható közigazgatási bíráskodás 
koncepcióját, és ez így nincs rendjén. 

Tehát én ezért mondom azt, hogy itt van egy olyan lopakodó elem a háttérben, 
amely nem teszi elfogadhatóvá ilyen formában ennek az elfogadását, úgyhogy én a 
magam részéről ezekre a dilemmákra várom a választ a kormány képviselői részéről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak Bárándy képviselő úrra 

szeretnék reagálni. A szocialista kormány 2002-2010 között olyan nagy tapasztalatot 
nem szerezhetett a jelentősebb kódexek elfogadásában, illetve hatálybalépésében, 
merthogy az én emlékeim szerint egyetlenegy jelentősebb kódex volt, ami 2002-2010 
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között hatályba lépett, a közigazgatási eljárási törvény, ami 2004-es. Mi pedig az 
elmúlt 6-6,5 évben már túl vagyunk az Alaptörvényen, a büntető törvénykönyvön, a 
munka törvénykönyvén, a Ptk.-n, most a Pp.-n. (Dr. Varga László: Jól sikerült! - Zaj, 
közbeszólások.) Folyamatban van a közigazgatási eljárási és a közigazgatási 
perrendtartási törvény, és készül a Be. is, a büntetés-végrehajtási törvényen is túl 
vagyunk. Tehát értem én, hogy önöknek nincs tapasztalatuk, hogy ilyen nagy méretű 
kódexet hogyan lehet szerkeszteni, mert egyébként ezt a feladatot igazából 2002-2010 
között kihagyták. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Én 

egy nagyon tanulságos jegyzőkönyvrészletet szeretnék felolvasni az Országgyűlés 
jegyzőkönyvéből. A jegyzőkönyv szeptember 26-án készült, és a most tárgyalt polgári 
perrendtartás általános vitájának folytatása van napirenden. Így szól a jegyzőkönyv-
részlet: az elnök azt mondja: „Most soron következik a polgári perrendtartásról szóló 
törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása. A kormány-előterjesztés 
T/11900. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Emlékeztetem 
önöket, hogy az általános vita megkezdése során elhangzott az előterjesztő 
nyitóbeszéde, valamint a vezérszónokok felszólalása. Most a további képviselői 
felszólalások következnek. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván felszólalni a 
vitában. Varju László független képviselő jelentkezett felszólalásra. Megadom a szót, 
parancsoljon! (Varju László: Az előző napirendhez akartam szólni, most már nem.) 
Köszönöm szépen. Tehát Varju László független képviselő úr véletlenül nyomta meg a 
gombot más napirendi ponthoz. Tehát napirend utáni felszólaláshoz nyomta meg, de 
még nem zártuk le ezt a napirendi pontot. Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel további 
felszólalásra senki sem jelentkezett, az általános vitát lezárom.” 

Köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak egyáltalán, és remélem, mindenki 
levonhatja ebből a tanulságokat. (Dr. Bárándy Gergely: Mindjárt levonjuk!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr felszólalása hozzászólási szándékok 

özönét indította el. Miután a Jobbik még nem szólt hozzá, ezért először Gyüre Csaba 
alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

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

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Igen, elindította ez a felszólalás az özönét a 
felszólalásoknak. Hogy miért is? 

Megmondom őszintén, hogy elég nagy felháborodást váltott ki belőlünk ennek 
a jogszabálynak a tárgyalása, hiszen azt gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és 
látjuk azt, hogy százévente kétszer fogadunk el polgári perrendtartást. Már eleve az 
szerintem nagyon kiverte a biztosítékot, hogy nagyon-nagyon rövid időt adtak egy 
ekkora anyagnak a feldolgozására, és mindamellett a vezérszónoki felszólalásokat 
követően kitűzésre került az általános vita, amely - hogy is mondjam - a keddi napra 
volt tervezve, amelyet önök gyorsan beszavaztak, hogy aznap délután tárgyaljuk, majd 
hogy aznap délután, hétfőn kora este tárgyaljuk. Majd akkor össze lett híva a 
Törvényalkotási bizottság ülése egy időpontra, amely majdnem tökéletesen 
egybeesett ennek a tárgyalásával, ahol szinte valamennyi jogász, aki a parlamentnek 
megválasztott képviselője, ezen a törvényalkotási bizottsági ülésen volt, és oly gyorsan 
leperegtek a napirendi pontok, hogy mire visszaértünk a Törvényalkotási bizottság 
üléséről, bizony, már addigra befejezte a tisztelt Ház a napirend tárgyalását.  
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Én úgy érzem, hogy ebben volt egy előre megtervezett folyamat, éppen azért, 
hogy - én nem tudom, talán az igazságügy-miniszter úrnak példaként lebegett a 
szeme előtt az ’50-es évek elején elfogadott polgári perrendtartás, amiről mondta, 
hogy vita nélkül fogadta el az Országgyűlés, gondolom, annyira jó volt ott az ’50-es 
évek elején. Én nem tudom, hogy ehhez kellene-e a Fidesznek hasonlítani a 
törvényalkotását, ahhoz kellene, a Rákosi-rendszer törvényalkotási folyamataihoz, de 
én úgy érzem, hogy itt ez történt. Gyakorlatilag puccsszerűen nem tudtunk 
hozzászólni a polgári perrendtartáshoz, csak a vezérszónoki véleményeket tudtuk 
elmondani. (Dr. Mátrai Márta: Ismert a helyettesítés intézménye, nem?) 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Gyüre alelnök úr elmondta 

tulajdonképpen, amit elmondott, én hasonlókat is szerettem volna részben, és talán 
akkor ott is folytatnám, ahol ő abbahagyta. 

Az, hogy az elmúlt hat évben hogy ürültek ki ezek a viták, nyilván egy érdekes 
beszélgetés lenne. Tehát én éjszakába nyúlóan is ott vagyok a Házban, ha kell, részt 
veszek személyesen is vitákban, és azt gondolom, hogy a legtöbb képviselőtársam a 
frakciómból így van ezzel. Az persze hat év mérlegre tétele, hogy egyébként ennek 
mennyi gyakorlati értelme van, mert gyakorlatilag az ellenzéki képviselők azt látják, 
hogy a konkrét képviselő személye dönti el, hogy egyébként támogatnak-e egy 
módosító javaslatot, figyelembe vesznek-e egy hozzászólást, és még sorolhatnám. 
Magyarán: ha ellenzéki nyújtja be, akkor nyilván leszavazzák, nem figyelnek oda. Azt 
is mondhatnám, hogy egyébként ezen az ominózus vitán akkor a kormánypártok sem 
sorakoztak fel teljes mellszélességben itt az érvek asztalra rakásában, de Gyüre 
képviselőtársam elmondta, hogy mi volt ennek a valódi oka ebben a konkrét 
helyzetben. De azt láthatjuk, hogy más jogszabályok kapcsán milyen kiüresedett viták 
vannak sajnos, és mennyire nem kapunk választ, ellenzéki képviselőtársaim mennyire 
nem kapnak választ a felvetéseikre. 

Az pedig, hogy hány törvénykönyvet, kódexet fogadott el egyébként egy-egy 
ciklus, arról is lehetne itt vitázni. Emlékszem azokra az időkre, amikor valóban mi 
kormányoztunk, és hogy mennyire hosszan társadalmasított folyamatok voltak ezek, 
mennyire hosszú parlamenti viták. Ma ezek valóban nincsenek. Ilyen ütemben 
például fél 3-kor éjszaka megszüntetni a sztrájkjogot Magyarországon, ezt kiválóan 
lehet, ez nagyon gyors, nagyon hatékony, nagyon büszkének lehet rá lenni, munka 
törvénykönyve, hujjuj, nagyon-nagyon rendben van, de én inkább szégyellném 
magam Vas Imre képviselőtársam helyében, ha ilyen munka törvénykönyvét 
támogattam volna. Ez a nagyon határozott álláspontom. 

Tehát ezeket az érveket azért arcpirító az asztalra tenni. Köszönöm. (Balla 
György: Szerinted! - Dr. Répássy Róbert: Arcpirító, hogy nem szóltak hozzá!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azt mondták itt a 

képviselőtársaim, hogy nagyon rövid idő volt. IX. hó 2-án nyújtotta be a kormány, a 
vita megkezdése IX. hó 13-án volt, a vita folytatása és lezárása IX. hó 26-án. A 
részletes vita megkezdése X. hó 3-án, annak lezárása XI. hó 2-án, és ma vagyunk XI. 
hó 17-én a TAB-eljáráson, és feltételezhetően jövő hét kedden meglesz a zárószavazás, 
ami azt jelenti egyébként, hogy a benyújtástól az elfogadásig több mint két és fél 
hónap telt el. Tehát erre egyáltalán nem mondanám, hogy ne lett volna felkészülési 
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idő a képviselőknek akár a vitára, akár módosító indítványok benyújtására. 
Köszönöm szépen. 

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

szót, elnök úr. Hogy mi kevés idő és mi sok valamire, azért én azt gondolom, az 
relatív. Én azt értem, hogy Vas képviselő úrnak elegendő idő, mondjuk, tíz nap arra, 
hogy esetleg a felszólalása előtt elolvassa azt a hozzászólást, amit megírtak neki a 
szakértők, merthogy ezt szokta csinálni. És én értem azt, hogy ön baromira nem 
kíváncsi egyik törvényre sem, és azt is biztosra tudom mondani önnek, képviselő úr, 
mivelhogy nem egyszer hallottam a felszólalását, és nem egyszer vitatkoztunk már a 
parlamentben, hogy önnek pont semmi köze nem volt egyik nagy kódex 
megalkotásához sem. 

Bár egyébként ez, azt gondolom, hogy erénynek írható az ön javára, pontosan 
olyan okokból, amit Varga képviselő úr elmondott. (Dr. Répássy Róbert: De ne 
személyeskedjünk már, jó?) Szóval, tisztelt képviselő úr, azt gondolom, hogy amikor 
ön azt mondja, hogy egy kódex vitájára és a módosító javaslatok kidolgozására tíz nap 
elegendő, akkor azzal az ön hozzállásáról és szakmai igényességéről mindent el is 
mondott. A rendelkezésre álló időről azt gondolom, hogy ennyi elég. 

A másik, amit megjegyeznék, hogy azt gondolom, hogy egy kormányzat 
tevékenységét nem az minősíti, hogy hány kódexet sikerül elfogadnia. Először is nem 
mindegy, hogy az milyen minőségű. A másik meg, Vas képviselő úr, tudja, vannak 
úgynevezett novelláris módosítások. Nem muszáj szétverni az egész jogrendszert, 
ahogy azt önök csinálják, hanem lehet megtartani a kontinuitását annak. Ezt lehet 
úgy is tenni, hogy tartalmilag egy új kódex elfogadásával tartják ezt meg, meg lehet 
úgy is tenni, ami egyébként a korábbi MSZP-s kormányoknak sokkal inkább 
filozófiája volt, hogy nagyobb terjedelmű novelláris módosításokat nyújtunk be 
törvényekhez, mert értéknek tartjuk, tudja, a kódex stabilitását. 

A 2009-es, mondjuk, büntető törvénykönyvi novella, állítom önnek - de ezt 
majd a tudomány megítéli -, hogy több újítást tartalmazott, több nóvum van benne, 
mint amennyi az új büntető törvénykönyvben. És az új Btk. ezt a 2009-es novellát 
nagyjából 90 százalékban átvette. Magyarán szólva, azt gondolom, hogy utoljára 
nagyjából a középkorban versenyeztek azon, hogy ki tud több kódexet elfogadni, tán 
még Napóleon. De nem ez méri egy kormányzat teljesítményét, tudja, képviselő úr, 
legalábbis az én meglátásom szerint nem. Egy új kódex elfogadása igenis tud nagy 
teljesítmény lenni, én ezt nem akarom lebecsülni, de hogy ön most el tudja sorolni, 
hogy a Fidesz-kormány alatt hányat sikerült elfogadni, ez még önmagában semmit 
nem mond. 

Végül Répássy képviselő úr felvetésére: meglehetősen cinikus módon 
fölolvasott egy részletet. Én nem akarom azt ismételni, amit elmondott… (Dr. 
Répássy Róbert: A jegyzőkönyvből.) Igen, a jegyzőkönyvet is lehet cinikusan 
fölolvasni vagy cinikus hozzáállással fölolvasni. De nekem egy dolog feltűnt, képviselő 
úr: akkor önök szerint ez a törvény ugyanúgy nem fontos, ugye? Csak úgy kérdezem, 
mert én nem azt hallottam a felolvasásban, hogy egyébként húsz fideszes képviselő 
fölszólalt volna, csak éppen ellenzéki nem, hanem azt olvasta ön föl, Répássy 
képviselő úr, alelnök úr, hogy senki nem szólt hozzá. És hogy miért nem szólt hozzá 
senki? Pontosan azért, amit Gyüre képviselő úr elmondott. Azért, mert puccsszerűen 
változtatták meg aznap délután a tárgyalási menetét ennek a törvénykönyvnek. A mi 
képviselőink közül négyen-öten-hatan, tudom, még téma szerint is, hogy mivel 
készültek a Pp. vitájában. Pontosan tudom. Láttam a szakértői anyagokat. (Dr. 
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Répássy Róbert: És nem olvasták a napirendet, nem találkoztak a napirenddel, 
vagy mi történt?) De találkoztunk a napirenddel, és a Házbizottság ülésén is, a 
kiküldött előzetes napirendben is keddi tárgyalást irányoztak elő. Ezzel a napirenddel 
találkoztunk. (Dr. Répássy Róbert: Nem volt konszenzus a Házbizottságban, ők nem 
fogadták el.) Az, hogy önök egyébként délután kettőkor úgy határoznak, hogy nem 
másnap tárgyalják, hanem aznap este, ez valóban azt eredményezte, hogy a 
képviselőknek ez az időpont nem volt jó. Ez van. Ezt így nem lehet csinálni. 

Van, és lehet oka annak, hogy valami egyik napról a másikra átkerül, de ennek 
semmi oka nem lehetett, tisztelt képviselő úr, tisztelt alelnök úr. Itt egyetlen oka 
lehetett, hogy önök azt kívánták elérni, amit végül is sikerült, hogy lehetőség szerint 
ebben ne legyen vita. Indokolhatja számos érv azt, hogy a napirendi pont innen oda 
kerüljön, de azt gondolom, ha megint csak a súlyát nézzük ennek a 
törvényjavaslatnak, itt egyfajta kiszámíthatóságra azért illett volna törekedni. Én 
biztos vagyok abban, ismerve önöket - és ez nem előítélet már, hanem sajnos utóítélet 
-, hogy önöknek ez volt a terve, hát be is jött. Köszönöm. 

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

leszek. Nem értem a sértődöttséget, de oké, lehet ezt is csinálni a TAB-on. De 
minimális tényszerűséget, alelnök úr, minimálisat! Hogy lehet azt mondani, amit 
most mondott, hogy tíz nap állt rendelkezésre a szöveg elolvasására és a módosító 
javaslatok benyújtására? Vas képviselő úr elmondta a tárgyalás menetét. Ez azt 
jelenti, fordítsuk le magyarra, ezt a törvényjavaslatot a teljes őszi ülésszakban 
tárgyalta a parlament. Még most sem fejeztük be. Milyen tíz napról beszél? A teljes 
őszi ülésszakban lehetett vele foglalkozni, véleményt lehetett megfogalmazni, 
módosító javaslatokat lehetett benyújtani. Tegnap 16 óra 30 percig lehetett 
benyújtani az utolsó módosító javaslatot. Miről beszél? 

Az, hogy önnek nem tetszik, hogy nem volt kellő egyeztetés, meg többet 
szeretett volna, oké (Dr. Bárándy Gergely: Nem többet, csak valamennyit.), ez a 
hozzáállása. Egyébként nem hiszem azt, hogy bármikor is egyébként visszautasításra 
talált volna, ha megkeresi bármelyik fideszes szakpolitikust, akár az elnök urat, akár 
alelnök urat, hogy szeretne egyébként egyeztetni ebben az ügyben, mi lenne, ha 
leülnének beszélni. Ön is pontosan tudja, hogy van erre mód és lehetőség, nem tette 
meg. A kákán is csomót keres, beleköt valamibe azért, hogy elmondhassa a szép 
szavait. Valójában erről van egyébként szó. 

A Házbizottságban egyetlenegy dolog történt: ellenzéki képviselők kérték, hogy 
más egyéb törvényekkel ellentétben, éppen a nagy terjedelem miatt ne az általános 
vita megkezdése és lezárása történjen, hanem az általános vitát kezdjük meg, és 
egyébként két héttel később folytatni lehessen. Erre kapásból mindannyian igent 
mondtunk, így is zajlott a tárgyalási sorozata. Bármikor elmondhatták volna a 
véleményüket, bármikor kezdeményezhettek volna egyeztetést, bármilyen 
javaslatukat szívesen láttuk volna, nem tették meg. De akkor most ne legyenek már 
ennyire fölháborodva. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. A IX. hó 2-ai benyújtás után 29-éig, tehát 

27 napot lehetett önálló képviselői módosító indítványokat benyújtani, és utána be 
lehetett volna, akár képviselő úr, akár Teleki képviselő úr javasolhatta volna az 
Igazságügyi bizottságnak, és még tegnap, mint Balla képviselőtársam mondta, 16 óra 
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30-ig, tehát gyakorlatilag egy nap híján két és fél hónapig lehetett módosító 
indítványt benyújtani. 

Én egyébként elég sok egyeztetésen voltam, nem ezzel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban, az Igazságügyi Minisztériumban, de MSZP-s képviselővel én ott még 
egyszer sem találkoztam. Egyébként pedig a kormánynak a törvényjavaslatok 
tekintetében az Országgyűléssel való egyeztetés a plenáris ülés, a kijelölt 
szakbizottság, illetve a Törvényalkotási bizottság, amikor egyeztet gyakorlatilag a 
kormány ezekben a törvényjavaslatokban mind a képviselőkkel, mind a frakciókkal, 
merthogy a törvény elfogadásának ez a menete. Köszönöm szépen. 

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

elnök úr. Egész röviden: Balla képviselő úr, segítsen már nekem abban, hogy melyik 
javaslatunkat támogatta? Csak érdekelne, hogy azok közül, amiket megfogalmaztunk 
az általános vitában vagy most itt a TAB módosító javaslatai között, segítsen nekem, 
hogy melyiket támogatja. Azért érdekelne csupán, mert persze, vitatkozhatunk, és 
ebben eltérhetnek az álláspontjaink, hogy mennyi idő mire elég, de ha már itt tartunk, 
és ön tartalomról szeretne beszélni, akkor gondolom, hogy most segít nekem abban, 
hogy melyik irányt, amit megfogalmaztunk, melyik módosítót támogatja, amit mi 
benyújtottunk. 

Azt meg, Vas képviselő úr, hogy önökkel külön tárgyalnak a minisztériumban, 
és emiatt nem találkozunk egymással, azt én elhiszem. (Dr. Vas Imre: Nem ezt 
mondtam.) Ez lehetséges. Én a magam részéről többször voltam a minisztériumban 
egyeztetésen, amikor hívtak oda. Ebben a témában nem hívtak oda. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem erre a törvényjavaslatra céloztam. Több 

törvényjavaslatról is tárgyaltunk, én egyen sem láttam ott, pedig mindig elküldték 
önöknek is a meghívót. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az MSZP rendszeresen nem 

jön el egyébként általunk kezdeményezett ötpárti egyeztetésekre. Kétségkívül erre 
valószínűleg nem hívtuk Bárándy képviselő urat, segít nekünk a képviselő úr abban, 
ha ad egy listát, hogy mire hajlandóak az MSZP-sek eljönni és mire nem, akkor majd 
azt át fogjuk gondolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az elmúlt hat évet 

elemezgethetjük oda-vissza - semmi értelme nincs ezen egyezetések nagy részének! 
(Dr. Répássy Róbert: De akkor nem kell számonkérni rajtunk!) Valódi 
egyeztetésekre valóban szükség lenne, de soha semmire nem voltak nyitottak! Soha 
semmire! Ennek lesznek politikai következményei; eljön az idő, amikor ennek a 
következményeit nyilvánvalóan meg fogják önök szenvedni. Ennyi. 

Javaslom, hozzanak egy határozatot a bizottság többségével, hogy tökéletes az 
egyeztetési mechanizmusuk, és minden nagyon rendben van. El fogják tudni fogadni, 
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mert itt is többségben vannak. Úgyhogy, ha ennyire fenn vannak ezen akadva, 
tegyenek egy ilyen lépést! (Balla György: Nem mi vagyunk fennakadva, hanem ti!)  

 
ELNÖK: A vita hosszabb ideje nem a polgári eljárásról, hanem az országgyűlési 

eljárásról folyik, aminek természetesen nincs akadálya. De miután most további 
felszólalót nem látok, ezért államtitkár úrnak adom meg válaszadásra a lehetőséget. 
Parancsoljon! 

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

elnök úr. Először csak egy ténybeli közlés: a most benyújtott MSZP-s javaslatok közül 
- amelyek száma 17, tehát amelyet a bizottságnál kezdeményeztek - a 3., 4., 9. és 11. 
részben most, részben korábban elfogadásra került. Tehát ha a szakértők 
tanulmányozzák az anyagot, akkor ezt le tudják ellenőrizni.  

A másik, hogy kevés idő volt a vitára. Gyakorlatilag három éve folyik a kódex 
előterjesztése, nyilvánvalóan az egyetemek, a hivatásrendek bevonásával. Tehát ha a 
társadalmi beágyazottsága megvan az ellenzéki pártoknak ezeken a helyeken - 
ügyvédi karra, egyetemekre nyugodtan gondolhatunk -, akkor talán nyomon tudták 
volna követni ezt a folyamatot. De április 12-én a minisztérium honlapjára is felkerült 
(Dr. Répássy Róbert: Úgy van.), tehát a szöveg teljesen nyilvános volt. 

S amit Vas Imre képviselőtársam is említett, valóban, a pártok közötti 
diskurzus helye a parlament, és erre szeptember 2-a óta itt mód és lehetőség volt. 

Visszautasítanám Bárándy képviselő úrnak azt a felvetését, hogy a 
vezérszónoki körre nem reagált a minisztérium, illetve miniszter úr vagy én személy 
szerint. Ugyanis, ahogy Balla képviselő úr is idézte, a vezérszónoki kör után nem 
folytatódott a vita, hanem később folytatódott az általános vita, ahol ha ott lett volna a 
képviselő úr, akkor ezt tapasztalhatta volna, csak tíz perc után elment. Úgyhogy ezt 
így nehéz esetleg befogadni, ha ezért nem volt rá lehetőség, hogy megtörténjen a 
reakció. Mint ön is említette, írásban is kapott választ a felvetéseire (Dr. Bárándy 
Gergely: Mert külön levélben elküldtem!), amelyben megválaszolta azokat a 
miniszter úr, illetve a miniszteri biztos asszony.  

S mint említettem, az ellenzéki javaslatok közül, nemcsak az önökéi közül, 
hanem az LMP-nek is volt olyan javaslata, amelyik a társult pereknél a 
környezetterheléssel kapcsolatos kiterjesztést javasolta, nem szó szerint, de 
tartalmában például belekerült ugyanúgy a javaslatba. Tehát vissza kell utasítanom 
azt, hogy a minisztérium vagy a kormányzat nem nyitott az ellenzéki javaslatokra. Ha 
azok szakmailag illeszkednek a koncepcióba - márpedig itt egy szakmai anyagról van 
szó -, akkor az természetesen belekerülhet. Hogy mennyire szakmai, azt az is jelzi, 
hogy szakmai viták továbbra is zajlanak ebben a kérdésben, hiszen ez egy 
kompromisszumos javaslat, noha 66 százalékában tartalmában hozza a korábbi 
szöveget, tehát a kontinuitás is megvan a polgári perrendtartáson belül.  

S vissza kell utasítanom a minisztérium dolgozóinak a nevében azt a felvetést, 
hogy itt fércanyagok készülnének. Azok a nyelvhelyességi pontosítások, nagyon jól 
tudja, képviselő úr, hogy zömében pont, vessző, gondolatjel és egyéb nyelvhelyességi 
pontosítások, amelyek megjelennek. Nyilvánvaló, ha azt várjuk el, hogy 
nyelvészprofesszorokat is tartsunk adott esetben a minisztériumban, akkor valóban 
meg kellene hogy feleljünk ennek a mércének is. De a helyesíráson belül is lehetnek 
vitatott szabályok - még ezt is felvetném -, de mi semmilyen esetben nem vitatkozunk 
ezeknek a megjelölésénél. De adott esetben persze lehetne nyitni egy ilyen vitát is. 

A pártfogó ügyvéddel kapcsolatos kérdést már korábban is megválaszoltuk, 
hogy a Pp. elfogadása után lehetséges majd a hozzákapcsolódó jogszabályokban 
rendezni ezeket a mellékes kérdéseket, amelyek ehhez kapcsolódnak.  
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Fodor Gábor képviselő úr jelezte, hogy elment, de azért válaszolnék neki is: a 
közigazgatási bíráskodásról szóló törvény nem került benyújtásra a parlamentbe, 
tehát az a fajta lopakodó jogalkotás, amiről ő itt beszélt, ebben az esetben szerintem 
alaptalan felvetés. Valamennyien tudjuk, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 
törvény van a Ház előtt, ezt nyilván szinkronba kell hozni ezzel a Pp.-vel, amely 
jelenleg itt van a bizottság előtt. 

Természetesen folytathatnám még, de azt hiszem, olyan súlyú felvetések nem 
voltak, főleg szakmai felvetések, amelyek megkívánnák, hogy továbbra is elvegyem a 
tisztelt bizottság idejét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik.  
Először az Igazságügyi bizottság módosító javaslatairól kell döntenünk, 

tekintettel arra, hogy a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú saját 
javaslatának elfogadása - ahogy államtitkár úr is említette - kizárja a háttéranyag 8., 
43., 51., 70., 103., 106., 107., 116., 123., 124., 130., 160., 166., 175., 186., 217., 218., 
225., 226., 227., 231., 291., 318. pontjait, ezért először ezekről a most említett 
pontokról külön kell határoznunk. Kérem a bizottságot, ezekről szavazzon; ezeket a 
kormány nem támogatja. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság támogató 
szavazat nélkül, 24 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyagban szereplő további módosító indítványokról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak; a kormány támogatja a 
javaslatokat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett az Igazságügyi bizottság többi módosító javaslatát támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk, amelyet az MSZP-frakció nyújtott be. A kormány nem 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú, Törvényalkotási 
bizottság saját módosító javaslatát 9 igen szavazattal, 19 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül nem fogadta el. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú, törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és összegző módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy egyhangúlag Vas Imre képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelöltük. 

A kisebbségi előadói teendőket Bárándy alelnök úr, a Jobbik által később 
bejelentett képviselővel megosztva fogja ellátni. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes 
törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 
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T/12719. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a jogi segítségnyújtásról 
szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/12719. számú törvényjavaslat; a 46. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint tárgyalunk. 

Az Igazságügyi bizottság 8 pontos érdemi és technikai jellegű módosító 
javaslata képezi a vita tárgyát. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást.  

Erre tekintettel a vitát megnyitom. Miután hozzászólási szándékot… (Jelzésre:) 
csak egy esetben, alelnök úrnál látok, ezért neki adom meg a szót. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Egy dolgot szeretnék megjegyezni, illetve két dolgot, bocsánat.  

Az egyik, hogy én azt gondolom, itt is olyan hibák történtek a törvényjavaslat 
előkészítésekor, ami miatt nem felel meg a jogalkotás szakmai követelményeinek. Ez 
az egyik megjegyzésem. 

Megint egy salátatörvényről van szó, ami, azt gondolom, és sokszor beszéltünk 
már erről, hogy nem feltétlenül volna szükséges. 

A harmadik megjegyzésem pedig az lenne, ami az előző vitához kapcsolódik, 
hogy állítólag a jogi segítségnyújtás szabályait majd külön jogszabályban akarják 
rendezni, ezért kérték tőlünk azt, hogy a polgári perrendtartásról szóló, egyébként 
ehhez kapcsolódó szabályokat támogassuk. Itt van előttünk egy jogi 
segítségnyújtásról szóló törvénymódosítás: egy árva nyekk nincs benne arról, ami 
egyébként a Pp.-hez kapcsolódna! Semmi! Egy szó sem! Technikai módosítások 
vannak, és egyébként a kétharmad vagy háromnegyed része ennek nem is a jogi 
segítségnyújtásról szól, hanem más törvényeknek a módosításáról. Ehhez képest 
higgyük el a kormánynak azt, hogy majd a kapcsolódó törvényekben fogja ezt 
rendezni? Akkor miért nem rendezi itt, államtitkár úr, ha már benyújt egy ilyen 
javaslatot? Akkor miért nincs ezek között ott az a rendelkezés, amely kiküszöböli azt a 
problémát, amit mi egyébként a Pp.-vel kapcsolatban felvetettünk? Nagyon érdekelne 
a válasza, államtitkár úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Az államtitkár 

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

elnök úr. Akkor csak egyetlen mondatban, amit már az imént is elmondtam: az új Pp. 
elfogadása után lehet majd a kapcsolódó szabályokat módosítani, tehát ez jelenleg 
jogharmonizációt jelent, amit korábban már elmondtunk. Köszönöm.  

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

elnök úr. Én meg azt gondolom, hogy teljesen független ilyen szempontból a kettő, ez 
nem egymásra épülő történet, hanem nyugodtan lehetne egymással párhuzamosan 
tárgyalni, és akkor talán mire a Pp. hatályba lépne, ez is megnyugtató módon 
hatályba tudna lépni. Mert így lesz egy olyan periódus, még ha a szándékokat el is 
hiszem a tartalmi módosításra, bár meglehetős fenntartással viseltetem ez iránt, 
akkor is lesz egy olyan időszak a Pp. hatálybalépéséig várhatóan, amíg ez nem 
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rendeződik. De ha az államtitkár úr nekem most megígéri azt, hogy ez nem így van, 
akkor én ezt örömmel fogom venni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, az alelnök úrnak tesz-e ilyen ígéretet? Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, hogy a 

szavam még ér ennyit. Tehát tudjuk, hogy csak ’18-ban lépne hatályba a Pp., ha 
elfogadjuk (Dr. Bárándy Gergely: Ezért kérdezem.), tehát itt van egy átmeneti 
időszak, és ezt kezeli ez a módosítás. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Most ha nem akarjuk, hogy az alelnök úr ismét megkérdezze az 

államtitkár urat, akkor én kérdezem meg… 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Akkor ígéretet 

teszek, jó, köszönöm. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Az államtitkár úr ígéretet tesz erre. Köszönöm szépen.  
Így rátérhetünk a határozathozatalra. Először az Igazságügyi bizottság 8 

pontos, érdemi és technikai módosító javaslatairól kell döntsünk. A kormány nem 
nyilatkozhat, értelemszerűen, hiszen c) pontban járunk el. Kérem képviselőtársaimat, 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 23 igen szavazattal, 2 
nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

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

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

Előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangúlag kijelölte őt a bizottság előadónak.  

Kisebbségi előadót nem kíván az ellenzék állítani.  
Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a kormányképviselet ellátását.  

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvény módosításáról szóló T/12694. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Így áttérhetünk a soron következő napirendi pontra, ami a honvédelemről és a 
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról szóló T/12694. számú törvényjavaslat. A 
Honvédelmi Minisztériumot Vargha Tamás államtitkár, illetve Balogh András 
ezredes, a HM jogi főosztályának főosztályvezetője képviseli, őket köszöntöm. 
Módosító javaslatot, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot senki nem 
nyújtott be. Az 1. hivatkozási számú TAB-módosító pedig két pontból áll. Ezzel 
kapcsolatosan kérdezem a kormány képviseletében az államtitkár urat, hogy 
támogatja-e ezt a módosító javaslatot. Parancsoljon! 

 
VARGHA TAMÁS államtitkár (Honvédelmi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A kormány támogatja a módosító javaslatot.  



36 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Az államtitkár úr jelzi, hogy a kormány támogatja a módosító 
javaslatot. A vitát megnyitom. (Senki nem jelentkezik.) Mivel hozzászólási szándékot 
nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Tájékoztatom a bizottságot, hogy Répássy 
Róbert alelnök úr Galambos Dénes képviselő urat, Mátrai Márta háznagy asszony 
Dunai Mónika képviselő asszonyt helyettesíti. 

Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell a bizottságnak döntenie. Mint hallhatták, az államtitkár úr támogatta, 
és a kormány támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.)  

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

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

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

Vas Imre képviselő urat javasolom bizottsági előadónak. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag kijelölte bizottsági előadónak.  

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

A Honvédelmi Sportszövetségről szóló T/12696. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a Honvédelmi Sportszövetségről szóló T/12696. számú 
törvényjavaslat. A Házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el, így az 
előterjesztő a bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást. A háttéranyagban a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság kétpontos módosító javaslata található.  

Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Először a háttéranyagban foglalt pontokról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy ezekről most legyenek kedvesek szavazni! (Szavazás.)  

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

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

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

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

Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról 
szóló T/12591. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
módosításáról szóló T/12591. számú törvényjavaslat. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviseletében Szabó Zsolt államtitkár urat köszöntöm. A Gazdasági 
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bizottság négypontos terjedelmű módosító javaslatáról úgy nyilatkozott az 
előterjesztő, hogy a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban fogja az álláspontját 
ismertetni. Az államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztést, a módosító javaslatot - kormányálláspontot 
képviselek - támogatjuk, mind a két pontját.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. Az államtitkár úr a módosító javaslatokat támogatja. 
Hozzászólási szándékot nem látok, így a bizottsági vitát lezárom. Most a 
határozathozatal következik. 

Először a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról kell döntenünk, ezeket 
a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 23 igen szavazattal, 2 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

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

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

Egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12721. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

A következő napirendi pontra kell áttérnünk - továbbra is az államtitkár urat 
köszöntöm -, ez az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság-fejlesztési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12721. számú törvényjavaslat. A háttéranyagban a Gazdasági 
bizottság 13 pontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslata képezi a jelenlegi vita tárgyát. Az előterjesztő a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást, ezért csak a törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatról kérdezem a kormányálláspontot az államtitkár úrtól. 
Parancsoljon! 

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspont, és támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Senki nem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért 
a vitát lezárom. 

Most a határozathozatal következik. Miután a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú javaslatának 1., 2. és 3. pontja kizárja a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatok 8., 12. és a 2. sor 13. pontjának elfogadását, ezért először a 
háttéranyag ezen pontjairól kell döntenünk.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatok közül a 8., 12., 13., a 2. sor 13. pontról, ezekről szavazzunk most! 
(Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 20 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett ezeket a módosító javaslatokat a bizottság nem támogatta. 

Most a Gazdasági bizottság módosító javaslatainak fennmaradó pontjairól kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság további, fennmaradó 
módosító indítványait 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül elfogadta.  

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

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

Bizottsági előadónak Salacz Lászlót választotta meg egyhangúlag a bizottság. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  

Köszönöm az államtitkár úrnak a kormányképviselet ellátását.  

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló T/12367. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló T/12367. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletében V. Németh Zsolt államtitkár urat 
köszöntöm tisztelettel. A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottságának 
ötpontos módosító javaslata, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító javaslata található. Kérdezem a kormány képviselőjét a 
kormány álláspontjáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A kormány 

mindkettőt támogatja.  
ELNÖK: A kormány mindkét javaslatot támogatja. Technikai pontosítást 

vagyok kénytelen a bizottsággal ismertetni és erre javaslatot tenni. Az 1. hivatkozási 
számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat technikai 
pontosítása szükséges: „a tárgyévben kibocsátott” szövegrészben a névelő rossz 
helyen van, ezért a névelő elhagyása szükséges, valamint a szöveg kifejezés 
megjelölése, tehát a bekezdésben foglalt szöveg abszolút technikai javaslat. 
Szükséges, ezért gondolom, a kormány támogatja. Államtitkár úr? 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Igen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Igen, jelzi, hogy támogatja. Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal következik. Először az általam 
ismertetett technikai módosító javaslatról kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy a bizottság az általam ismertetett technikai módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében támogatta.  

Most a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról kell döntsünk. Ezt a 
kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 25 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Itt a technikai pontosítást elfogadtuk. Ezzel együtt kérem, 
hogy döntsünk! Kérdezem a bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. A kormány 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatot az említett pontosításokkal együtt 25 igen szavazattal, 
2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell a 
bizottságnak döntenie. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! A kormány 
támogatja ezek elfogadását. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
(Jelzésre:) Bizottsági előadónak a bizottság egyhangúlag Salacz László képviselő urat 
választotta meg, amihez ezúton is gratulálunk. Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani. 

Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fájok 
beletelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról 
szóló T/12590. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ezért áttérünk a következő napirendi pontra, amely az egyes törvényeknek az 
idegenhonos inváziós fájok beletelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról szóló T/12590. 
számú törvényjavaslat. Az előterjesztő továbbra is V. Németh Zsolt államtitkár úr. 
Érdekes vitának nézünk elébe.  

A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottságának 10 pontos módosító 
javaslata található. A kormány az előterjesztői tájékoztatóban jelezte, hogy a 
Törvényalkotási bizottság ülésén az államtitkár úr szóban ismerteti a kormány 
álláspontját. Parancsoljon, államtitkár úr. 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Az 1-10. 

módosítások kodifikációs és nyelvhelyességi természetűek, a kormány támogatja. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük. A kormány ezeket támogatja. A vitát megnyitom. (Nincs 
jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Így most a 
határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A 
kormány ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságának módosító javaslatait 
a bizottság 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezeket 
támogatja. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom (Jelzésre:), akit a bizottság 
egyhangúlag támogatott. Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Így a 
napirendi pont végére értünk. 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. 
törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 
módosításáról szóló T/12730. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a szőlőtermesztésről és a 
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi 
CCXIX. törvény módosításáról szóló T/12730. számú törvényjavaslat. A házszabály 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerint tárgyalunk, így a kormány a háttéranyagban 
szereplő módosító javaslatokról nem foglal állást. A kormányt továbbra is V. Németh 
Zsolt államtitkár úr képviseli, illetve köszöntöm Gál Péter helyettes államtitkár urat, 
aki az eredetvédelemért felelős a tárcánál.  

Határozathozatalok 

A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándékot 
nem látok, ezért a vitát lezárom. A háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról 
kell először döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. (Jelzésre:) Salacz képviselő urat 
javaslom bizottsági előadónak, akit a bizottság egyhangúlag kijelölt bizottsági 
előadónak. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a kormányzati képviselet 
eredményes ellátását.  

Döntés napirendipont-cseréről 

Egy technikai szavazást kérek arról, hogy az utolsó két napirendi pontot meg 
tudjuk cserélni, ugyanis a két államtitkár úr közül Ónodi-Szűcs államtitkár úr már itt 
van, Palkovics László államtitkár úr pedig még nem érkezett meg. Kérem szépen, 
hogy erről kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag az utolsó két napirendi pont cseréjéről határozott. 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/12729. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így most soron következik a T/12729. számú törvényjavaslat, amely az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szól. Köszöntöm a 
kormány képviseletében dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár urat. A háttéranyagban a 
Népjóléti bizottság 19 pontos terjedelmű módosító indítványai találhatóak, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú saját módosító javaslatot nyújtott 
be.  

Miután a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint tárgyalunk, ezért a kormány a 
Népjóléti bizottság módosító javaslatairól nem foglalhat állást. Úgyhogy az 
államtitkár urat a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú módosító 
javaslatáról kérdezem. Parancsoljon! 
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DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm a szót, elnök úr. Mi csak azt támogatjuk, ami a Népjóléti 
bizottságon járt módosító, és amit a bizottság terjesztett elő. Minden mást nem 
támogatunk. 

 
ELNÖK: Bocsánat! Annyi, hogy a kormánypárti 1. és 2. hivatkozási számú, 

törvényalkotási bizottsági módosítót… 
 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nekünk nincsen ilyen anyagunk, az a baj, nem tudok nyilatkozni.  
 
ELNÖK: Köszönöm, világos. Tájékoztatom a bizottságot, hogy előterjesztőként 

szeretném visszavonni a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú 
módosító javaslatát, így akkor ezek nem képezik a vita tárgyát. Miután az információ 
nálam volt meg, máshol nem, ezért a bizottság tagjaitól elnézést kérek.  

Kizárólag a Népjóléti bizottság módosító indítványai képezik a vita tárgyát. Ha 
a képviselő úr még így is szólni kíván, akkor dr. Lukács László György képviselő urat 
illeti a szó. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Államtitkár Úr! Meglepő gyors fejlemény 11 másodperccel ezelőtt, hogy a TAB 
1. és 2. számú módosítót visszavontuk, illetve visszavonásra került az előterjesztője 
által. Ez technikailag ilyenkor most mit jelent, tehát ki vonta vissza? 

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy kormánypárti a módosító javaslat, ezért 

kormánypárti képviselő visszavonhatja. Nyilván a javaslat nem élvezi a kormány 
támogatását. Parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Mondjuk, az jó lett volna, hogy 

legalább a történeti tényállás tisztázása végett lássuk, hogy kik voltak azok a 
kormánypárti képviselők, akik a szerintem egyébként támogatható és jó TAB-
javaslatot előállították vagy ezzel érveltek. 

Én úgy gondolom továbbra is, hogy ami abban foglalt volt, ami egyébként 
egyezett a törvényjavaslat tárgyalásakor általam benyújtott módosító javaslatokkal, ez 
egy olyan irányba vitte volna el, vagy egy olyan irányt hagyott volna meg, nyitott 
volna rá lehetőséget, ami nem egy kiterjesztő OGYÉI-jogkört jelentett volna, hiszen a 
törvény jelenlegi értelme és a törvényjavaslat jelenlegi szövege, úgy gondolom, egy 
túlzott hatósági jogkört telepít az OGYÉI-hez. A magyar hatóságoknak, akár a 
Cégbíróságnak, akár más hatóságoknak, hiszen a cégbíróság nem hatóság, hanem egy 
önálló szerv, mindenkinek megvolt a megfelelő lehetősége, hogy a törvényi 
rendelkezések betartása felől egyrészt ellenőrzést végezzen, másrészt az ott szereplő 
adatok hitelességéről meggyőződjön. 

Éppen ezért úgy gondolom, hogy ha szükséges ilyen rendelkezés, hogy jobban 
tudja ellenőrizni a gyógyszerészeti tulajdonnak az előírásaira vonatkozó szabályok 
megtartását, és nem elegendő rá a jelenlegi jogszabályi környezet, például akár a 
Cégbíróság, akár a hiteles cégnyilvántartás, társasági szerződések, egyéb más 
szerződések ellenőrzése, akkor sem ebben a salátatörvényben kellett volna, ilyen 
módon megvalósítani az ellenőrzési jogkörök kiterjesztését, hanem más, egyéb 
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törvényekhez kellett volna esetleg hozzányúlni, más egyéb törvények módosítását 
kellett volna javasolni. 

És ahogy az általános vitában is elhangzott, ez lett volna talán, úgy gondolom, a 
legfontosabb és irányadó. És ezért is javasolta a Jobbik Magyarországért Mozgalom, 
hogy ezt a törvényrészt, a törvényjavaslatból ezt a törvényhelyet, ami ebben az 
esetben a 38. § volt, kompletten töröljük a törvényjavaslatból.  

Ezen túlmenően egyetlenegy kérdésem van, államtitkár úr, ez pedig a Gyftv.-
nek, tehát a biztonságos gyógyszer-kereskedelemről szóló törvénynek a 78. §-át 
érintőleg lesz kérdés. Segítek, ez a törvényjavaslatban eredetileg a 40. §-ban van. 
Ebben egy megfelelési kötelességet, illetve annak az igazolását írja elő 2017. január 
31-ig, és ha nem csal az emlékezetem, akkor október elején a társadalmi egyeztetésre 
bocsátott joganyagban még úgy szerepelt az a kitétel, hogy a gazdasági társaság 
köteles 2017. január 31-éig benyújtani az e törvényben - tehát magára a Gyftv. 53. § 
(6) bekezdésére utalt a társadalmi vitára bocsátott jogszabály -, helyette most a 
törvényjavaslatban az van, hogy kivettük a törvényre utaló jogszabályhelyet, és csak 
annyit ír maga a jogszabály - és helyesen a Népjóléti bizottság javította az „az 
kormányrendeletben foglalt tartalommal” részt -, hogy „a kormányrendeletben”, de 
melyik kormányrendelet? Tehát most ott állunk, hogy van egy olyan jogszabályhely, 
ami mutat egy másik jogszabályra, viszont senkinek az égegyadta világon vagy 
legalábbis nekem - áttanulmányozva a jogszabályt, a törvénymódosító javaslatokat - 
fogalmam nincs, hogy melyik kormányrendeletre vonatkozik, pláne úgy, hogy én nem 
ismerek olyan hatályos kormányrendeletet, ami erről rendelkezik, és ilyen 
rendelkezéseket tartalmazna. Tehát ebben szeretném kérdezni államtitkár úr 
álláspontját, hogy a 40. §-ban, ott, ahol azt tartalmazza, hogy 2017. január 1-jéig be 
kell nyújtania a kormányrendeletben foglalt tartalommal, mely kormányrendeletre 
utal ez a jogszabály, illetve milyen jogszabályra utal. Úgy gondolom, hogy ez a 
jogalkalmazóknak, illetve az ezen szigorú szabályoknak megfelelni kívánó 
gyógyszerészeknek, gyógyszertáraknak egy nagy segítség, egy mankó lehet, hogy 
mégis melyik kormányrendelethez kell mérniük magukat. 

És annyit még hozzátennék, hogy nem kívánom újranyitni azt a vitát, ami az 
általános vitában elhangzott. Tehát azok a kérdések, amelyeket korábban érintettünk, 
legyen akár e-cigi, legyen akár más kérdés, úgy gondolom, megnyugtatóan vagy 
legalábbis megfelelő részletességgel megvitatásra kerültek az általános vitában. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Selmeczi Gabriella képviselő asszony 

kért szót, amit nem tudom, miért nem jelez nekem a gép, de látom, úgyhogy 
parancsoljon! 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy 

ügyrendi észrevételem lenne. Ha a kormánypárti képviselők visszavontak két 
módosító indítványt, ezáltal nem tárgya a bizottság napirendjének, akkor én azt 
szeretném kérni ellenzéki képviselőtársaimtól is, hogy nem létező módosító 
indítványról ne nyissanak vitát. Egyben jelzem a kormány képviselői számára is, hogy 
ami nincs napirenden, arról nem kell vitát nyitni, nem kell vitát lefolytatni. Szerintem 
elég sok feladatunk és munkánk van a mai napra, tehát beszéljünk arról, ami van. 
Ami nincs, arról ne beszéljünk. Köszönöm szépen.  

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

parancsoljon! 
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SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én 
kapcsolódom Selmeczi Gabriellához, amit ő kérdezett, mert én szeretném elnök úrtól 
kérdezni, mert nem értem igazából, hogy mi történt most. Elnök úr azt kérdezte 
államtitkár úrtól, ha jól követtem a fejleményeket, hogy nyilatkozzon arról, hogy az 1. 
és 2. módosító javaslatot támogatják-e. Erre államtitkár úr azt válaszolta, hogy nem 
tud erről nyilatkozni, mert nem kapta meg. Eltelt két másodperc, elnök úr pedig azt 
mondta, hogy a kormánypárti képviselő visszavonta ezt a módosító javaslatot. Az 
lenne a kérésem, csak azért, mert jegyzőkönyv is van, hogy szerepeljen már a 
jegyzőkönyvben, hogy ki vonta vissza a módosító javaslatot, és hogy milyen formában 
az alatt a két másodperc alatt, mert én sem szóban, sem írásban, nem tudok arról, 
hogy ez vissza lett volna vonva. Tehát szeretném tudni, hogy ez most hogy történt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A helyzet duplán kedvező, ugyanis amit itt mondunk, az elhangzik 

szóban, és rögtön megjelenik írásban is, hiszen jegyzőkönyvezés zajlik.  
Miután az elmúlt huszonegynéhány évben az a képviselő, aki módosító 

javaslatra javaslatot tett, azt bizottsági ülésen bármikor visszavonhatta, ugyanígy egy 
kormánypárti módosító javaslatot a kormánypárti képviselőnek lehetősége van 
visszavonni. (Szilágyi György: Mikor vonta vissza?) Még egyszer mondom, itt én 
most nyilatkozom. Ha a képviselő úr a jobbikos módosító javaslatokat vissza kívánja 
vonni, akkor nyilatkozik itt a Jobbik-frakció képviseletében, és visszavonja ezeket a 
javaslatokat. És abban a másodpercben, tehát amikor befejezem a mondatot, az 
utolsó szót elmondjuk, akkor az visszavontnak tekintendő, nem kérjük ennek a 
megtárgyalását.  

Természetesen az információ rendelkezésemre állt, azért kértem elnézést a 
bizottságtól, mert nyilván ezt előtte is megtehettem volna, és akkor államtitkár úrnak 
ezt a felesleges kérdést nem kell feltennem. De ettől függetlenül, ha önök benyújtanak 
jobbikos módosítót, én megkérdezem a jelen lévő államtitkárt a javaslat 
támogatásáról, majd ön visszavonja ezt a javaslatot, akkor ehhez a jövőben is 
ugyanúgy joga lesz, mint ahogy nekem jogom van. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Számomra 

világos, hogy elnök úr miről beszél, csak szeretném pontosítani. Tehát itt nem egy 
önálló képviselői módosító javaslatról van szó, hanem egy javaslatról annak 
érdekében, hogy a bizottság fogadjon el egy módosító javaslatot. Egy kormánypárt 
szokott ilyet tenni, meg az ellenzék is szokott ilyet tenni. Ha az ellenzék gondolja meg 
magát, és úgy gondolja, hogy a bizottság ne fogadjon el ilyen javaslatot, akkor 
visszavonja. Ha a kormánypárti frakciók közül bármelyik gondolja meg magát, és azt 
gondolja, hogy nem kellene a bizottságnak elfogadnia ilyen javaslatot, akkor 
visszavonja. Selmeczi képviselőtársam csak arról beszélt, hogy lévén nincs ilyen 
javaslat a bizottság előtt, ezért, ha lehet, ne beszéljünk róla.  

 
ELNÖK: Ha továbbra is szót kér Szilágyi képviselő úr, akkor parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor kezdem 

érteni, mert itt a válasz egyedül önnek volt erre érdemleges. Tehát, ha jól értettem, 
akkor már előbb szándékoztak visszavonni, ön csak rosszul tette fel a kérdést 
államtitkár úrnak, és ezért volt ez az egész dolog. (Az elnök bólint - Balla György: Így 
van!) Így megértettem. És nem a módosító javaslatról beszélünk. Azt nem értettem, 
azt hittem, még akkor élt, amikor föltette a kérdést államtitkár úrnak, akkor élt a 
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módosító, utána pedig nem. Ezért volt a kérdésem az, hogy akkor hogy változott meg. 
De ezek szerint a kérdés volt rossz államtitkár úr felé. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A kérdés pocsék volt, a módosító halott. (Derültség.) 
Kér-e valaki szót, mert az a baj, hogy nem látom, mert sajnos a tábla meghalt. 

Sokadjára szembesülünk azzal, hogy a rendszer nem működik. (Jelzésre:) De ezek 
szerint Lukács képviselő úr szót kért. Parancsoljon! 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Így van. Tisztelt Elnök Úr! Ha van 

lehetőség arra még, én szóban előterjesztenék egy módosító javaslatot, ami pedig a 
következőképpen hangzik. A módosító javaslat a 38. §-t érinti, és a következő 
szöveggel, idézem az elejét, talán találnak önök előtt papírban is… Idézzem, vagy 
elnök úr… 

 
ELNÖK: Az a kérdés, hogy képviselő úr fenn akarja-e tartani azt a módosító 

javaslatot, amit én visszavontam.  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Igen.  
 
ELNÖK: Nyugodtan, szavaztatni fogok róla! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Igen! 
 
ELNÖK: Melyiket kívánja fenntartani? 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): A TAB 2. módosító javaslatát 

szövegszerűen, úgy, ahogy abban szerepelt. Tehát a 38. §, a Gyftv. 53/D… 
 
ELNÖK: Nem kell felolvasni, fenntartja a javaslatunkat.  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Jó. 
 
ELNÖK: Nem megyünk bele abba az ügyrendi vitába, hogy ez jó vagy rossz, 

hanem szavaztatni fogok róla, erre van lehetőség. 
Más nem kért szót, jól látom? (Nem érkezik jelzés.) Akkor még államtitkár 

úrnak megadom a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen. Megosztanánk a válaszadást. Arról szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy bár ez ugyan jogszerűséget kell csak hogy vizsgáljon, 
hogy a Gyftv.-ben egyébként más ügykörökben ilyen jogosítványok, amelyeket 
szeretnénk ebben az ügykörben is működtetni, már rendelkezésre állnak. Tehát a 
Gyftv.-n belül a 17/d) ugyanezt a jogosítványa adja az OGYÉI számára más ügyek 
intézésében, mi csak annyit szeretnénk, hogy ezt a jogosítványt kiterjeszthessük olyan 
ügyekre, amelyek egyébként ezt megkívánják.  

Ennyit szerettem volna elmondani az első kérdésre, és a rendelet kapcsán 
pedig kollégám válaszolna.  

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
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DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
(Hangosítás nélkül.) Schlammadinger József, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Jogi Főosztály.  

 
ELNÖK: Szót tudunk adni államtitkár úr mellett ülő főosztályvezető úrnak, 

vagy a rendszer erre már képtelen? (Jelzésre:) Parancsoljon! A kormánynak még 
tudunk szót adni. 

 
DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Lukács képviselő úr jelzésére szeretnék reagálni, amiben egy kormányrendeleti 
hivatkozásra utalt. Ez a kormányrendelet jelenleg előkészítés alatt áll, január 1-jei 
hatálybalépéssel fog kijönni. Tehát a jogtárban ezért nem leli, mert nem is lelheti. Ez 
egy ehhez kapcsolódó végrehajtási jogszabály, amely természetesen az elkészültével 
együtt, annak megfelelő módon nyilvánosságra fog kerülni, az egyeztetésbe nyilván 
képviselő úr is ennek megfelelően be tud kapcsolódni.  

Tehát mindazokat a hivatkozásokat tartalommal fel fogja tudni majd tölteni, 
amelyeket most jelenleg, jelen időpont szerint nyilván joggal hiányol. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik, és jelzem, 

hogy a népjóléti bizottsági módosítókról fogunk dönteni. Miután az 1. és 2. 
hivatkozási számú kormánypárti módosítót visszavontam, de a Jobbik kéri, hogy a 2.-
ról szavazzunk ebben a formában, így ebben a formában fogunk róla szavazni.  

Először tehát a Népjóléti bizottság módosító javaslatairól kell a bizottságnak 
dönteni. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Jelzésre:) A Népjóléti 
bizottság 19 pontos módosító javaslatáról. (Szavazás.) A szavazórendszer nem 
működik. 

Az a tiszteletteljes kérésem - így legalább a bizottság nevében is kérhetem -, 
hogy valamilyen szavatosságot azzal a céggel szemben, amely egy olyan rendszert hoz 
ide, vélhetően nagyon sok pénzért, amely minden második bizottsági ülésen elromlik, 
talán érvényesítsünk, és ezekről a technikai kérdésekről majd valakinek szót adnék a 
Ház részéről, hogy hogyan éltek ezzel a szavatosságérvényesítési lehetőséggel, mert az 
egész egyszerűen az Országgyűléssel szemben tűrhetetlen, hogy valaki egy teljesen 
működésképtelen rendszert elad, és pénzt kér érte. 

No tehát, akkor kérem a képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel… (Jelzésre:) 
Parancsoljon! (Dr. Lukács László György mikrofonja nem kapcsolódik be.) Ha 
tudunk szót adni, próbálunk, de vagy sikerül, vagy nem. 

 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Most jó, köszönöm szépen. 

Ügyrendben annyit szeretnék kérni, hogy a kormány részéről az államtitkár úrnak 
nem volt meg még talán a lehetősége arra, hogy az általam előterjesztett módosító 
javaslatról a véleményét megfogalmazhassa. Köszönöm. 

  
ELNÖK: Az államtitkár úrnak mi a véleménye a Jobbik által fenntartott, 

korábbi 2. hivatkozási számú kormánypárti módosítóról? Támogatja vagy sem?  
 
DR. ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN GUSZTÁV államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tárca véleményét tudom megfogalmazni: nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja, köszönöm. Akkor ezt követően a szavazásnak 

nincs akadálya. 
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Tehát először most kézfelemeléssel vagyunk kénytelenek szavazni a Népjóléti 
bizottság 19 pontos módosító javaslatáról. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás. - Jelzésre:) Nem működik a gép, nem tudok mit csinálni. 26 
igen szavazat van. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nincsen. 

Megállapítom, hogy 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Most a korábbi, 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosítónak megfelelő, Jobbik által fenntartott módosító javaslatról döntünk. A 
kormány ezt nem támogatja.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy most az szavazzon, aki támogatja! (Szavazás.) 
5 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem szavazattal a bizottság a 
Jobbik által fenntartott módosító javaslatot nem támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) 21 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot elfogadta. 

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

Kisebbségi előadót nem kíván az ellenzék állítani. Köszönöm szépen az 
államtitkár úrnak a részvételt.  

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Az utolsó napirendi pontra térünk át, ami az oktatás szabályozására vonatkozó 
egyes törvények módosításáról szóló T/12731. számú törvényjavaslat, a házszabály 
46. § (1) bekezdés c) pontja alapján tárgyaljuk. Erre tekintettel a Kulturális bizottság 
és a Magyarországi nemzetiségek bizottságának módosító javaslatairól nem kérdezem 
az államtitkár urat - tisztelettel köszöntöm Palkovics László államtitkár urat -, hanem 
kizárólag a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslatáról 
kérem a kormány álláspontjának ismertetését.  

Parancsoljon, államtitkár úr!  
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm. Ezt támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 
ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja ezeket a módosító 
javaslatokat.  

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozású számú, a kormány által 
támogatott módosító javaslatáról kell döntsünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt 
támogatja. (Szavazás.) 21 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékát 1. hivatkozási számon 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak! Ez a kormány 
támogatását élvezi. (Szavazás.) Szintén 21 igen szavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. Ki az, aki ellene szavaz? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 

Megállapítom, hogy 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság az 
összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot támogatja.  

Előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatja őt.  

Holnap 10 órakor tartanánk két napirendi ponttal bizottsági ülést, részben 
amiatt, amit ma levettünk, részben az adótörvények elfogadása miatt.  

Nem a holnapi, de az azt követő bizottsági ülésre - csak a Háznak is jelzem - az 
egyebek közé fel fogjuk venni, hogy tájékoztatást kérünk, hogy milyen intézkedések 
történtek a szavazórendszert szállító céggel szemben a szavatosság körében. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm a mai munkát, holnap találkozunk.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 6 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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Madarász Mária, Szűcs Dóra, Podmaniczki Ildikó, Barna 
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