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Napirendi javaslat  

1.  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12878. szám)  
(Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vas Imre, Dr. Galambos Dénes 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

2.  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12699. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

3.  Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12899. szám)  
(Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf, Hadházy Sándor (Fidesz), Hollik István 
(KDNP), Dr. Vinnai Győző, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4.  A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12919. szám)  
(Bóna Zoltán (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Dr. 
Hoffmann Rózsa, Földi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

5.  Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló törvényjavaslat 
(T/12927. szám)  
(Gelencsér Attila, Dr. Galambos Dénes (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

6.  A hivatalos statisztikáról szóló törvényjavaslat (T/12924. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

7.  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12928. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

8.  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12738. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
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bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

9.  A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvényjavaslat (T/12914. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

10.  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12922. szám)  
(Lázár János, Halász János, Dunai Mónika (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

11.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat (T/12233. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

12.  A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényjavaslat (T/12234. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

13.  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12718. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

14.  A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások 
módosításáról és gyorsításáról szóló törvényjavaslat (T/12722. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

15.  A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló törvényjavaslat 
(T/12742. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

16.  A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló törvényjavaslat (T/12737. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

17.  Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12923. szám)  
(Németh Szilárd István, Dr. Galambos Dénes (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.)  
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18.  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 
XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12727. 
szám)  
(Pócs János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

19.  Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12929. szám)  
(Font Sándor, Pócs János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.)  

20.  A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12930. szám)  
(Kósa Lajos, Font Sándor, Győrffy Balázs, Pócs János (Fidesz) képviselők 
önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.)  

21.  A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának 
ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12910. szám)  
(Hadházy Sándor, B. Nagy László, Bencsik János, Hende Csaba (Fidesz), Szabó 
Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

22.  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12925. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése 
(T/12925/5.) alapján.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)   
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)  
Burány Sándor (MSZP)  
Gőgös Zoltán (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Pintér Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Hende Csaba (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
L. Simon László (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Galambos Dénesnek (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Dunai Mónikának (Fidesz)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) Gőgös Zoltánnak (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP) Burány Sándornak (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Tóth Zita   
Pórné dr. Zselinszky Eszter  
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium)  
Cseresnyés Péter államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Csepreghy Nándor államtitkár (Miniszterelnökség)   
Dr. Völner Pál államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Czerván György államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
Dr. Biró Marcell közigazgatás államtitkár (Miniszterelnöki 
Kabinetiroda)  
 
 

Megjelentek 

Szatmáry Kristóf (Fidesz) előterjesztő  
Dr. Császár Dániel helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Pócs János (Fidesz) előterjesztő  
Dr. Hoppál Péter államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A mai ülést megnyitom. A helyettesítési rendet szeretném 
ismertetni, amely a következő: Dunai Mónika képviselő asszony Vejkey Imrét, Vécsey 
László Jakab Istvánt, Mátrai Márta háznagy asszony L. Simon Lászlót, Galambos 
Dénes Mengyi Rolandot, Salacz László Bóna Zoltánt, B. Nagy László Hende Csabát, 
Hadházy Sándor Kucsák Lászlót, Gőgös Zoltán Tóth Bertalant, Pesti Imrét pedig én 
helyettesítem. (Jelzésre:) Bocsánat, Kucsák László megjelent a bizottsági ülésen, 
ebben az esetben az ő helyettesítése szükségtelenné vált. Úgyhogy ettől eltekintve 
megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülés határozatképes. 

A napirend elfogadását megelőzően ügyrendben Bárándy alelnök úrnak adom 
meg a szót. Parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azért kértem a napirend tárgyalása előtt ügyrendben 
szót, mert a következő módosítással szeretném a napirendet elfogadtatni. A 
módosítás tartalmi része az lenne, hogy az Igazságügyi bizottság ülésének 
időtartamára a Törvényalkotási bizottság függessze fel az ülését, ennek pedig az 
indoka a következő.  

Nyilván mindkét bizottsági elnök tudott arról, hogy a két bizottság ma tart 
ülést. 11 órakor kezdődik az Igazságügyi bizottság ülése, ahol Rogán Antal 
propagandaminisztert fogja a bizottság meghallgatni. Tekintettel arra, hogy 
egyébként a mi napirendi pontjaink között, tehát a Törvényalkotási bizottság 
napirendi pontjai között több olyan törvényjavaslat megtárgyalása szerepel, ahol az 
Igazságügyi bizottság háttéranyagáról is tárgyalunk, és tekintettel arra, hogy az 
Igazságügyi bizottság tagjainak a fele - két alelnök és három bizottsági tag - tagja a 
TAB-nak, ezért azt gondolom, ahhoz, hogy a képviselők tisztességesen el tudják látni 
a feladatukat, az szükséges, hogy a két bizottság ne ülésezzen egyszerre. Éppen ezért 
tehát - még egyszer - tartalmilag azt indítványozom, hogy 11 órától az Igazságügyi 
bizottság ülésének a végéig a TAB tartson szünetet. Köszönöm. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Én is köszönöm. Természetesen, ha az ügyrendi indítványt a 
képviselőtársam fenntartja, akkor szavazunk majd róla, és a vitát is megnyitom, tehát 
minden frakcióból egyvalakinek van lehetősége hozzászólni, de egyet szeretnék előre 
jelezni: miután a TAB-üléseknek nagyjából állandó időpontja van, ami csütörtök fél 
11, ezért én nem tartom szerencsésnek, hogy a két bizottság - és majd nyilván 
Rubovszky elnök úr is meg tud szólalni - egy időpontban van. Most értesültem 
egyébként róla öt perccel ezelőtt, tehát az nem felel meg a valóságnak, hogy a két 
bizottság elnöke tudott róla. De tekintettel arra, hogy a TAB-ülésnek állandó 
napirendje van, illetve állandó időpontja van - a napirend változik, de az időpont 
állandó -, ezért azt javasolom alelnök úrnak, hogy ezt az indítványt a másik 
bizottságban legyen szíves megtenni. De hogy rövidebbre zárjuk a kérdést, miután 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Igazságügyi bizottság elnöke is tagja 
a TAB-nak, ezért megadom a szót elnök úrnak. Parancsoljon! 
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DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az a helyzet, hogy - gondolom, ezt többen tudják, nem csak én 
vagyok ennek szenvedő alanya - nem mi találjuk ki azt, hogy mikor hallgatunk meg 
egy minisztert, hanem a kormányban betöltött elfoglaltsága. (Hiszékeny Dezső: Elég 
baj az! - Gőgös Zoltán: Ki a miniszter?) Három időpontot adtak meg, és a három 
időpontból csak ezt a csütörtököt tudtuk a mai napra kiválogatni. Tudtunk arról, hogy 
TAB-ülés lesz, de nem tehetek róla, kényszerpályán mozogtunk.  

A Szocialista Pártnak is van két képviselője az Igazságügyi bizottságban, tehát a 
helyettesítés megoldható, jóllehet el kell ismernem, hogy nem szoktak helyettesíteni, 
hanem személyesen járnak el. De nem tudok mit csinálni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt szerintem nincs olyan 

házszabályi rendelkezés, hogy két bizottság egyszerre ne ülésezhessen. Én is 
néhányszor járok úgy például, hogy a Honvédelmi és rendészeti, valamint az 
Igazságügyi bizottság egyszerre ülésezik, nyilván az embernek olyankor 
valamelyikben a helyettesítését meg kell oldani, és ez nyilvánvalóan most is 
megoldható. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr kért szót (Jelzésre:), illetve most már Gőgös 

Zoltán is. Elvileg egy frakcióból egyvalaki szólhat hozzá, de miután az ügyrendi 
indítványt Bárándy alelnök úr tette… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Befejezem ezt a 
mondatot. Gőgös képviselő úrnak is megköszönném; nem szóltam, mert máskor is 
előfordulnak közbeszólások, de Gőgös képviselőtársam közbeszólásai 50 százalék 
fölötti arányt képeznek az összesből, és tekintettel arra, hogy a bizottságnak 39 tagja 
van, ezt talán túlzásnak érzem. Tehát, ha nem szólt volna közbe a képviselő úr, azt 
kezdtem el mondani, hogy miután Bárándy alelnök úr tette az ügyrendi indítványt, 
ezért a szocialista frakcióból Gőgös Zoltánnak adom meg a szót, függetlenül attól, 
hogy neki nincs szüksége erre ahhoz, hogy megszólaljon. Parancsoljon! 

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Erre nem reagálnék. 

Viszont arra igen, hogy én nem értem, hogy ebben a rendszerben miért a nyúl viszi a 
puskát. Fordítva kellene csinálni. Én úgy gondolom, hogy a miniszter a parlamentnek 
felelős kormány tagja. Tehát azt, amit elnök úr mondott, hogy egy miniszter dönti el, 
hogy mikor akarja a meghallgatását, én elég fenntartással kezelem, és ez nagyon-
nagyon helytelen. Ezért alakult ki ez a helyzet, mert úgy gondolják, hogy ők azt 
csinálnak, amit akarnak. Higgyék el, hogy ez nem így van.  

 
ELNÖK: A megfogalmazás élességétől eltekintve egyetértek azzal, hogy ez egy 

parlamentáris demokrácia, tehát a parlament az első, a kormány pedig, miután a 
parlamentnek számol be, ehhez kell hogy alkalmazkodjon, ezért nem tartom 
szerencsésnek, hogy ez a helyzet kialakult. Mindenkit arra kérek, hogy a jövőben, ha 
lehet, akkor hasonló helyzet ne alakuljon ki. De miután semmilyen házszabály-
ellenesség nincs, ezért a konkrét esetben nem tudok jobbat, mint hogy kezdjük el a 
bizottsági ülést, de miután van egy ilyen ügyrendi indítvány, ezért kérem, hogy 
döntsünk az ügyrendi indítványról.  
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Döntés az ügyrendi javaslatról 

Bárándy képviselő úr tehát azt javasolja, hogy a bizottság 11 órakor tartson 
szünetet az Igazságügyi bizottság ülésének időtartamára. Kérem, most erről a 
javaslatról szavazzunk! (Szavazás.)  

A bizottság 8 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az 
alelnök úr ügyrendi indítványát elutasította. 

A fentiekre tekintettel most a napirendi javaslatról kell döntenünk. A 
napirendi javaslatot azzal a módosítással teszem fel szavazásra, hogy a 6. pontban 
szereplő, a hivatalos statisztikáról szóló törvényjavaslat az utolsó napirendi pontként 
kerüljön megtárgyalásra, és a közbeszerzésekről szóló 8. pont pedig legyen az új 6. 
pont. Tehát a statisztikáról szóló törvényjavaslat helyére lépjen a közbeszerzésekről 
szóló törvényjavaslat, és a statisztikáról szóló törvényjavaslat pedig az utolsó 
napirendi pont legyen.  

Ezzel a módosítással együtt kérem, hogy a bizottság döntsön a napirendről. 
(Szavazás.) Köszönöm.  

A bizottság 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a 
napirendi javaslatot elfogadta. 

Burány képviselőtársunk Varga László képviselő urat helyettesíti.  

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló T/12878. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most rátérünk a napirendre. Az 1. napirendi pont a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/12878. számú 
törvényjavaslat, amelynek során a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
tárgyalunk.  

A kormány képviseletében Felkai László államtitkár urat köszöntöm, az 
előterjesztőket pedig Galambos Dénes képviselőtársunk fogja képviselni.  

A módosító javaslatok között található a Honvédelmi és rendészeti bizottság 
kétpontos terjedelmű módosító javaslata. Az előterjesztő értelemszerűen a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a 
kormánynak, államtitkár úrnak adom meg a szót a módosító javaslatokkal 
kapcsolatos kormányálláspont ismertetésére. Parancsoljon! 

 
DE. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): A 

háttéranyagnak mindkét pontját támogatom.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A kormány a háttéranyag mindkét pontját támogatja. 
Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal következik.  

Először a háttéranyagban foglalt honvédelmi és rendészeti bizottsági módosító 
javaslatokról kell a bizottságnak döntenie. Kérem, hogy most szavazzanak! A 
kormány támogatja ezeket. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 35 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány ezt 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 36 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kézfelemeléssel 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  
Ha ilyen tempóban haladunk, akkor van remény, hogy az Igazságügyi bizottság 

ülésének kezdetéig befejezzük. (Derültség.)  
Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a részvételt.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. 
évi LXXIII. törvény módosításáról szóló T/12699. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most 2. napirendi pontként a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és tartós külszolgálatról szóló 2016. évi 
LXXIII. törvény módosításáról szóló T/12699. számú törvényjavaslat van a bizottság 
napirendjén.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Balogh Csaba 
közigazgatási államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Külügyi bizottság módosító javaslatai, illetve a TAB 1. 
hivatkozási számú saját kormánypárti módosító javaslata található. Kérdezem az 
államtitkár urat a kormány álláspontjáról. Parancsoljon! 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. A módosító javaslatokat a kormány 
támogatja. 

 
ELNÖK: Tájékoztatom a bizottságot, hogy a Törvényalkotási bizottság 1. 

hivatkozási számú javaslatának 1. és 4. pontja felülírja a Külügyi bizottság 
háttéranyagban foglalt módosító javaslatai közül a 2. és 4. pontot. Gondolom, 
értelemszerűen a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatait támogatja a 
kormány.  

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Igen, a TAB-javaslatokat támogatjuk. Köszönöm.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor a kormány támogatása a 2. és 4. 
ponttól eltekintve a külügyi bizottsági módosító javaslatoknál teljes. A vitát 
megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a 
vitát lezárom. Most a határozathozatal következik.  

Először a háttéranyag 2. és 4. pontjairól kell döntenünk. Ezeket a kormány 
nem támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 29 nem 
szavazattal, támogató szavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a Külügyi bizottság további módosító javaslatairól kell döntenünk. Kérem 
a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezeket támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a Külügyi bizottság módosító javaslatának 
további pontjait 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett 
támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 29 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. (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.  
Az államtitkár úrnak köszönöm a bizottsági ülésen való részvételt.  

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról 
szóló T/12899. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az egyes iskolaszövetkezettekkel összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/12899. számú törvényjavaslat. A házszabály 46. § (1) bekezdés 
c) pontja szerint tárgyal a bizottság.  

Az előterjesztőket Szatmáry Kristóf képviselőtársunk képviseli, a kormányt 
pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Cseresnyés Péter államtitkár úr.A 
háttéranyagban a Gazdasági bizottság négypontos módosító javaslata található, 
továbbá az előterjesztői tájékoztatóban az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról értelemszerűen nem foglal állást, 
így a Gazdasági bizottság módosító javaslataival kapcsolatosan a kormány véleményét 
kérdezem. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A háttéranyag pontjait támogatjuk.  

Határozathozatalok 

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

Először a Gazdasági bizottság módosító javaslatairól kell döntenünk. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány a javaslatot támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság módosító javaslatait 29 
igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 29 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság őt kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani.  
Ezzel a módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk.  

A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12919. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a szakképzési és 
felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/12919. számú törvényjavaslat.  

Szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el. Az 
előterjesztőt Dunai Mónika képviselő asszony képviseli, a kormány képviseletében 
továbbra is Cseresnyés Péter államtitkár urat köszöntöm.  

A módosító javaslatok között a Kulturális bizottság 11 pontos módosító 
javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslata található.  

Megadom a szót a kormány képviseletében az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A háttéranyag 1., 5. és 8. pontjait nem támogatjuk; helyette 
támogatjuk a TAB 1., 2., 3. módosítási pontjait, és a többit támogatjuk abban az 
esetben, ha ezzel összefüggésben a TAB elfogadja az általunk javasolt és támogatott 
TAB-os pontokat. 

Határozathozatalok 

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

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
elfogadása kizárja a háttéranyag 1., 5. és 8. pontját. Ezért először a háttéranyag kizárt 
1., 5. és 8. pontjáról és azok összefüggéseiről, azaz a 2., 4., 6., 7., 9., 10. és 11. 
pontokról döntünk. Figyelemmel az összefüggésre, ezekről csak együtt 
határozhatunk. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány ezeket a 
javaslatokat nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az említett módosító javaslatokat a bizottság támogató 
szavazat nélkül, 32 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal való 
összefüggésükre tekintettel nem támogatott háttéranyagpontokkal, a 2., 4., 6., 7., 9., 
10. és 11 pontokban foglalt módosításokkal. Egyben javaslom, hogy a bizottság 
összefüggést ne állapítson meg. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A 
kormány a javaslatot támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 28 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most a háttéranyag fennmaradó pontjáról, a 3. pontról kell döntenünk. Ezt a 
kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

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

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel képviselő asszonyt 

egyhangúlag kijelölte.  
A Jobbik jelzi, hogy kisebbségi előadót kíván állítani. Ki lesz a felszólaló a 

Jobbik részéről? (Jelzésre:) Pintér Tamás képviselőtársunk a Jobbik részéről a 
bizottság kisebbségi véleményének ismertetője. Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló 
T/12927. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről 
szóló T/12927. számú törvényjavaslat. Szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint járunk el. Az előterjesztőt Galambos Dénes képviselőtársunk képviseli. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében továbbra is Cseresnyés Péter 
államtitkár úr van jelen.  

A Gazdasági bizottság három pontból álló módosító javaslata képezi a vita 
tárgyát. Az előterjesztő értelemszerűen nem foglal állást. Államtitkár úrnak adom 
meg a szót a kormány képviseletében. Parancsoljon! 

 
CSERESNYÉS PÉTER államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

háttéranyag pontjait támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány a módosító javaslatokat támogatja. A vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Lukács László György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy az egyik előterjesztő, 
Galambos Dénes képviselőtársam jelen van, csak ezzel kapcsolatosan szeretném 
megkérdezni, de lényegében a kormány képviselőjétől is elegendő a válasz.  

Már a vita során elhangzott annak a biztosítónak a neve - a Dimenzió névre 
hallgat -, amely érintett lehet ebben. Én most nem az egyedi ügyre szeretnék kitérni, 
hanem arra, hogy feltétlenül szükséges-e a mostani törvényi változás, és 
megalapozottnak látják-e, hogy nincs kellő biztosíték a jelenlegi jogi szabályozásban 
arra, hogy az egyesület tagjait, az egyesület vagyonát, bár ahogy látom, nem a 
vagyonát fogja, hanem a biztosítotti vagyontömeget fogja érinteni, tehát magukat az 
ingatlanokat vagy az egyesület által megszerzett és a tagok részére rendelkezésre 
bocsátott különböző jogosultságokat, tehát nem érinti-e kellő védelem vagy nincs-e 
jelenleg kellő védelem alatt ez a vagyontömeg, illetve az egyesület biztosítási 
tevékenységében részt vevők? Tehát feltétlenül szükséges-e ez a kiegészítés, nem 
elegendő-e az, amivel jelenleg az MNB felügyeleti jogkörökben és hatósági 
jogkörökben rendelkezik? Nyilvánvalóan ez mutatná, hogy mennyire arányos a 
beavatkozás a jelenlegi törvénymódosítással.  

Úgyhogy a végső kérdés az, hogy a célhoz mérten arányosnak tekinthető-e a 
mostani módosítás, és valóban ezzel lehet-e kellő védelmet nyújtani ebben az esetben. 
Egyrészt ez egy pénzpiaci védelem is, egy biztosítási piaci védelem is és egy előzetes 
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biztosítási, nem intézkedés, mert nem ez az intézmény jó neve, de lényegében valami 
hasonlóra irányul, így az előterjesztőt vagy a kormányt szívesen meghallgatnám ezzel 
kapcsolatosan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok. Az 

előterjesztő képviseletében Galambos Dénes képviselő úrnak adom meg a szót 
válaszadásra. Parancsoljon! 

 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Lukács László György képviselőtársam kérdésére a válaszom egyezik a Gazdasági 
bizottság ülésén elhangzottakkal, amit a napirendre való felvételkor elmondtam. Nem 
kívánok egyedi ügyre reagálni, hiszen amely cégnevet ön megjelölt, nem erre a 
kérdésre hangsúlyoztam én az álláspontomat, hanem arra, hogy a felügyeleti 
intézkedés utáni helyzetet kell rendezni a jogszabály azon rendelkezéseivel, amelyeket 
beterjesztettünk Gelencsér Attila képviselőtársammal együtt.  

Tehát a válaszom az ön kérdésére mindenképpen az, hogy szükséges és 
arányos, és e tekintetben a Gazdasági bizottság módosító javaslatai már nem az 
alapcélt, hanem a jogtechnikai és nyelvhelyességi kérdéseket tették helyre. A 
főiránnyal egyetértettünk, amikor beterjesztettük, tehát a megszűnő egyesületek utáni 
helyzetet kellett rendezni, és ezt tartom továbbra is fontosnak. Köszönöm szépen.  

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

a határozathozatal következik. Először a Gazdasági bizottság módosító javaslatairól 
kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány a 
javaslatokat támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 
tartózkodás mellett a Gazdasági bizottság módosító javaslatait támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Galambos képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag kijelölte bizottsági előadónak.  

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

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12738. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az 
azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12738. számú 
törvényjavaslat. A házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint tárgyalunk. A 
Miniszterelnökség képviseletében köszöntöm Csepreghy Nándor államtitkár urat és 
Császár Dániel helyettes államtitkár urat. 

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 23 pontos módosító javaslata 
található. Továbbá a vita tárgyát képezi a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. 
hivatkozási számú, a Jobbik-frakció, illetve a kormánypárti frakciók által benyújtott 
módosító javaslata. 
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Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról értelemszerűen nem foglal állást. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) 
Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Két rövid kérdésem lenne csak a 2. számú 
kormánypárti módosítóhoz, hogy nem tartják-e esetleg azt aggályosnak a 
támogatásoknál, hogy mi kerül ki ebből a körből, hogy itt mit nem lehet odaírni, és az 
adókedvezmény ebben benne van. Tehát ha az adókedvezményt nem fogjuk tudni 
támogatásként kezelni, akkor az véleményem szerint eléggé felvetheti annak a 
lehetőségét, hogy itt visszaéljenek majd különböző dolgokkal. Tehát erre szeretnék 
választ kapni, hogy miért tartják fontosnak, főleg azért, mert az indoklás szerint csak 
pontosítják a fogalmat, pedig szerintem itt nemcsak pontosítják a fogalmat, hanem 
egy lényegi kérdésről van szó. Erre szeretnék igazából választ kapni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Más felszólalási szándékot nem látok. A kérdés adott, akár 

államtitkár úrnak, akár helyettes államtitkár úrnak megadom a szót. Parancsoljon, 
államtitkár úr! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Itt egy kiegészítés történik, képviselő úr. Tehát most is például arról 
beszélünk, hogy a magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 
felajánlhatják alapítványoknak, amely alapítványok utána nem válnak közbeszerzés-
kötelessé saját beszerzéseik során, de természetesen a nyilvánosság tekintetében 
garantálniuk kell azt, hogy az alapítvány céljaival azonos célok érdekében használják 
fel ezeket a forrásokat. Annyit csinálunk, hogy kiegészítjük ezt a rendelkezést a taóból 
származó forrásokkal is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, pont erre gondoltam, hogy kiegészítjük a 

taóból való forrásokkal is, nem az 1 százalékokra gondoltam, hanem a taóra. Azért a 
tao az én véleményem szerint elég jelentős szerepet kapott az elmúlt hat évben a 
kormányzat gazdaságpolitikájában - nevezhetjük nyugodtan így is -, és egy olyan 
rendszerben, ahol most már titkosítva vannak a taóval kapcsolatos dolgok, ezt éppen 
egy hónappal ezelőtt fogadta el a tisztelt Ház, tehát már nem lehet megtudni, hogy 
melyik cég, mikor a taójából milyen támogatásokat nyújt bizonyos cégeknek, én ezt 
aggályosnak tartom továbbra is, pont a tao miatt. Úgyhogy ezt a módosító javaslatot 
egyértelmű, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom így nem tudja támogatni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Képviselő úr, értem a felvetést, de akkor nem az a kérdés, hogy a tao igen vagy nem, 
hanem az a kérdés, hogy bármilyen ilyen típusú pénzáramlás, amikor akár 
magánszemély, akár cég irányít át az államkassza helyett például alapítványhoz, 
sportegyesülethez pénzeket, az helyes-e, hogy kívül van ezen a körön. Ez egy másik 
kérdés, mert akkor az egész nagy támogatási rendszerben vagy az egész 
közpénzrendszerben ezt a szabályozást kell hogy újragombolja. 
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Azt gondoljuk, hogy ma ebben a tekintetben nincs különbség az szja 1 
százalékok meg adott esetben a taopénzek között. Ezt a vitát le lehet folytatni, de 
akkor nem a taopénzekről vitázunk, hanem az egész ilyen típusú 
személyijövedelemadó- vagy társaságiadó-felajánlás rendszeréről, hogy az kikerülhet-
e ebből a körből vagy sem. Az szerintem nem ennek a kérdésnek a vitája. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a Miniszterelnökség az szja-val való 

jogharmonizációval indokolja a módosító javaslatot. 
További felszólalási szándékot nem látok, úgyhogy most a határozathozatal 

következik. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a háttéranyag 22. pontjának 
elfogadását kizárja a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú javaslata 2. 
pontjának elfogadása. Ezért a 22. pontról külön kell határoznunk. 

Először tehát a háttéranyag 22. pontjáról döntünk. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 6 
tartózkodás mellett nem támogatta a háttéranyag 22. pontjában foglalt módosító 
javaslatot. 

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

Megállapítom, hogy a további módosító javaslatokat a bizottság 25 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! Ez a Jobbik 
javaslata. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett 
a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatot nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás 
mellett támogatta. 

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, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. 
évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/12928. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/12928. számú törvényjavaslat. A 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el, 
továbbra is Csepreghy Nándor államtitkár úr képviseli a kormányt.  
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A Gazdasági bizottság 2 pontos terjedelmű módosító javaslata található a 
háttéranyagban. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást. Erre tekintettel a vitát megnyitom. 
(Nincs jelzés.) Miután felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. Először a Gazdasági bizottság 2 pontos módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság módosító javaslatait 28 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 29 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, erre tekintettel a napirendi 
pont végére értünk.  

A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló T/12914. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a Magyar Corvin-lánc 
Testületről szóló T/12914. számú törvényjavaslat. Szintén a házszabály 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint tárgyalunk. Továbbra is Csepreghy Nándor államtitkár úr 
képviseli a Miniszterelnökséget. 

A háttéranyagban a Kulturális bizottság 6 pontos terjedelmű módosító 
javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslata található. Értelemszerűen az előterjesztő nem foglal állást. A vitát 
megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom. 

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. Először a háttéranyagban foglalt kulturális 
bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatot 27 
igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ezt a kormánypártok nyújtották be. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 7 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag kézfelemeléssel képviselő asszonyt 
kijelölt bizottsági előadónak. 
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Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére 
értünk. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 
T/12922. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/12922. 
számú törvényjavaslat. Szintén a 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján járunk el. 

Az előterjesztőket Dunai Mónika képviselő asszony képviseli, a 
Miniszterelnökséget továbbra is Csepreghy Nándor államtitkár úr. A háttéranyagban 
a Kulturális bizottság 1 pontos terjedelmű módosító javaslata található. A vitát 
megnyitom. 

Dunai Mónika… Szilágyi György képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Átadom a képviselő asszonynak a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Dunai Mónika képviselő asszony kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a Kulturális bizottság módosító indítványaival az előterjesztők 
egyetértenek, ezen túl pedig szeretnék előterjeszteni egy 2 pontból álló módosítást 
szóbeli módosító indítványként. Ezt szeretném ismertetni a tisztelt bizottsággal. 

A törvényjavaslat 1. §-ában a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló törvény új 38/D. § (1) bekezdésében „a különös 
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a versenyeztetés mellőzésével” 
szövegrész gondolatjelek közé kerül. Vagyis a szövegrész előtt és után is gondolatjel 
szerepel, valamint a szövegrész előtt szereplő vessző elhagyásra kerül. Ez 
értelemszerűen nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 

A 2. pontban pedig egy pontosító, értelmező rendelkezést javaslok módosítani. 
Ismertetem. A törvényjavaslat 2. §-ában a „birtokba adásának rendjét” szövegrészt 
megelőzően a szöveg kiegészül a 38/D. §-ban meghatározottak szerinti szöveggel. 
Vagyis a normaszöveg visszautal arra, hogy a felhatalmazó rendelkezés csak a 
törvényjavaslat szerinti jogcímen történő birtokba adás szabályainak megalkotására 
irányul. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a két pontból álló szóbeli 
módosító indítványt. Köszönöm szépen. 
 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Azért adtam át a szót a képviselő asszonynak, 

mert azt hittem, hátha esetleg valami változás lesz, és reménykedtem is, amikor 
szóban benyújtotta most ezeket a módosító javaslatokat.  

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak az a legnagyobb problémája, 
egyébként támogatható a törvény, hogy a különös méltánylást igénylő körülmények 
kifejezést pontosítani kellene. Tehát ez megint egy olyan valami, amit elvileg sok 
mindenre rá lehet majd húzni az idők folyamán. Ha ezt a kifejezést hajlandóak lettek 
volna pontosítani, akkor támogatni tudtuk volna a törvényt, így természetesen nem 
fogjuk tudni támogatni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Burány Sándor képviselő úr, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Dunai képviselő 

asszony az előbb előterjesztett egy szóbeli módosítást. A bizottság a múltkori ülésén, 
emlékeim szerint, azt az ügyrendet fogadta el, hogy tegnap 12 órai határidővel kell 
minden módosítási szándékot bejelenteni. Ez a szóban előterjesztett indítvány 
nyilván ezt követően történt. Ezért álláspontom szerint a bizottság ezt így, ebben a 
formában nem tudja tárgyalni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A következő a bizottság gyakorlata. Azt akartuk kiszűrni 

az ügyrend elfogadásával, hogy a kormány ne hozhassa a bizottságot olyan helyzetbe, 
hogy átláthatatlan módosító javaslatokat nagy terjedelemben bocsát a bizottság 
rendelkezésére, ami egyébként minden korábbi ciklusban sajnos gyakorlat volt, 
függetlenül a kormány pártpolitikai színezetétől. Még azt sem állítom egyébként, hogy 
azonos mértékben, de minden ciklusban gyakorlat volt.  

Ehhez képest azt írja az ügyrend, hogy amennyiben itt, a vitában merül fel a 
kérdés, akkor lehet ezzel kapcsolatos kodifikációs pontosítást tenni, tehát példának 
okáért, ha Szilágyi képviselőtársunk nem csupán a kritikáját fogalmazta volna meg, 
hanem egy másik fogalmat használ, és azt kéri, hogy a bizottság erről döntsön, akkor 
az volt az eddigi gyakorlatunk, hogy erről döntöttünk.  

Miután a javaslat itt arra irányul, hogy két gondolatjelet tegyünk két vessző 
helyére, illetve hogy egy ma is létező jogcímnél pontosítsuk azt, hogy természetesen a 
jelenlegi törvényjavaslat szerinti jogcím esetén való birtokba adás szabályaira 
vonatkozik, én ezt nem érzem a saját ügyrendünk határai túllépésének. Készséggel 
nyitok meg egy ilyen vitát, de a bizottsági ügyrend elfogadásának viszont nem volt 
célja, hogy abba a csapdába bezárjuk magunkat, hogy ha itt egyébként el tudunk egy 
jobb javaslatot, egy jobb szót, egy jobb mondatot fogadni, akkor erre ne legyen 
lehetőség. Tehát én a konkrét esettől függetlenül sem javasolnám a bizottságnak, 
hogy nyelvtani pontosításokat itt ne lehessen végrehajtani. Úgyhogy ennyiben nem 
értek egyet a képviselő úr javaslatával. 

Ha ez ügyrendi indítvány, természetesen szavaztatok róla. (Jelzésre:) Nem 
ügyrendi, köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs ilyen jelzés.) 
Akkor határozathozatal következik.  

Először a képviselő asszony szóbeli módosító javaslatát teszem fel szavazásra. 
Tehát az 1. pont nagyon egyszerű, az új 38. § D. pontja (1) bekezdésében „a különös 
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a veszélyeztetés mellőzésével” 
szövegrész előtt és után nem vessző, hanem gondolatjel lenne. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 6 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

A képviselő asszony második szóbeli módosító javaslata az volt, hogy „a 
birtokba adásának rendjét” szövegrészt megelőzően a 2. §-ban szerepeljen, hogy a 
38/D. §-ban meghatározottak szerinti szöveggel. Ennek megfelelően kérem a 
bizottságot, hogy erről a szóbeli módosító javaslatról döntsön. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a képviselő asszony által megfogalmazott szóbeli módosító 
javaslatot a bizottság 22 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most a háttéranyag pontjairól kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
ennek megfelelően szavazzunk most a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról! 
(Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 
23 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak javaslom Dunai Mónika képviselő asszonyt. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölte őt. Kisebbségi 
előadót az ellenzék nem kíván állítani.  

Így a napirendi pont végére értünk, és áttérünk a soron következő napirendi 
pontra, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényjavaslat. 
Köszönöm az államtitkár úrnak a részvételt. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló T/12233. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Köszöntöm az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner Pál államtitkár 
urat. A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 24 pontos terjedelmű érdemi és 
technikai módosító javaslata található, továbbá a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslata 1. hivatkozási számon. Megadom a szót az államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Talán a legfontosabb, hogy a háttéranyag 11. és 19. pontjait nem támogatjuk, 
miután a TAB saját módosító javaslatának 3. és 4. pontjai ezt tartalmazzák. Tehát 
ezért ezzel az eltéréssel támogatjuk a háttéranyagot, tehát a többi részét nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Bárándy alelnök úr, 

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

elnök úr. Hadd legyen egy kérdésem! A háttéranyagban a versenyfelügyeleti eljárást 
kiveszi az általános szabályrendszer alól ez a módosító javaslat. Jól olvasom ezt? (Dr. 
Völner Pál jelzésére:) Akkor kérdésként tenném fel ezt, államtitkár úr. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Volt egy ilyen 

javaslat az Igazságügyi bizottság előtt, de nem fogadtuk el, és a tárca sem támogatta.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs ilyen 

jelzés.) Miután ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom, és a határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag kormány által nem támogatott és a Törvényalkotási 

bizottság saját módosító javaslata által kizárt 11. és 19. pontjáról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 4 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

A háttéranyag további pontjairól kell most döntenünk, ezeket a kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 22 igen szavazattal, 4 
nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vas Imre képviselőtársunkat. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel Vas Imre képviselő urat 

bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Erre 
tekintettel a napirendi pont végére értünk. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú 
törvényjavaslat. Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében továbbra is Völner Pál 
államtitkár úr van jelen.  

A módosító javaslatban található az Igazságügyi bizottság 91 pontos érdemi és 
technikai módosító javaslata, továbbá a TAB saját módosító javaslatai, 1. és 2. 
hivatkozási számon. Mindkettőt a kormánypártok nyújtották be. 

Megadom a szót a módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont 
ismertetésére az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Itt egy kicsit furcsa esettel állunk szemben. A háttéranyag 1-91. pontjait nem 
támogatjuk, miután más formában került kezelésre, hogy itt, az indokolás résznél 
elcsúszott a szöveg, és így nem értelmezhető. Egyébként pedig a TAB-módosítót, 
illetve a TAB 2. számú módosítóját, amelyekkel ezt a háttéranyagot beemelnénk, 
támogatjuk. Köszönöm. 

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

felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal 
következik. Először az Igazságügy bizottság 91 pontos módosító javaslatairól kell 
szavaznunk. Ezek elfogadását a kormány technikai okokból ugyan, de nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 2 igen szavazattal, 26 
nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntsünk… (Jelzésre:) Bocsánat, még mielőtt szavaznánk, 
pontosítom saját magamat. Tehát az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
saját módosító javaslat 33. pontja felesleges, mert olyan vesszőhibát javít a 65. §-ban, 
amelyet a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 22. 
pontja teljes egészében elhagy. Ennek megfelelően akkor először az 1. hivatkozási 
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számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 33. pontjáról kell 
szavaznunk, amit értelemszerűen nem javaslok elfogadásra. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot támogató 
szavazat nélkül, 28 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól kell döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB-módosító további pontjait a 
bizottság 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú, kormány által támogatott saját TAB-módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.).  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 6 
nem ellenében, 3 tartózkodással támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag kézfelemeléssel bizottsági 

előadónak kijelölte.  
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Erre tekintettel a napirendi 

pont végére értünk. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény módosításáról szóló T/12718. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény módosításáról szóló T/12718. számú törvényjavaslat. Továbbra is Völner Pál 
államtitkár úr képviseli a kormányt.  

A módosító javaslatok közül a háttéranyagban található a Gazdasági bizottság 
ötpontos terjedelmű módosító javaslata és a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú kormánypárti módosító javaslata. Megadom a szót a kormányzati álláspont 
ismertetésére államtitkár úrnak. Parancsoljon!  

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

elnök úr. Támogatjuk a háttéranyagot, illetve a TAB saját módosítóját.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag pontjairól kell döntsünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság módosító javaslatait a bizottság 25 
igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta.  
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Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell hogy döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 21 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

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

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

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit 
kézfelemeléssel a bizottság egyhangúlag kijelölt. Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani, így a napirendi pont végére értünk. 

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások 
módosításáról és gyorsításáról szóló T/12722. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a civil szervezetek és a 
cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 
T/12722. számú törvényjavaslat. A házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
járunk el. Az Igazságügyi Minisztériumot továbbra is Völner Pál államtitkár úr 
képviseli. A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 12 pontos terjedelmű módosító 
javaslata található. Értelemszerűen az előterjesztő nem foglal állást.  

Annyi technikai észrevételt szeretnék a bizottsággal ismertetni, amelyek 
elmaradása sem lenne tragikus a törvényjavaslat további sorsára nézve, hogy a 
háttéranyag 12. pontjának technikai pontosítása szükséges, ott ugyanis 2016. évi tv. 
szerepel, és miután az általános kodifikációs gyakorlatunk kiírja, hogy törvény, ezért 
nagy tisztelettel javaslom, hogy a bizottság 2016. évi törvény szöveggel fogadja el a tv. 
rövidítés helyett a javaslatot. De a vitát nemcsak erre a nagy ívű módosító javaslatra, 
hanem általánosságban nyitom meg. (Nincs jelentkező.) De miután hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

A háttéranyag pontjairól az elhangzott szóbeli pontosítással együtt kérem 
most, hogy szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a háttéranyagban szereplő módosító javaslatot a bizottság 
21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. Kisebbségi előadót az ellenzék állítani 
nem kíván, így a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úr 
megtisztelő társaságát. 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításról szóló 
T/12742. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a közlekedéssel összefüggő 
egyes törvények módosításról szóló T/12742. számú törvényjavaslat. A Nemzeti 
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Fejlesztési Minisztérium képviseletében a kormányt Aradszki államtitkár úr képviseli. 
A háttéranyagban a Gazdasági bizottság egypontos terjedelmű módosító javaslata 
található, továbbá a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatai 1., 2., 3. 
hivatkozási számon, melyeket az MSZP-frakció nyújtott be, illetve 4., 5. hivatkozási 
számon, melyeket a kormánypárti frakció nyújtott be. Az előterjesztőnek adom meg a 
szót nyilatkozattételre. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány a háttéranyag 1. pontját nem támogatja, és a 
TAB 5. számú módosító javaslatának következő pontjáról a következőket tudom 
mondani: az 1., 2., 3. törvényalkotási bizottsági módosító javaslatot nem támogatjuk, 
a 4. és az 5. TAB-módosítót támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Bangóné Borbély Ildikó 

képviselő asszony kért szót. Parancsoljon!  
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a 

kormány lényegében rendeletalkotással kizárja a jogorvoslatot valamennyi érintett 
számára, így akik végső soron a bíróság előtt elveszítik a lehetőséget jogaik és jogos 
érdekeik védelmében.  

Mi azt látjuk, hogy a felcsúti vasútvonal fejlesztése kapcsán alakult ki ez a 
törvénymódosítás, mivel az etyekiek befeszültek a nyomvonal kapcsán. Kérdezném 
államtitkár urat, hogy tényleg ez-e a megoldás, ha egy település tiltakozik a 
nyomvonal kijelölésénél, vagy magánemberek tiltakoznak ez ellen, hogy a kertjükben 
fejlesztés történjen, akkor tényleg ez-e a megoldás, hogy titkosításhoz fordul a 
kormány, hogy ezt az eszközt kell az állampolgárokkal szemben alkalmazni, vagy 
tisztességesen el lehetne járni egy-egy törvénnyel kapcsolatban.  

 
ELNÖK: Miután más hozzászólási szándékot nem látok, megadom a szót 

válaszadásra államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Természetesen a kormány hatósági szervei a hatályos 
jogszabályok szerint az ügyfelek méltányos érdekét védve járnak el az esetek jelentős, 
döntő és meghatározó részében. Természetesen, azt kell mondanom, a javaslat nem 
arról szól, hogy meg akarjuk kerülni a szokásos hatósági utat, hanem arról szól, hogy 
ha az önkormányzatok a helyi építési szabályozási rendelkezéseknek nem tesznek 
eleget, magasabb szintű normákkal szemben nem tesznek eleget, akkor ezt tudja 
pótolni, ez ne akadályozza az adott beruházás dolgát. Nem egyedi ügyfelekről van szó 
ebben az esetben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Továbbra is képviselő asszony kért 

szót, úgyhogy parancsoljon! 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Még egyet, hogy a felcsúti vasútvonal-

fejlesztés akkor magasabb érdekeket szolgál, ha jól értem államtitkár úr szavait.  
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra.  
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DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Miután én nem beszéltem a felcsúti vasút fejlesztéséről, az előterjesztőnek semmi 
köze nincs az adott projekthez.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok, így a vitát 

lezárom. Most a határozathozatal következik. A háttéranyag 1. pontjáról, amit az 5. 
hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 11. pontjának 
elfogadása kizár, kell először döntenünk. Tehát kérem képviselőtársaimat, hogy a 
háttéranyag 1. pontjáról döntsenek most! Ezt a kormány nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 5 igen szavazattal, 22 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk, amit a kormány nem támogat. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

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

Most a 2. hivatkozási számú TAB-módosítóról kell döntenünk. A kormány nem 
támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e. (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 19 
nem ellenében nem támogatta. 

Most a 4. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. A kormány ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 4. hivatkozási számú TAB-módosítót a bizottság 20 igen 
szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 5. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk. A kormány ezt támogatja. (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 20 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt.  

A kisebbségi előadó? (Bangóné Borbély Ildikó jelzésére:) Bangóné Borbély 
Ildikó lesz az ellenzék részéről. A Jobbik is jelzi, hogy elfogadható számukra. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A nemzeti turizmusfejlesztésről szóló T/12737. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a nemzeti turizmusfejlesztésről szóló T/12737. számú 
törvényjavaslat. Szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint tárgyalunk.  

Továbbra is Aradszki államtitkár úr képviseli a kormányt.  
A Gazdasági bizottság 12 pontos módosító javaslata képezi a vita tárgyát.  
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Az előterjesztő értelemszerűen nem foglal állást.  
A vitát megnyitom. (Nem érkezik jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem 

látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 
20 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt.  

Kisebbségi előadó? (Nem érkezik jelzés.) Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk.  

Egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú 
módosításáról szóló T/12923. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú 
módosításáról szóló T/12923. számú törvényjavaslat. A bizottság a házszabály 46. § 
(1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat következtében tárgyalhat.  

Az előterjesztőt Galambos Dénes képviselő úr képviseli, a kormányt továbbra is 
Aradszki államtitkár úr. 

A módosító javaslatok között a Gazdasági bizottság hatpontos terjedelmű, 
továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító 
javaslata található. 

Az előterjesztő a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 
értelemszerűen nem foglal állást. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról 
viszont kérem államtitkár urat, hogy a kormány véleményét ismertesse. Parancsoljon! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. A háttéranyag következő pontjait nem támogatja a 
kormány: 1., 3., 5., 6. Ezek helyett a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának az 1., 2., 3., 
7. és 8. pontjait elfogadni javasolja a kormány.  

 
ELNÖK: Még a látszatát is szeretném elkerülni annak, hogy bármiben a 

kormánynál tájékozottabb legyek, de mégis meg kell kérdeznem államtitkár urat: a 
háttéranyag 6. pontját egész biztos, hogy nem támogatja a kormány? Mert elvileg a 
háttéranyag 6. pontja rendezi, ezért a TAB 1. módosító javaslatának 7. pontja az, ami 
felesleges, itt a kollégákkal való egyeztetés alapján. Tehát az helyzet, hogy a 
háttéranyagból nyilvánvalóan az 1., 3., 5., amit államtitkár úr említett, ezeket felülírja 
a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának 1., 2. és 3. pontja. De a háttéranyag 6. pontja 
jobban rendezi a kérdést, mint a TAB 7. pontja, ezért az 1. TAB-módosító 7. pontját 
nem kellene elfogadni az egyeztetés alapján. De természetesen, ha államtitkár úr más 
kormányzati álláspontot képvisel, akkor mi ezt tiszteletben tartjuk. (Dr. Aradszki 
András munkatársaival konzultál.)  
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Technikai a javaslat, és a kollégáktól érkezett a megkeresés hozzánk, de ettől 
még igazuk van, ugyanis tartalmilag ugyanazt tartalmazza a háttéranyag 6. és a TAB 
7. pontja. De a TAB 7. pontja egy olyan átszámozást is behoz, ami olyan, mintha 
egységes javaslat lenne már, ami felesleges ebben a pillanatban. De ha államtitkár úr 
bólint, akkor mi ezt a kormány részéről biztatásnak vesszük.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

háttéranyag 6. pontját elfogadni javasoljuk, és a TAB 7-esét mellőzhetjük.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Megadom a szót Bangóné Borbély 

Ildikó képviselő asszonynak. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Államtitkár 
úrhoz szeretnék kérdést feltenni, hogy továbbra sem világos, hogy miért éri meg 
megkockáztatni az európai uniós bírságot egy fellebbezési jog miatt, vagy az Energia 
Hivatal a magyar jogszabályokkal ellentétes határozatokat akar hozni. Ha viszont 
nem így van, és minden rendben van, akkor érthetetlen, hogy miért kockáztatják meg 
ezt a lépést.  

 
ELNÖK: Miután további felszólalási szándékot nem látok, válaszadásra 

államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Képviselő asszony, nem kockáztatunk különösebben semmit, visszaállítjuk azt a régi 
rendet, ami nagyon jól működött, és a magyar állampolgárok számára megteremtette 
a rezsicsökkentés feltételeit. És hozzá kell tenni, hogy annak a biztosítékát látjuk, 
hogy ez a rezsicsökkentés fennmaradjon, sőt amennyiben lehetőségünk van, 
folytatódjon. Ezt szolgálja a törvényjavaslat, és ezért tudja a kormány támogatni az 
előterjesztő indítványát.  

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

a határozathozatal következik.  
Először a háttéranyag kizárt 1., 3. és 5. pontjáról kell hogy szavazzunk. Kérem 

képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 1., 3., 5. pontját 2 igen 

szavazattal, 23 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  
Most a háttéranyag további, 2., 4. és 6. pontjáról kell döntenünk. Kérem 

képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 19 igen 

szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta.  
Most az 1. számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 7. pontjáról 

kell döntenünk, ezt a háttéranyag elfogadott 6. pontja zárja ki. Ennek megfelelően a 
kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 27 
nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! Ezt a kormány támogatja. (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett az 1. hivatkozási számú TAB-módosító további pontjait elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey képviselőtársunkat (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére 
értünk. Megköszönöm az államtitkár úrnak a kormányképviselet ellátását.  

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12727. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12727. számú 
törvényjavaslat. A bizottság a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint jár el. Az 
előterjesztő képviseletét Pócs képviselőtársunk látja el, a kormány képviseletében 
Czerván György államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság egypontos módosító javaslata 
található. Az előterjesztő értelemszerűen nem foglalt állást. A kormánynak adom meg 
a szót a mezőgazdasági bizottsági módosítóval kapcsolatos nyilatkozattételre. 
Parancsoljon!  

 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a bizottság módosító javaslatát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most a határozathozatal következik. Először a Mezőgazdasági bizottság 
módosító javaslatáról kell döntenünk. A kormány támogatja ezt. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 1. pontjában foglalt módosító 
javaslatot 19 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

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 21 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom. (Szavazás.)  
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A bizottság őt egyhangúlag kézfelemeléssel bizottsági előadónak kijelölte. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére 

értünk. Pócs képviselő úrnak köszönöm a részvételt. 

Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával 
kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló T/12929. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely a zártkertként nyilvántartott 
ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról 
szóló T/12929. számú törvényjavaslat. A mostani napirendi pontunknál Salacz 
képviselő úr képviseli az előterjesztőt, a kormányt pedig továbbra is Czerván György 
államtitkár úr.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság kétpontos terjedelmű módosító 
javaslata található. Miután a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el, így az 
előterjesztő a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást.  

A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Lukács László képviselő úr kért szót. 
Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Elsősorban csak arra szerettem volna felhívni a 
figyelmet, ami itt egyrészt egy szavazásunknak is az indokolása, miszerint rendkívül 
fontos - saját magam nagykunsági ember lévén, ott is élek, a zártkertproblémával jó 
ideje harcolunk -, hogy nemcsak annak a jogviszonyának, jogállásának a tisztázásával, 
hanem az egész, akár a településszerkezetben vagy a környező művelési ágban lévő 
vagy az alól egyébként kivett területek teljes szinergiájával kapcsolatosan rendkívül 
sok kérdés merült fel. A problémát egyrészt jogászi szemmel is ismerem, és külön 
örültem neki, amikor a zártkerti ingatlanoknak megadták azt a lehetőséget, hogy a 
művelési ágból való kivétellel egyrészt a forgalomképességét, másrészt, mondjuk 
nyugodtan azt, a használhatóságát is megőrizték, hiszen zsákutcába kényszerült a 
törvényi módosításoknak köszönhetően ez a típusú ingatlan.  

Azonban azt is látni kellett, hogy mire a végrehajtási rendeletek megérkeztek 
hozzá, és mire életbe tudott lépni a zárkertekre vonatkozó kedvezőbb szabályozás, 
addig a megfelelő idő eltelt, úgymond húzódott az idő, így nem biztos, hogy elegendő 
lett volna az az év végéig számunkra nyitva álló határidő. Így üdvözöljük, hogy 
ismételten, vagy nem ismételten, de egy évvel ki lett tolva az erre nyitva álló határidő. 

Azonban hadd hívjam fel a figyelmét arra az államtitkár úrnak, illetve akkor 
ezáltal a minisztériumnak is, hogy mégiscsak a Magyar Zoltán képviselő úr által 
előterjesztett módosító javaslat, az erről történő, tehát a határidő-hosszabbításról 
történő értesítése a tulajdonosoknak, úgy gondolom, nagyban segítette volna annak a 
közel egymillió embernek a helyzetét, aki ezzel érintett, hogy a jogviszonyukat 
rendezni tudták volna, hiszen nagyon sokszor ezek közös tulajdonban álló vagy 
egyébként éppen a forgalomképesség elvesztése határán álló ingatlanok voltak, 
amelyeknek megindult vidéken mégiscsak egyfajta adásvétele és mégiscsak a 
szabályozásnak köszönhető könnyebb gazdacserélése, ilyen nem magyarosan 
fogalmazva, tehát nagyban segítette a helyiek életét. Viszont az a tapasztalat, hogy 
még mindig kevesen tudtak arról, hogy ez a lehetőség nyitva áll, és a zártkerti 
ingatlanokra vonatkozóan a jövőre nézve is meg tudják őrizni annak a 
forgalomképességét, hiszen ezeknek az ingatlanoknak nem a hosszú távú termelés, a 
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mezőgazdasági termelés volt ebben az esetben a feladata, hanem valójában az a 
kialakult háztáji vagy akár szabadidős tevékenység is. 

Így mindenképpen azt indokoltnak találtuk volna, hogy valamilyen módon a 
hatóságok értesítsék az érdekelteket az ingatlan-nyilvántartás szerinti bejegyzett 
címen, hogy erre lehetőségük van. Úgy gondolom, ez egy nagyon könnyű és jó szabály 
lett volna, életszerű is lett volna, és a forgalmi viszonyokat rendezte volna. 

Egy másik problémára pedig hadd hívjam fel a figyelmét az államtitkár úrnak, 
ez szintén Magyar Zoltán képviselőtársam módosító javaslatában volt, és nagyon 
sajnáljuk, hogy ez nem került átvételre. Ez pedig az, hogy mindez a zártkerti 
ingatlanokra vonatkozó kedvező szabályozás csak az ötezer négyzetméterig terjedő 
területalapú ingatlanokat érintse. Úgy gondoljuk, hogy ötezer négyzetméter fölött az 
ingatlan tulajdonságai, az azon végzett mezőgazdasági tevékenység inkább azt 
indokolja, hogy ez alá a kedvezőbb szabályozás alá ne essenek, és rájuk vonatkozóan 
továbbra is a földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jog és akár tulajdonosváltásnál 
az azzal kapcsolatos szabályozások ne legyenek irányadók.  

Esetleg ezzel kapcsolatosan, mind a kettő módosítóval kapcsolatosan az 
államtitkárság véleményét szívesen meghallgatnám, egyébként pedig a 
fenntartásainkat jeleztük a felszólalásban. Köszönöm szépen a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltán képviselő úr, 

parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mind a két törvény a 

földtörvény hibáit korrigálja, ez is meg a következő is, amelyeket mi támogatunk, ezt 
jeleztük már a plenárison is, de azért elgondolkodtató, hogy hetek óta földtörvényt 
módosítunk különböző beadványok alapján. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy 
amit művelt ezzel a kormány 2013-ban, az átgondolt volt-e; szerintem nem. Nem 
ússzuk meg ezzel, ez a földtörvény úgy alapjaiban végrehajthatatlan, tehát rengetegen 
ki fogják kerülni vagy megpróbálják kikerülni, és ez csak konfliktusokat okoz. 
Szerintem kellene venni egy nagy levegőt, és beismerni, hogy bizonyos ügyekben 
tévedtek, és ezt még a következő időszakban megcsinálni, mert ennek így nem lesz jó 
vége, ez így nem fog menni. Úgyhogy megadjuk mi a támogatást ahhoz, ami észszerű, 
de azért az sem normális, hogy mondjuk, hetente három részmódosítást csinálunk 
azért, mert van egy rossz alap. El kellene rendezni az alapokat, úgy gondolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 

Parancsoljon! 
 
CZERVÁN GYÖRGY államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a támogató 
véleményeket, úgy gondolom, hogy a módosító javaslatokkal kapcsolatos érveket pró 
és kontra megbeszéltük, úgyhogy a kormány ehhez tartja magát, és a bizottsági 
módosító javaslatot tudja támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor határozathozatal következik. Először a 

háttéranyag pontjairól kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 23 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. 

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

A szőlő szaporítóanyag-termesztés érdekében a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12930. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a szőlő szaporítóanyag-
termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12930. számú törvényjavaslat. 
Szintén a házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el. A 3. § szerint 
sarkalatos a törvényjavaslat egésze. A bizottsági módosító ezt rendezi, a 
törvényjavaslat 1. §-a minősül csak sarkalatosnak. Az előterjesztő képviseletében 
Salacz László képviselő úr van jelen, a kormányt továbbra is Czerván György 
államtitkár úr képviseli. 

A Mezőgazdasági bizottság 3 pontos terjedelmű módosító javaslata képviseli a 
vita tárgyát. Az előterjesztő értelemszerűen nem foglal állást. A vitát megnyitom. 
(Nincs jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 
30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

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

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

Bizottsági előadónak Salacz képviselő urat javaslom, akit a bizottság 
(Szavazás.) kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. Köszönöm szépen államtitkár úrnak 
a bizottsági ülésen való kormányképviselet ellátását. (Czerván György és 
munkatársa távozik az ülésről.)  

A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló T/12910. számú törvényjavaslat.  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok 
feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról 
szóló T/12910. számú törvényjavaslat. Szintén a házszabály 46. §-a (1) bekezdés c) 
pontja szerint járunk el. Az előterjesztőket B. Nagy László képviselő úr képviseli, a 
kormány képviseletében pedig Hoppál Péter államtitkár urat köszöntöm. 
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A háttéranyagban található a Kulturális bizottság 2 pontos módosító javaslata. 
Tekintettel a tárgyalás módjára, az előterjesztő értelemszerűen nem foglal állást. A 
vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) 

Határozathozatalok 

Miután hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom, és a 
határozathozatal következik. Először a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról 
kell döntsünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 
30 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

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

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

Bizottsági előadónak B. Nagy képviselőtársunkat javaslom, akit a bizottság 
(Szavazás.) kézfelemeléssel egyhangúlag előadónak kijelölt. 

Köszönöm, ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönjük 
a velünk töltött értékes perceket. (Derültség. - Dr. Hoppál Péter távozik az ülésről.) 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 
T/12925. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Most áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény módosításáról szóló T/12925. számú törvényjavaslat. A 
Miniszterelnöki Kabinetiroda képviseletében Bíró Marcell közigazgatási államtitkár 
urat köszöntöm. 

A módosító javaslatok között található a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozású számú, 15 pontból álló kormánypárti módosító javaslata. A Bizottsági 
Főosztály jelezte, és ezért szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy egy technikai 
módosításra van szükség a hatálybalépéssel kapcsolatosan. A TAB saját módosító 
javaslata 13. pontjának szóbeli pontosítását javaslom, hogy a hatálybaléptető 
rendelkezés egészüljön ki egy új (3) bekezdéssel, amely a törvényjavaslat 13., 20., 
24. §-ának 2017. január 2-ai hatálybalépéséről rendelkezik. Ezzel összefüggésben 
értelemszerűen az (1) és (2) bekezdésbeli hivatkozás módosul. 

A vitát megnyitom, és megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. BIRÓ MARCELL közigazgatási államtitkár (Miniszterelnöki 

Kabinetiroda): Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! A kormány 
nevében nyilatkozva támogatjuk a TAB módosítását a szóban tett kiegészítéssel 
együtt. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Hozzászólási 
szándékot nem látok, így a határozathozatal következik. Az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról az elhangzott szóbeli 
pontosítással együtt kérem, hogy a bizottság határozzon! Ezt a kormány támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 9 
nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja ezek elfogadását. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 21 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. 

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom (Szavazás.), 
akit kézfelemeléssel a bizottság egyhangúlag kijelölt. Kisebbségi előadót az ellenzék 
állítani nem kíván. 

A hivatalos statisztikáról szóló T/12924. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ezzel az utolsó napirendi ponthoz értünk, amely a hivatalos statisztikáról szóló 
T/12924. számú törvényjavaslat. Ismételten Csepreghy Nándor államtitkár urat 
köszöntöm. 

A módosító javaslatban található az Igazságügyi bizottság 19 pontból álló 
módosító javaslata, illetve 1. hivatkozási számon a Törvényalkotási bizottság saját 
kormánypárti módosító javaslata. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról nem foglal állást, így a TAB saját módosító 
javaslatával kapcsolatos nyilatkozattételre adom meg a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Mivel a kormány nem tárgyalta, ezért jelen pillanatban nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány nem tárgyalta és így nem támogatja a TAB 

módosító javaslatát. A vitát ezzel kapcsolatosan, illetve általánosságban a háttéranyag 
pontjaira és a TAB saját módosító javaslatára is megnyitom.  

Még annyi tájékoztatást szeretnék a bizottságnak adni, szintén az Országgyűlés 
Hivatalának munkáját dicséri, hogy a hátéranyag 19. pontjában található 
nyelvhelyességi táblázat két hibájára felhívták a figyelmünket, ezért itt is módosításra 
teszek javaslatot. Ezek szerint a 19. pontban található nyelvhelyességi táblázat 10. 
sora felesleges, el kell hagyni, mert tévesen hivatkozik a 3. § (2) bekezdés a) pontjára, 
ugyanis nincs ilyen. A 7. sora pedig szintén felesleges, a háttéranyag 1. pontja már 
megfelelően módosítja a 2. § (10) bekezdését, tehát a háttéranyag 19. pontjában 
található nyelvhelyességi táblázat 10. és 7. sora elhagyására teszek javaslatot. Ezekkel 
is kiegészítve a módosító javaslatokat, a vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Köszönöm. 

Határozathozatalok 

Miután felszólalási szándékot nem látok, a határozathozatal következik.  
Először a háttéranyagban található módosító javaslatokról szavazunk, az 

általam javasolt szóbeli módosításokkal együtt. Kérem képviselőtársaimat, most 
szavazzanak! Ezekről a kormány nem nyilatkozott. (Szavazás. - Dr. Lukács László 
György közbeszól.) Újabb szavazást kérnek? (Közbeszólás az ellenzéki képviselők 
soraiból: Ez a TAB 1.?) Nem, nem, bocsánat, ez az Igazságügyi bizottság módosítója. 
Újabb szavazást kér a képviselő úr, vagy elfogadja? (Dr. Lukács László György: 
Újabbat!) 

Akkor az igazságügyi bizottsági módosító javaslatokról kért a Jobbik újabb 
szavazást. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat 22 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság elfogadta.  
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Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Ez kormánypárti módosító javaslat, de a kormány nem 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 22 igen 
szavazattal, 2 nem ellenében, 6 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 21 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom bizottsági előadónak. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölte bizottsági 
előadónak Dunai Mónikát. 

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a konstruktív munkát. 
Az obstrukció vádja nem érheti az ellenzéket. A bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 42 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 
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Szilvia, Pavlánszky Éva, Madarász Mária, Lajtai Szilvia, 
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