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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 42 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Kérem, mindenki foglalja el a helyét. A mai ülést megnyitom. 
Ismertetem a helyettesítési rendet: Szűcs Lajos Mátrai Mártát, Jakab István Dunai 
Mónikát, Vécsey László L. Simon Lászlót, Répássy Róbert Salacz Lászlót, B. Nagy 
László Galambos Dénest, Vas Imre Nyitrai Zsoltot, Hadházy Sándor Kucsák Lászlót, 
Selmeczi Gabriella Tapolczai Gergelyt, Bárándy Gergely Gőgös Zoltánt, Balla György 
Vejkey Imrét helyettesíti, én pedig Hende Csabát helyettesítem. 

A helyettesítésekre is figyelemmel az ülés határozatképes.  
A napirendi javaslatot a képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem, hogy most a 

bizottság azzal a módosítással döntsön a napirendről, hogy a 2. napirendi pontként 
feltüntetett, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló T/14461. számú törvényjavaslat tárgyalására ma 
ne kerüljön sor. Erre a módosításra figyelemmel kérem, hogy szavazzunk a 
napirendről! (Szavazás.)  

A bizottság 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
napirendet az említett módosítással elfogadta. 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 
módosításáról szóló T/14679. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően 1. napirendi pontként az adó- és egyéb közterhekkel 
kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. 
évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/14679. számú törvényjavaslatot tárgyaljuk. 
Rákossy Balázs államtitkár urat köszöntöm a Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében.  

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság hatpontos terjedelmű módosító 
javaslata található. Megadom a szót előterjesztőként Rákossy Balázs államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/14679. számú 
törvényjavaslat egy technikai jellegű módosítást tartalmaz, és a kormány arra szeretné 
kérni a tisztelt bizottságot, hogy a mellékelt háttéranyag 3. és 5. számú pontját azzal 
támogatjuk, hogy a hivatkozott uniós irányelv címéből a második „tanácsi” szó 
törlésének mellőzésére kerüljön sor, vagyis hogy töröljük a háttéranyagban szereplő 
elhagyást. A második „tanácsi” szó szerepeltetésére a jogszabályszerkesztésről szóló 
IRM-rendelet 1. mellékletének 5. pontja alapján van szükség.  

Tehát arra szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy támogassa azt, hogy a 
második „tanácsi” szó törlése elhagyásra kerüljön. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát nem csupán a most ismertetett, maximálisan 
technikai szóbeli javaslatról, hanem általánosságban is megnyitom. (Nincs jelentkező.) 
Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most a határozathozatal következik. Kérem, hogy először az államtitkár úr által 
ismertetett szóbeli módosító javaslatról szavazzon a bizottság! Az irányelv címében fel 
kell tüntetni a „tanácsi” irányelvre utalást, vagyis nem kell elhagyni ezeket a 
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háttéranyagpontokban. Kérem, hogy erről most szavazzon a bizottság! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot egyhangúlag, 29 igen 
szavazattal elfogadta. 

Most az előzőekben támogatott módosításra tekintettel a háttéranyag 3. és 5. 
pontjairól kell döntenünk. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e ezeket. (A 
bizottsági munkatárs jelzésére:) Bocsánat, a kormány nem támogatja ezeket. Kérem, 
képviselőtársaim, most szavazzanak! (Szavazás.) Nem támogatja a kormány, ha 
valakit a kormány véleménye érdekel.  

A bizottság 7 igen szavazattal, 18 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 3. és 5. 
pontban foglalt módosításokat nem támogatta.  

Kérem a bizottságot, hogy most a háttéranyag további, kormány által támogatott 
pontjairól döntsön! (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 29 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

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

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

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Az államtitkár úrnak köszönöm a 
részvételt.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 
módosításáról szóló T/14681. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a halgazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló T/14681. számú törvényjavaslat. A 
kormány képviseletében Bitay Márton Örs államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság egypontos terjedelmű, jobbikos 
módosító javaslata található. A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata 1., 
illetve 2. hivatkozási számon található, az 1. számú már az előző ülésre benyújtott 
módosító volt. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást.  

A TAB saját módosító javaslatairól szóló állásfoglalásra adom meg a szót az 
államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A bizottságnak a második módosító javaslatát a 
kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány az egyest nem, a kettest támogatja. 

A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Amit észrevételezni szeretnék, az az, hogy pontosan a 
2. számú módosító javaslatnál egy belső túlterjeszkedést lehet észrevenni a 10. és 29. 
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pontban, itt meg nem nyitott rendelkezéseket kíván módosítani a bizottság. Sem a 
törvény 43. § (2) bekezdése, sem a 68. § (2) bekezdése nem szerepelt a 
törvényjavaslatban. 

Álláspontunk szerint összefüggés sem fedezhető fel. Ráadásul itt szankció 
jellegű normákról van szó mindkét esetben. Tehát én azt gondolom, hogy itt a 
házszabályszerűségről érdemes vitát folytatni, vagy legalábbis kíváncsiak lennénk az 
összefüggésre, ha van ilyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha az előterjesztő szót kér, akkor megadom; ha nem, előbb-utóbb 

akkor is! (Jelzésre:) Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Megítélésem szerint ez a módosítás a törvény más rendelkezéseivel 
összefüggésben került be a bizottsági módosítóba, tehát nem értek egyet az elhangzott 
véleménnyel. 

 
ELNÖK: Mielőtt Bárándy képviselő úr megkérdezné, megkérdezném én, hogy a 

törvény mely rendelkezésével áll összefüggésben. (Balla György: A többivel!) 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Egy 

másodperc türelmet kérek, hogy pontosan meg tudjam nézni. 
 
ELNÖK: Egész nyugodtan! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Nincsen nálunk az eredeti javaslat. 
 
ELNÖK: Mi is vizsgáljuk. (Rövid szünet. - Dr. Bitay Márton Örs jelentkezik.) 

Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen az elnök úr és a bizottság türelmét is. A beterjesztett javaslat 30. §-
a, az eredeti törvény 67. § (1) bekezdése szabályozza a halgazdálkodási hatóság 
halvédelmi bírságaival kapcsolatos szabályokat, és ehhez illeszkedik a TAB-módosító, 
a 31. §, az eredeti törvény 68. § (2) bekezdése, ami a halgazdálkodási és halvédelmi 
jogsértés elkövetésének esetére vonatkoztat bírságot. 

A másik kapcsán még egy pillanat türelmet kérek szépen! (Rövid szünet.) 
 
ELNÖK: A másiknál meg van nyitva a szakasz, úgyhogy a másik nem érdekes. 

Az elsőnél… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Mind 

a kettőnél a 12.§ van, igen. 
 
ELNÖK: Az államtitkár úr pedig az elsőre válaszolt… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Bocsánat, bedőltünk! 
 
ELNÖK: …és szerintem a válasz egyébként megfelelő volt.  
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Az 
eredeti törvény 67. §-a és 68. §-a, a benyújtott módosító javaslat 30., illetve a TAB-
módosító 31. §-a.  

 
ELNÖK: Igen. A 9. módosító pont nyitotta meg a szakaszt. (Rövid szünet. - Dr. 

Bárándy Gergely jelentkezik.) Bárándy alelnök úr! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi indítványa 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Az egyiket én is el tudom fogadni. Megnéztük, ott valóban, tényleg 
megállapítható összefüggés, legalábbis annyiban, hogy mind a kettő bírságról szól. Ha 
nem is ugyanarról és nem is ugyanabban a témakörben, de legalább bírságról szól.  

A másiknál viszont valóban az a kérdés, hogy úgy értelmezzük-e a megnyitott 
szakaszt, hogy ha a szakasz meg van nyitva, akkor bármi módosítható azon belül, akkor 
is, ha egyébként a megnyitott bekezdés tartalmilag egyáltalán nem függ össze a meg 
nem nyitott bekezdéssel. Ezt nyilván a bizottság fogja eldönteni. Én el tudom fogadni 
ezt is, csak akkor ebben legyünk konzekvensek a jövőben is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mindkettő a halászati engedélyről szól, de az a kérdés, hogy az alelnök 

úr ügyrendi indítványként fenntartja-e a javaslatát. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen, elnök úr. Azért 

tartom fenn az 1. pont vonatkozásában, tehát amit nem fogadtam el, mert szeretném, 
ha erre akkor viszont precedens lenne, és a bizottság ebben egyértelműen állást 
foglalna, hogy ilyenkor, ha megnyitott szakasz van, akkor ez minden bekezdés 
vonatkozásában ennek minősül, és akkor ezzel adott esetben el tudjuk kerülni a 
további, hasonló jellegű problémákat. Köszönöm. 

Határozathozatal az ügyrendi indítványról 

ELNÖK: Tehát akkor az ügyrendi indítvány az elvi állásfoglalást célozza, ami az, 
hogy ha egy adott szakasz van megnyitva és nem bekezdés - egyébként úgy emlékszem, 
az eddigi gyakorlatunkban is ezt követtük -, akkor az megnyitottnak számít. Az alelnök 
úr szerint vegyes volt, de akkor most döntsünk erről. 

Tehát kérem, hogy a bizottság a házszabályszerűségről foglaljon állást! Aki 
házszabályszerűnek tartja, az igennel szavazzon, aki pedig nem, az nemmel! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett támogatta a javaslat házszabályszerűségét.  

Határozathozatalok 

Van-e további felszólalási szándék? (Nincs ilyen jelzés.) Miután ilyet nem látok, 
ezért most a határozathozatal következik. Először a háttéranyag 2. hivatkozási számú… 
A törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 31. pontja ezt kizárja, de először a 
háttéranyagról kell döntenünk, amelyet a kormány értelemszerűen nem támogat. 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 26 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta a háttéranyagban szereplő módosító javaslatot. 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. számú TAB-módosítót 5 igen szavazat 
mellett, 22 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodással nem támogatta. 



9 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági 
módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 
szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/14660. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló T/14660. számú 
törvényjavaslat vitája. Az OBH egyetért a bírósági adatszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezésekkel. Jakab István és Győrffy Balázs az előterjesztő. Győrffy Balázst 
köszöntöm az előterjesztők képviseletében, Bitay Márton államtitkár urat továbbra is 
a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság hárompontos módosító javaslata, 
továbbá a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon 
szerepel. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatban foglaltakkal egyetért, így most az előterjesztőnek, Győrffy 
képviselőtársunknak adom meg a szót, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosító 
javaslatával kapcsolatos előterjesztői álláspontot legyen szíves ismertetni. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Támogatom a 
Törvényalkotási bizottság módosítóját. Rengeteg technikai pontosítás van, amit 
köszönünk, illetve a hatálybaléptetést pontosítja, amivel szintén egyetértünk. 
Köszönöm. 

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

hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Most a határozathozatal következik.  
Először az egymással összefüggő pontokból álló javaslatokról döntünk. Itt az 

összefüggések miatt lesz egy kicsit bonyolultabb a szavazás. Az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat a 2. és 3. pontot kizárja, ezért először 
a háttéranyag kizárt 2. és 3. pontjáról és azok összefüggéseiről kell döntenünk. Kérem, 
hogy ezekről döntsünk most! A kormány ezeket nem támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot támogató szavazat nélkül, 
28 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasította.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
2. és 3. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt ponttal való 
összefüggésére tekintettel nem támogatott 1. háttéranyagpontban foglalt 
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módosításokkal. Kérem, hogy most erről szavazzunk! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat további pontjait 20 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta. 

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

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

Bizottsági előadónak Jakab István alelnök urat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági előadónak 
kijelölte.  

Kérdezem az ellenzéket, hogy kisebbségi előadót kíván-e állítani. (Nincs 
jelentkező.) Miután ilyen szándék nincsen, ezért kisebbségi előadója a bizottságnak e 
napirendi pontnál nem lesz. Köszönöm szépen az előterjesztőnek és a kormány 
képviseletében államtitkár úrnak a részvételt.  

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést 
szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/14683. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a következő napirendi pont, amely az európai uniós és a 
nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan 
más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/14683. számú 
törvényjavaslat. Az Igazságügyi Minisztérium képviseletében Völner államtitkár urat 
és munkatársát köszöntöm. A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 71 pontos 
módosító javaslata található, és az 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslat is a vita tárgyát képezi.  

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén szóban 
fogja előterjeszteni. Államtitkár urat illeti a szó. Parancsoljon! 

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

elnök úr. Az előttünk lévő javaslat jogharmonizációs célokat szolgál, mint a címe is 
elárulja. Az Igazságügyi bizottságban, azt hiszem, érdemben egy szakmai vitát tudtunk 
folytatni, ellenzéki módosító javaslatok is érkeztek, amelyeket be tudtunk építeni a 
tervezetbe, és kérnénk a támogatását, figyelembe véve a Törvényalkotási bizottság 
módosítóját is. Tehát ennek megfelelően kérnénk módosítani az Igazságügyi bizottság 
benyújtott módosítóját. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ezt mi megnéztük, és a gyakorlatban az ütközések szempontjából azt 

jelenti, hogy a háttéranyag következő pontjait nem kell a TAB 1. számú módosító 
javaslatával való összefüggés miatt elfogadni: 14., 16., 49., 51., illetve a 71. pont 11., 45-
48. és 96. sorát. Ezek helyett a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
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javaslatának 7., 10., 57. és 58., 60. és 75. pontját kell elfogadni az érintett összefüggő 
pontokra is figyelemmel, de ezeket majd mondom. Tehát magyarul: a Törvényalkotási 
bizottság javaslata írja felül mindenhol a bizottsági javaslatokat. A vitát megnyitom. 
(Jelzésre:) Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A háttéranyagot fogjuk tudni támogatni, és ott valóban 
pozitívumként értékeljük mi is azt, hogy elfogadták három olyan módosító 
javaslatomat is, ami egyébként, szeretném jelezni, hogy a jogtudomány képviselőitől 
érkezett mint módosító javaslat, és örülök annak, hogy mint szakmai javaslatot a 
minisztérium is helyesnek és jónak találta.  

Viszont, ami kritikát szeretnék megfogalmazni, az összességében a két 
javaslattal, tehát a háttéranyaggal és a TAB saját módosítóval is kapcsolatos. Én azt 
gondolom - és nem először találkozunk már ezzel itt a bizottsági ülésen -, ha valamelyik 
minisztériumtól elvárható volna az, hogy úgy alkosson jogszabályt, hogy az egyébként 
megfelel a jogalkotás kritériumainak, hogy abban nincsenek jogtechnikai hibák, hogy 
abban nincsenek elírások, hogy abban nincsenek jogszabályszerkesztési problémák, 
akkor az az Igazságügyi Minisztérium. Az Igazságügyi Minisztériumnak kéne ebben 
élen járni.  

Ehhez képest azt látjuk, hogy most, ami itt előttünk fekszik - és való igaz, amit 
elnök úr is elmondott, hogy ezek alapvetően technikai és jogszabályszerkesztési 
korrekciók -, azért hadd mondjam azt, hogy ez kétszer 40 oldal, államtitkár úr. Ez 
összesen 80 oldalnyi jogtechnikai és korrekciós módosító javaslat, leszámítva azt a 
néhány érdemit, ami ebben szerepel. Én azt gondolom, hogy az Igazságügyi 
Minisztériumtól azért ennél egy kicsit szakmaibb előterjesztés várható el, és nem az a 
megfelelő mód, hogy az Igazságügyi bizottság ülésén nyilván kormánykérésre 40 
oldalnyi módosítás, majd a Törvényalkotási bizottság ülésén még annyi, amelynek egy 
jó része, ahogy elnök úr is felsorolta, a módosításnak a módosítása. Ezt a színvonalat, 
azt gondolom, hogy jó lenne egy picit emelni a minisztériumban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Balla György, alelnök úr, parancsoljon!  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Csak annyiban szeretnék reagálni Bárándy alelnök úr észrevételére, hogy bár 
mögöttem nem állnak jogtudósok, de szerintem az Igazságügyi Minisztérium nem 
alkot jogszabályt, a parlament alkot jogszabályt. A parlament pedig most pontosan azt 
a feladatát végzi el, illetve a parlamentnek az egyik szerve, a Törvényalkotási bizottság, 
hogy egyébként ne hibás törvényjavaslat kerüljön elfogadásra, hanem tökéletes 
törvényjavaslat kerüljön elfogadásra. Tehát szerintem mindenki végzi a dolgát.  

A kritika, amit megfogalmazott alelnök úr, az egyébként rendben van, tehát 
azzal én egyetértek, de szerintem önmagában ez nem lehet akadálya egyébként egy 
olyan törvényjavaslat elfogadásának, amelyről mindannyian tudjuk, hogy 
jogharmonizációs, és mindannyian tudjuk azt is, hogy összesen három módosító 
javaslata volt az ellenzéki pártoknak, azon belül is az MSZP-nek, és mind a hármat 
támogatjuk. És azt is tudjuk, hogy ez egy kétharmados törvényjavaslat, amelynek az el 
nem fogadása esetén súlyos szankciók lépnek életbe Magyarországgal szemben. S még 
azt is tudjuk, hogy május 2-án fogadjuk el, tehát május 1-je után. Ha valaki ezt 
szerintem érti, akkor az alelnök úr pontosan érti. Tehát szeretném megkérni a 
Szocialista Párt képviselőit, hogy ennek megfelelően álljanak hozzá.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 

megjegyzés mindenképp ide kívánkozik azért: akkor ezek szerint még csak nem is 
időben hozták be, mert nyilván a minisztérium feladata volna az, hogy olyan időben 
terjessze elő, amikor el tudjuk úgy fogadni, hogy megfelelő időpontban hatályba tudjon 
lépni. A parlament munkamenete egy viszonylag jól követhető, kiismerhető és időben 
jól behatárolható folyamat, tehát pontosan számolhat az Igazságügyi Minisztérium 
azzal, hogy mikor kell valamit előterjeszteni ahhoz, hogy a parlament ezt időben el 
tudja fogadni. Tehát azt gondolom, hogy ez az érv kifejezetten egy újabb kritika a 
minisztérium irányába. 

Arról meg, alelnök úr, én azt gondolom, talán nem kellene vitát folytatni, hiszen 
tizeniksz év vagy akár huszoniksz év képviselőség után és ilyen irányú végzettség után 
talán azt nem feltételezi senki, hogy ön vagy én ne tudnánk azt, hogy ki az, aki a 
törvényeket alkotja, és mi az, hogy előterjesztő. Én úgy hiszem, hogy az előterjesztőnek 
is van felelőssége a törvényalkotás során, és ha minisztérium terjeszt elő egy törvényt, 
akkor egészen más elvárások vonatkoznak rá, mint amikor, mondjuk, egy országgyűlési 
képviselő. Egy országgyűlési képviselő által előterjesztett törvénynél az ember nem 
kifogásolja oly mértékben azt, hogy, mondjuk, jogtechnikai hibákat vét, hiszen nem 
kodifikációs szakemberek a képviselők, vagy legalábbis nem mind az. De az Igazságügyi 
Minisztériumban egy elég nagy apparátus dolgozik azon szakemberként - vagy kellene 
hogy dolgozzon, akkor így fogalmazok -, hogy ezek a törvények megfelelő színvonalon 
kerüljenek előterjesztésre, és ne az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának kelljen 
negyven oldalban megfogalmaznia azokat a pontosításokat, amelyeket egyébként az 
előterjesztő már eleve benyújthatott volna helyesen.  

Tehát, Balla alelnök úr, szó nincs arról, hogy az ember összekeverné, hogy ki 
alkotja a törvényt, de úgy hiszem, hogy a törvényalkotás során az előterjesztőnek igenis 
szerepe van, méghozzá komoly szerepe van, főleg, ha az az Igazságügyi Minisztérium. 
Ennyit csak a megjegyzéséről.  

Ami pedig a tartalmat illeti, arról, amint látja, nem szóltam egy szót sem, nyilván 
majd a zárószavazáskor fogjuk a véleményünket kifejezni. Nem árulok el titkot azzal 
sem, hogy tartózkodni fogunk most a módosító javaslatok megszavazásánál is. Ha 
olyan kifogásunk lett volna, amiről ön beszél, akkor nyilván itt is nemmel szavazunk. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Parancsoljon, Balla alelnök úr! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Én 

természetesen elfogadom, hogy alelnök úr is pontosan tudja, hogy kik alkotják a 
jogszabályokat, de jogtudósok fogalmazzanak precízen és pontosan.  

Ami miatt szót kértem, az nem ez, hanem az, hogy valószínűleg félreértett 
alelnök úr: május 2-án a határozathozatal történik meg. Ha jól emlékszem, a törvényt 
május 22-éig kell kihirdetni, tehát minden időpont totálisan stimmel.  

Én egyetlenegy dologra szeretném felhívni a Szocialista Párt frakciójának a 
figyelmét: a Fidesznek nincs kétharmada, a KDNP-vel együtt sem. Ez egy tiszta 
jogtechnikai, harmonizációs törvényjavaslat. Tartalmi kifogása senkinek nincsen vele. 
Ha a parlament nem tudja ezt a törvényt elfogadni, mert valamelyik frakció nem 
támogatja, Magyarországgal szemben szankciók lépnek életbe. Ennek megfelelően 
szeretném javasolni a döntés meghozatalát minden frakciónak. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr kíván-e reagálni az elhangzottakra? 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

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

elnök úr. Alelnök úr részéről többször elhangzik ez a kijelentés különböző törvények 
vitájánál, ezért szeretnék csak rámutatni arra, hogy ha csak belelapozunk ebbe az 
úgymond negyven oldalba, akkor láthatjuk, hogy olyan nagy horderejű 
betűhasználatok okozzák ezt, hogy külföldi ítélet került bele a külföldi bíróság 
büntetőügyben hozott jogerős ítélete helyett, ami rövidítést jelent. Tehát ha úgy maradt 
volna eredetileg tartalmilag, akkor sem lenne kifogásolható. De nyelvhelyességi, 
nyelvhasználati, gyakorlatilag a koherenciát olyan értelemben szolgáló kiigazítások, 
hogy a különböző törvényekben, amelyek különböző időpontokban keletkeztek, 
ugyanaz a szóhasználat legyen jelen. Szerintem ami a tartalmi részeket érintette, azokat 
be tudtuk fogadni ellenzéki oldalról is. Tehát azt hiszem, maradjunk meg olyan 
értelemben a szakmai vitánál - tehát itt az Igazságügyi Minisztérium dolgozóit 
ennyiben megvédeném -, hogy amikor a parlamenti és a minisztériumi szóhasználat 
sem illeszkedik mindig, tehát egy pont vagy egy vessző miatt adott esetben egy 
negyedoldalnyi szövegváltozás kerül be, az nem jelenti azt, hogy negyedoldalnyi hiba 
volt benne, hanem nem vitatkozunk olyan kérdéseken, amelyek, mondjuk, 
nyelvhasználati vagy nyelvtani szabályokat érintenek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik, ami nem lesz 

egyszerű.  
Tehát először az egymással összefüggő pontokból álló javaslatokról döntünk.  
Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 57. és 

58. pontja kizárja a háttéranyag 49. pontjának elfogadását, illetőleg az 1. hivatkozási 
számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 60. pontja kizárja a 
háttéranyag 51. pontjának elfogadását, tekintettel arra, hogy a háttéranyag 49., 51. és 
67. pontjai összefüggenek, ezekről csak együtt határozhatunk.  

Először a háttéranyag kizárt 49. és 51. pontjáról, valamint ezek összefüggéseiről, 
azaz a háttéranyag 67. pontjáról döntünk. A kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot támogató szavazat nélkül, 21 nem 
ellenében, 9 tartózkodás mellett elutasította. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
57., 58. és 60. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt 
pontokkal való összefüggésre tekintettel nem támogatott 67. háttéranyagpontban 
foglalt módosításokkal. A kormány a javaslatot támogatja. Kérem, képviselőtársaim, 
most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 23 igen szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül támogatta.  

Most az összefüggésekkel nem érintett, kizárt háttéranyagpontokról döntünk, a 
háttéranyag összefüggésekkel nem érintett, kizárt 14. és 16. pontjairól. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány nem támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

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

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 58. 
pontja kizárja a háttéranyag 71. pontjában foglalt nyelvhelyességi táblázat 45-48. 
sorának elfogadását, valamint a nyelvhelyességi táblázat 11. és 96. sora szükségtelen, 
mivel a módosítást tartalmazza a háttéranyag 25. pontja, illetve a törvényalkotási 
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bizottsági saját módosítási szándék 75. pontja. Tekintettel arra, hogy a nyelvhelyességi 
táblázat egy módosító pont, arról egyben határozunk.  

Először a háttéranyag 71., nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó pontjáról 
döntünk. Aki esetleg ez alapján nem tudna állást foglalni, jelzem, hogy a javaslatot a 
kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot támogató szavazat nélkül, 
21 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen 
szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól szavazunk most, amely kiegészül a háttéranyag 71. pontjában foglalt 
nyelvhelyességi táblázattal, a táblázat 11., 45., 46., 47., 48. és 96. sora kivételével. A 
kormány a javaslatot támogatja. (Szavazás.)  

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 
tartózkodás mellett az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta.  

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

előadónak kijelölte. 
Nem kíván az ellenzék, illetve az MSZP, aki nem támogatta, kisebbségi előadót 

állítani.  

Az ülés berekesztése 

Erre tekintettel a napirendi pont és a napirend végére értünk. Államtitkár úrnak 
köszönöm a részvételt, képviselőtársaimnak köszönöm a mai bizottsági munkát. Az 
ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc.) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira, Madarász Mária, Lajtai Szilvia és Horváth 
Éva Szilvia 


