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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, az elnök 
javaslata a napirend módosítására  

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Az ülést megnyitom. Jó napot kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és azokat, akik 
figyelemmel kísérik a bizottsági ülést.  

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Ennek annyiban 
javasolom a módosítását, hogy egy bizottságiügyrend-módosítást, amit a kollégák 
kiosztottak, 1. napirendi pontként javasolok megtárgyalni, ez a saját munkánk 
megkönnyítését szolgálja. Úgyhogy az a kérésem, hogy ezzel a módosítással szavazzunk 
majd a napirendről. 

De még azt megelőzően, hogy a napirendről szavaznánk, a helyettesítések 
rendjét szeretném ismertetni: Vejkey Imre Rubovszky Györgyöt, L. Simon László 
Hende Csabát, Salacz László Mengyi Rolandot, Kucsák László Galambos Dénest, 
Mátrai Márta Vas Imrét, Hadházy Sándor B. Nagy Lászlót, Selmeczi Gabriella Szűcs 
Lajost, Bárándy Gergely Tóth Bertalant, Gőgös Zoltán Bangóné Borbély Ildikót, 
Hiszékeny Dezső pedig Varga Lászlót helyettesíti. A helyettesítési rendre is 
figyelemmel megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a napirendre pedig az említett 
módosítással teszek javaslatot. (Jelzésre:) Bocsánat, először szót kér Lukács László 
György képviselő úr. Parancsoljon! 

Dr. Lukács László György javaslata a napirend módosítására  

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Nekünk is lenne, illetve nekem is lenne egy napirendi változtatási 
javaslatom, méghozzá két napirendi pontnak, az 5. és a 6. napirendi pontnak, tehát a 
büntetőeljárásról szóló törvényjavaslatnak, valamint az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvényjavaslatnak a napirendről történő levételét kérem a tisztelt 
képviselőtársaimtól, tekintettel arra, hogy mind a kettő egy nagy terjedelmű 
törvényjavaslat, mind a kettőhöz komoly terjedelemben érdemi módosítók érkeztek 
tegnap éjszaka - tehát nem is csak rövid időn belül, hanem éjjel, éjszaka érkeztek hozzá 
-, például a közigazgatási eljáráshoz egy 72 oldalas módosító, amelyben érdemi 
javaslatok is vannak. Én úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen egy későbbi 
ülésünkön kell megtárgyalnunk. Korábban voltak ezekben ötpárti egyeztetések, attól 
az iránytól most eltérőben vagyunk.  

Én úgy gondolom, hogy teret kell biztosítani arra - és ez a határozott 
álláspontom -, hogy további érdemi vitát lehessen itt a Törvényalkotási bizottságban 
lefolytatni, így kérem a tisztelt bizottságot, hogy fontoljuk meg, hogy ezt a két napirendi 
pontot, tehát az 5.-et és a 6.-at vegyük le.  

Egyébként az 1. napirendi pontként felveendő ügyrendi módosítást támogatjuk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy alelnök úr is szót kért. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, hogy a két javaslat szinte összefügg 
egymással. Nem először probléma itt a Törvényalkotási bizottság ülésén az, hogy a 
kormány az ülésszak elején meglehetősen kevés törvényjavaslatot nyújt be, és a végén 
bombázza meg az Országgyűlést a különböző előterjesztéseivel. Nem először kerül 
szóba akár kormánypárti részről - de egyébként elnök úr részéről is volt már ilyen kérés 
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a kormány felé, és az ellenzék részéről is -, hogy ezen a gyakorlaton legyenek szívesek 
változtatni.  

Éppen ezért egyrészt támogatjuk azt, ami az ügyrend módosításával 
kapcsolatos, tehát hogy ez kerüljön 1. napirendi pontként felvételre, hiszen részben, de 
hangsúlyozom, csak részben kezeli ezt a problémát, másrészt pedig támogatjuk, amit 
Lukács képviselőtársunk előterjesztett, hiszen én viszonylag elhivatott képviselő 
vagyok, de éjjel 23 óra 15 perckor érkezett javaslatokat őszintén szólva nem szeretek és 
nem is akarok nézegetni a jövőben sem a másnap reggeli ülésre. Nem is beszélve arról, 
hogy ugye azt önök sem gondolják komolyan, tisztelt kormányképviselők, hogy amit a 
bizottság 23 óra 15 perckor küld ki a képviselőknek, ott érdemi lehetőség van arra, hogy 
azt szakértők megvizsgálják és arról bárki politikai egyeztetést folytasson akár 
kormányoldalon, akár ellenzéki oldalon. 

Úgyhogy még egyszer, főleg azoknál a naprendi pontoknál, valóban, ahol 
nagyobb terjedelmű és érdemi módosító javaslatok jöttek, amit Lukács 
képviselőtársam megjelölt, mi is támogatjuk a napirendről levételt. Köszönöm szépen, 
elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. No, a helyzet a következő. Az a gyakorlat, hogy fél ötig kell 

a kormánynak a módosító javaslatot benyújtani, ez most is megtörtént. Ilyenkor ugyan 
11-kor küldjük el a bizottság által már megszerkesztett módosító javaslatokat, de fél öt 
után rögtön kiküldtük valamennyi frakciónak az eredeti benyújtott módosítót, ami 
mindenben alkalmas a felkészülésre.  

Én ennek ellenére is azzal egyébként egyetértek, hogy ha 72 oldalas módosító 
javaslat érkezik, akkor azt jó lenne korábban benyújtani, sőt eleve jó lenne, ha a 
Törvényalkotási bizottság elé már 72 oldalas módosító javaslat egyáltalán nem kerülne 
- és most mélyebb fejtegetésekbe ezzel kapcsolatban nem mennék bele, mert még 
vitathatóvá válna, hogy az elnök kormánypárti-e -, tehát szerintem az nem helyes, ha 
72 oldalas módosító indítvány ebben a szakaszában egy vitának még érkezik. De a 
konkrét esetben nagyrészt - ez sem helyes - nyelvhelyességi módosítások vannak, nem 
pedig érdemi módosító javaslatok.  

Ennek ellenére a kormány képviseletében arról kérek nyilatkozatot, hogy van-e 
bármi akadálya annak, hogy ezt két hét múlva tárgyaljuk meg, illetve az Országgyűlés 
két héttel később fogadja el. Ha ennek van akadálya, akkor én nem látom akadályát a 
mostani tárgyalásnak, hiszen házszabályszerű az eljárás, ha meg nincs akadálya, akkor 
halasszuk el két héttel, ezen semmi nem múlik. Ki az, aki a kormány részéről erről tud 
nekünk most nyilatkozni? (Nincs jelzés. - Dr. Répássy Róbert: Kint van az államtitkár 
úr.) Itt van az államtitkár úr egyébként, mert egyeztettünk előtte. (Dr. Völner Pál belép 
az ülésterembe.) Még nem fogadtuk el a napirendet, de köszöntöm Völner államtitkár 
urat. Az államtitkár úr nem volt jelen, a Jobbik képviselőcsoportja javasolta, a 
Szocialista Párt képviselőcsoportja pedig ahhoz csatlakozott, hogy a nagy terjedelmű 
módosító javaslat miatt a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását, illetve a 
közigazgatási rendtartásról és perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot ne most tárgyaljuk. 
A benyújtása a módosító javaslatoknak abszolút házszabályszerű volt, a terjedelme 
kétségkívül jelentős, még akkor is, ha nagyrészt technikai. Ezért kérdezem az 
államtitkár urat, hogy a kormánynak fűződik-e érdeke a jövő hétfői elfogadáshoz vagy 
sem. Tehát a kormány álláspontját szeretném kérdezni az ellenzéki, napirendre 
vonatkozó módosító indítvánnyal kapcsolatban. Parancsoljon! 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Kormányoldalról 

szeretnénk, ha a bizottság tárgyalná a tervezeteket, ugyanis az Igazságügyi 
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bizottságban nagyrészt sikerült megtárgyalni, annak ellenére, hogy sok módosító pont 
van, megfelelő magyarázatot tudunk adni arra, hogy érdemben nem jelent olyan 
terjedelmet, hogy ne lehetne áttekinthető.  

Szavazás a napirend-módosítási javaslatokról 

ELNÖK: Világos. Akkor ennek ismeretében szavazunk a napirendi 
módosításról. Tehát a kormány nem támogatja ennek a módosításnak az elfogadását.  

A Jobbik javaslatáról szavazunk először, ami a napirendi javaslat 5. és 6. 
pontjának napirendről történő levételéről szól. Kérem, képviselőtársaim, most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett 
a napirendre vonatkozó módosító javaslatot a bizottság elutasította. 

Ennek megfelelően most az általam javasolt módosításról szavazzunk, tehát 
arról, hogy egészüljön ki a napirend az ügyrend módosításának megtárgyalásával. 
Kérem a képviselőtársaimat, hogy a módosításról szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosításra vonatkozó javaslatot 32 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

A napirend elfogadása  

Most akkor a módosított napirendről - a Jobbik módosításáról is külön 
szavaztattam, ezért a sajátomról is - szavazzunk! Kérem, hogy most szavazzanak, 
képviselőtársaim! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet az általam javasolt módosítással 23 
igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

A bizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat 

Ennek megfelelően akkor először az ügyrend módosítására vonatkozó 1. 
napirendi pontot tárgyalnánk meg. Ennek a lényege az, hogy ha és amennyiben 15 
napirendi pontnál többel kénytelen a bizottság szembesülni, akkor déli határidővel, 
tehát nem fél ötös, hanem a bizottsági ülést megelőző déli határidővel kell a 
kormánynak a módosító javaslatokat benyújtania, illetve nemcsak a kormánynak, 
hanem természetesen mindenkinek, tehát ez az összes ellenzéki frakcióra és 
kormánypárti frakcióra is vonatkozik.  

Még annyit tennék hozzá szóban a módosításhoz, hogy azt javaslom, még azt is 
vegyük bele, hogy ha és amennyiben a napirendi javaslatban 10-nél több 
törvényjavaslat szerepel, akkor pedig ez a határidő 14 óra legyen. Hozzáteszem, hogy a 
bizottság munkatársai ilyen esetekben éjfélig, egyig, kettőig meg háromig dolgoznak, 
ami szerintem nem elfogadható, tehát ezzel azt is segítenénk, hogy normális keretek 
között folyhasson a parlamenti munka. Miután a kormánynak több hete van rá, ezért 
talán megengedhető, hogy néhány órával előbb nyújtsák be a módosító javaslatokat. 
Az ezzel kapcsolatos vitát megnyitom. Ha van hozzászólási szándék, akkor megadom a 
szót. (Jelzésre:) Lukács László György képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
A javaslattal egyébként egyetértünk, és talán ez a módosítás, amit szóban előterjesztett 
az elnök úr is, megfelelő.  

Látjuk azt a munkát, és a magunk részéről sem azt kifogásoltuk, hogy a 
bizottságnak a munkatársai lassan végeznék a dolgukat, és a napirendre vételnél, 
illetve a napirendről való levételnél is ez volt főként a kitétel, hogy ezek az anyagok 
eleve későn érkeznek meg, eleve egy nem fair módszerrel érkeznek meg a bizottság elé, 
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így hát mindenképpen szükséges, hogy valahol meghúzza a bizottság a limitet. 
Különösen fontos ez úgy, hogy az elkövetkezendő hetekben, talán egy hónapban még 
nagyobb munkateher alatt lesz valószínűleg a bizottság, és nemcsak az itt dolgozó 
képviselők, hiszen mi itt csak a végpontjai vagyunk ennek, hanem a munkatársai is. Ha 
ez a munkatársaknak számottevő könnyebbség, és a képviselők munkájának is 
valamilyen szinten az eredményességét segíti, akkor ezt az ügyrendmódosító javaslatot 
támogatni tudjuk. Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Mi is támogatjuk az ügyrend módosítását. Nem kívánom azokat az érveket 
ismételni, amelyeket napirend előtt elmondtam.  

Nekem egyetlen kérésem lenne tisztelettel a bizottság titkárságához, egyúttal 
megköszönve azt a munkát, amit most este és éjjel is végeztek, hogy akkor időben 
értesítsék majd a frakciókat, mert a kormány tudja, hogy hány napirendi pontot 
szeretne, mi kevésbé; tehát időben kapjunk értesítést arról, hogy mi a benyújtási 
határidő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ezt a bizottság titkársága kedden meg tudja tenni, és akkor ehhez 

képest mindenki tudja, hogy szerdán délre vagy kettő órára módosul a határidő. 
Nyilván ha ezt követően történik napirendre való felvételre vonatkozó javaslat, az nem 
számít ebbe a határidőbe bele, de miután eddig is az ügyrenddel kapcsolatosan 
egyhangúlag tudtunk dönteni, ezért, gondolom, ez ezután is fenntartható.  

Akkor így az ügyrendmódosítást a módosított formában javaslom elfogadni, 
tehát a 12 órás határidővel abban az esetben, ha a napirendre a kormány által felvenni 
javasolt törvényjavaslatok száma meghaladja a 15-öt, és 14 órás határidővel abban az 
esetben, ha a 10-et meghaladja. Kérem a bizottságot, hogy most a javaslatról szavazni 
szíveskedjenek! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az ügyrendünk módosítását a bizottság egyhangúlag, 33 
igen szavazattal elfogadta. Köszönöm.  

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló T/15063. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Most áttérhetünk az ülés érdemi részére. 1. napirendi pontként a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló T/15063. 
számú törvényjavaslatot kell megtárgyalnunk.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Hornung Ágnes államtitkár asszonyt és 
Izer Norbert helyettes államtitkár urat.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 66 
pontos terjedelemben képezi a bizottsági vita tárgyát.  

Megadom a szót az államtitkár asszonynak a törvényalkotási bizottsági 
módosító javaslattal kapcsolatos kormányzati álláspont ismertetésére. Parancsoljon, 
államtitkár asszony! 

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Köszöntöm a bizottságot. A pénzmosási törvényhez a módosító 
indítványok alapvetően technikai jellegűek, a terjedelmük igen nagy, azonban érdemi 
módosításokat nem tartalmaznak, így a részletes ismertetéstől most eltekintenék. 
Köszönöm.  
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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 javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 26 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta.  

Bejelentem, hogy Balla alelnök úr Vécsey László képviselőtársunkat helyettesíti.  
Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Vécsey képviselő urat javaslom. (Szavazás.) Őt a bizottság 
egyhangúlag kézfelemeléssel bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót, 
tekintettel arra, hogy csak tartózkodások voltak, az ellenzék nem kíván állítani.  

Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk.  

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 
T/15064. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 
szóló T/15064. számú törvényjavaslat.  

A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító 
javaslatával kapcsolatos kormányálláspontról kérdezem Hornung Ágnes államtitkár 
asszonyt. Parancsoljon! 

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Szintén csak technikai jellegű módosítók voltak, amelyeket 
természetesen támogatunk.  

Határozathozatalok 

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 7 
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak ismételten Vécsey képviselőtársunkat javaslom. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte. 
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Kisebbségi előadót (Jelzésre:) az ellenzék nem kíván állítani. 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról szóló 
T/14684. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. § alapján) 

Így áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely a reklámadóról szóló 2014. 
évi XXII. törvény módosításáról szóló T/14684. számú javaslat. Továbbra is Hornung 
Ágnes államtitkár asszony képviseli a kormányt. A Gazdasági bizottság módosító 
javaslatai találhatóak a háttéranyagban.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, erre tekintettel nem kérdezem államtitkár asszonyt. A 
házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el. 

A vitát megnyitom. Burány Sándor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Szeretném bejelenteni, hogy ezt az egész törvénycsomagot az MSZP-frakció 
nem támogatja. A reklámadó megemelése, drasztikus megemelése gyakorlatilag nem 
más, mint a sajtószabadság pénzügyi és adóeszközökkel történő korlátozása. 

Ma Magyarországon ugyanis egy olyan médiapiac van, ahol a kormány tetszése 
szerint tarthatja lélegeztetőgépen a neki kedves propagandára szakosodott médiát, 
akár közvetlen formában, hiszen hirdetéseket tesz közzé ebben a lakájmédiában, akár 
közvetett módon úgy, hogy a számára kedves oligarchák kezére játszik át fontos és 
tulajdonképpen nézettséggel rendelkező médiákat. Így az a helyzet fog előállni, hogy a 
kormánynak kedves, az ő propagandáját támogató média bőséggel ellensúlyozva lesz a 
veszteségekért, ugyanakkor az a média, ami Magyarországon ma még független, 
kénytelen ennek a reklámadó-emelésnek az összes következményét pénzügyileg 
elviselni. 

Ezért ezt a javaslatot gyakorlatilag nem egy egyszerű adómódosításnak, hanem 
a sajtószabadság korlátozásának tekintjük és nem támogatjuk. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én most érdemi felszólalásra jelentkezem. Tehát a 

helyzet az, hogy azért kell megváltoztatni a reklámadóról szóló jogszabályt, mert az 
Európai Bizottság a korábbi szabályozást nem találta az uniós joggal összhangban 
állónak. Az a szabályozás, amit most elfogadunk, talán 5,3 százalékról 7,5 százalékra 
emeli meg az adó mértékét. De ez csak a látszat, ugyanis tekintettel arra, hogy a korábbi 
szabályozás 100 millióig adómentességet jelentett, és ezt nem fogadja el az Európai 
Bizottság, ezért a magyar államnak vissza kell téríteni az elmúlt három évben a 
100 milliós összeghatárig megfizetett reklámadót. 

Ez pedig azt jelenti, hogy ennek a visszatérítésére három év áll rendelkezésre. A 
következő három évben ennek az összegnek a visszafizetése folytán valójában a 
befizetendő adó mértéke csökken, tehát 5,3-nál kevesebb lesz, amit ezeknek a cégeknek 
meg kell fizetni, tekintettel az állami visszatérítésre. 

Tehát amikor a sajtószabadság megtámadásáról beszélünk, akkor azt vegyük 
figyelembe, hogy az eddigi mértékhez képest a sajtószabadság megtámadása jegyében 
kevesebbet kell majd fizetni ezeknek a cégeknek. 

Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 



14 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök úrnak igaza 
lenne akkor, ha Magyarországon egy egyenlő feltételekkel működő médiapiac lenne, de 
jelen pillanatban nem ezzel találkozunk az országban. 

A fideszes javaslat a véleményünk szerint, amit egyébként a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom sem tud támogatni és nem is fog támogatni, lényegében 
egy kétkulcsos adó, amivel a médiatartalom-szolgáltatókat sarcolják. Így ebben a 
formában ez nem szolgál mást, mint hogy a még kormánykritikus médiumok száját 
befogják, hiszen a közpénzekből működő kormányszócsövek számára ez aprópénz lesz, 
és majd kompenzálni fogják valószínűleg azokkal a támogatásokkal, belekalkulálják 
majd azokat a támogatásokat, amelyeket a kormány nyújt ezeknek a különböző 
szervezeteknek arra, hogy kormánypropagandát folytassanak és reklámokat 
jelentethessenek meg. A piacról megélni kívánó, valóban kritikus termékeknek 
azonban erre nem lesz módja és nincs módja.  

Különösen negatív az a hatás véleményünk szerint, hogy ezzel csak tovább 
erősödik a szürke reklámpiac, gondolok itt bújtatott termékelhelyezésekre, valamint a 
tőkeerős, mondjuk, Google-ra és Facebookra, amelyek már így is körülbelül a fél online 
reklámpiacot rabolják le. Vagyis a kormány alapvetően ezzel a kormánypropagandát, a 
feketegazdaságot és a multikat támogatja a hazai vállalkozókkal szemben. 

És itt rögtön lenne egy kérdésem is, ha már a Google-t és a Facebookot 
említettem. Semmilyen kézzelfogható adatunk nincs arra vonatkozólag, hogy mennyi 
adót hajtottak be ezektől a cégektől, vélhetően egyébként semmit. Viszont ha nem 
hajtottak be adót, akkor mit tesznek velük szemben? Tehát mi lesz a lépésük? Mert 
gondolom, azért csak nem akarják elhajtani az infokommunikációs világ két 
legnagyobb vállalatát. Ha viszont őket végrehajtásilag mentesítik az adófizetés alól, 
azzal piaci előnyt biztosítanak a globális multik számára a hazai vállalkozásokkal 
szemben, és ez még, úgy gondoljuk, nem csupán igazságtalan, hanem totálisan 
szemben áll az ország jogos érdekeivel. Tehát itt felmerül ez a kérdés, hogy mi lesz 
velük. Én úgy érzem hogy nem kellően rendezték ezt a kérdést sem, tehát nem vették 
figyelembe, hogy az ilyen nagy multicégekkel, amelyek egyébként nagyon jelentős 
részesedéssel bírnak az online médiapiacról, mit kíván tenni a kormány, hogy rájuk 
hogyan kívánja majd vonatkoztatni ezeket a törvényeket. 

Tehát a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem tudja támogatni ezt a 
javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Vejkey Imre képviselő úr következik a Kereszténydemokrata 

Néppártból. Parancsoljon! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja, és 

nem érti az ellenzéki felszólalásokat. Semmilyen politikai manipuláció nincs mögötte, 
amit mondanak, sőt ha ez lenne, akkor viszont nem értem magát az ellenzéki 
felszólalásokat, hogy miért nem támogatják, amikor arról van szó, hogy a jövőben 
100 millió forintig nem kellene adót fizetni. Köszönöm. 

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

szót, elnök úr. Szerintem erről nincsen szó, Vejkey képviselő úr, ön téved. De mindegy, 
nem ez a lényege a dolognak. Azzal, amit Burány képviselő úr elmondott, azt gondolom, 
teljes mértékben egyet lehet érteni, hiszen nem először tapasztaljuk meg azt, hogy az 
orosz módszereket alkalmazzák önök. Ez az adminisztratív eszközökkel való 
ellehetetlenítése bizonyos szektoroknak. Ez van a civil törvényben, ez van a CEU-
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törvényben, most a sajtószabadság körében is, hiszen nem a sajtószabadságot 
korlátozzák közvetlenül, hanem kivetnek egy magas reklámadót. 

Természetesen ez azokat a cégeket nem érinti hátrányosan, amelyek a 
kormányhoz közeliek, hiszen azokat majd 7,5 százalékkal több állami támogatással 
meg kamu hirdetéssel tömik ki, és akkor rendben lesz a dolog. Megjegyzem egyébként 
azt, hogy ez azért egy veszélyes játék, mert éppen önök jelentették fel 2001-ben még az 
akkor kisgazdák színeiben politizáló Szabadi Bélát, amelyik ügyet én viszonylag 
közelről ismerem, és az egyik legfőbb vádpont az volt, hogy kamu reklámhirdetéseket 
vásároltak a Fradinál (Dr. Répássy Róbert: De ő tényleg!), és ez hűtlen kezelésnek 
minősül a bíróság szerint. Tehát csak úgy mondom önöknek, hogy azért aki ezt csinálja, 
erre már van bírói precedens, hadd fogalmazzak így, és az elévülés is viszonylag hosszú. 

Amit viszont a módosító javaslattal kapcsolatban mondanék, két megjegyzés. Az 
egyik, hogy megint azt a taktikát alkalmazzák, amit már oly sokszor, ez a két lépés előre, 
egy hátra, hogy felviszik először 9 százalékra, aztán 7,5-re vissza, bizonyítva azt, hogy 
milyen kompromisszumkész a kormány, holott nincsen másról szó, mint valójában egy 
emelésről. 

A másik, amit Gulyás elnök úr elmondott, ezt érdeklődéssel hallgattam, mert 
gyakorlatilag nem mondott mást, mint hogy valakitől jogtalanul elvettek valamit, azt 
visszaadják neki, és akkor ezt bekompenzálják valahogy egy adóemeléssel, és még így 
is jól jár. Tehát, mondjuk, a rabló elvisz valamit valakitől, azt véletlenül megtalálják, 
visszaadják neki, majd kivetnek rá egy magasabb adókulcsot, mert végül is jól járt, 
hiszen visszakapta azt, amit tőle korábban elvettek. Ez azért egy elég furcsa logika, 
gyakorlatilag az EU-joggal ellentétes módon vettek el itt reklámbevételeket, és most ezt 
adják vissza.  

De maradjunk csak annál a logikánál, amit Gulyás elnök úr mondott, hogy ez 
három évig valójában akkor adócsökkentést jelent. Akkor én tennék egy ügyrendi 
javaslatot, miszerint is módosítsuk úgy ezt a szabályt, hogy ez a 7,5 százalékos adókulcs 
három év múlva hatályát veszti, és visszaáll az 5,3 százalékos; bocsánat, módosító 
javaslat, tehát nem ügyrendi javaslatot, hanem módosító javaslatot tennék; az ügyrendi 
javaslatom az, hogy majd szavazzunk erről. Szóval szeretnék akkor egy ilyen javaslatot 
tenni. Ha itt valóban arról van szó, hogy itt ez a hároméves ciklus, és ezt önök be 
kívánják számítani, akkor valóban legyen ez maximum három év, és már most 
rendelkezzünk arról, hogy visszaáll az 5,3 százalék három év múlva. Köszönöm szépen.  

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

Kicsit félve szólalok meg, mert a gondolataim első részét Szilágyi képviselő úrhoz 
intézném, és erősen félek tőle, hogy ha ezt követően a folyosón találkozunk, akkor 
problémáim lesznek, mert a képviselő úr szokott ilyen ígéreteket tenni. Éppen ezért 
csak egy megjegyzést szeretnék azzal kapcsolatban elmondani, amit mondott. A 
propagandájukat értjük, azt minden egyes alkalommal el szokta mondani, de ha már 
ön mindenféle bújtatott reklámról beszél, akkor inkább arról beszéljen már, hogy 
mennyiért hirdetnek, mennyiért terjesztenek hazugságokat Simicska Lajos 
plakáthelyein, mert erre az egyszerű kérdésre valamiért nem tudtak még választ adni.  

Bárándy képviselő úr okfejtése is izgalmas. Ha azt lefordítjuk magyarra, akkor 
az arról szól, hogy azt a pénzt, amit az Európai Bizottság szerintem egyébként nem 
helyes döntése alapján vissza kell adni a gazdag szolgáltatóknak, azt a magyar emberek 
fizessék ki. A mi javaslatunk meg arról szól, hogy ezt a multinacionális cégek fizessék 
ki. Megkérdőjelezni nem tudjuk a Bizottság döntését, csak mi szokás szerint nem a 
magyar emberek pénzét akarjuk elvenni, és odaadni a multiknak, az MSZP pedig 
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szokás szerint a magyar emberek pénzét akarja elvenni, és odaadni a multiknak. Aki 
ezt a javaslatot nem támogatja, az végső soron emellett dönt. Úgyhogy ez a helyzet, 
szabadon lehet egyébként szavazni a későbbiekben.  

 
ELNÖK: Az alelnök úrnak a megszólalása a Szocialista Párt szinte összes jelen 

lévő tagját szólásra indította. Először Burány Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
Parancsoljon! (Balla György: Elismerni sosem szokták, csak így cselekednek!) 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Én igen rövid leszek Balla képviselőtársunk 

megszólalását követően. Csak szeretném jelezni, hogy az Európai Bizottság döntését 
Bíróságon meg lehet támadni, a magyar kormány meg éppen ezt teszi egy másik 
ügyben. (Balla György: Ebben is!) Ebben a kérdésben is meg lehetne tenni ezt az 
eljárást, hogyha ezt nagyon akarná.  

Kettő: ez a javaslat gyakorlatilag azonnali adóemelést jelent szinte minden olyan 
médiavállalkozásnak, amelynek a szerkesztőségében három, két-három embernél több 
dolgozik. Ezt sajnos nem lehet figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a kormány ezt megtette, 

tehát megtámadta a Bíróságon ezt a döntést. Az egy más kérdés, hogy felelős 
kormányként azt nehezen teheti meg, hogy ha három év múlva van egy döntés, és az 
Magyarországra nézve negatív, akkor ennek az összegnek a kétszeresét kellene 
valahogyan visszafizetni, tehát igyekszünk racionálisan viszonyulni ahhoz, hogy az 
Európai Bíróság majd valamikor dönteni fog ebben a kérdésben, de megtámadta a 
magyar kormány ezt a döntést.  

Tekintettel arra, hogy ez érdemi hozzászólás volt, ezért ellenzéki frakciók közül 
- a szocialisták most voltak - a Jobbikból Lukács László György képviselő úrnak adok 
szót. Parancsoljon! 

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

Képviselőtársaim, különösen Balla Képviselőtársam! Nem lehet azért amellett szó 
nélkül elmenni, hogy a mai napon dolgozni jöttünk ide, és helyette ön elkezdte az 
egyébként várható hangulatkeltést itt, most éppen a reklámadós törvényjavaslatnál. 
(Balla György nevet.) Azt érdemes lenne azért tisztázni, Balla képviselő úr, hogy 
Dömötör államtitkár úrral megbeszélte-e, hogy ő mit mutogatott, mi volt ennek a 
kiváltó oka. (Gőgös Zoltán: Helyes! Helyes!) Mert van itt egy Szilágyi György 
képviselőtársunk, aki utána felállt, elismerte, hogy hibázott, és azt mondta, hogy az, 
amit tett, az elfogadhatatlan a ház falai között, ő ezért bocsánatot kért - egyébként 
mondjuk úgy, hogy a társadalom nagy része egy méltányolható felindulást látott 
mögötte -, csak éppen nem tudjuk, hogy Dömötör államtitkár úr, mint egy kislány, 
miért rohangált utána, és milyen ügyben rohangált utána jelezni a problémáit. Balla 
képviselőtársam, én remélem, hogy nem ugyanezzel a kislány módszerrel vagy nem 
ugyanilyen módszerrel akar ön is majd rettegő üzemmódba átmenni, arról pedig nem 
is kell most már szót sem ejteni, hogy az önök ifjúsági tagozata idős hölgyeket, 
köztiszteletben álló személyeket próbál megfélemlíteni különböző becsengetésekkel, 
bekiabálásokkal, ragasztásokkal, bár ez nyilvánvalóan nem tartozik ide.  

De azt azért érdemes tisztázni, hogy Szilágyi képviselőtársunk - mondhatjuk 
úgy, hogy sokak szerint elítélhető módon - próbálta gyakorolni azt a szülői felügyeleti 
jogot, amit, úgy tűnik, Dömötör Csabával szemben korábban elmulasztottak. Minden 
tisztességes háztartásban azért a szintű hazudozásért legalább egy tasli, egy füles jár, 
amit ő művelt. (Dr. Répássy Róbert: Ez a Jobbik viszonya a gyerekek jogaihoz!) 
Szilágyi képviselőtársunknak persze ezt nem kell gyakorolnia, ez nem az a hely, ahol 
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gyakorolnia kell, ezt ő felismerte és bocsánatot is kért (Dr. Répássy Róbert: Te sem 
leszel gyermekjogi szószóló!), Balla alelnök úr pedig ideáll, és ahelyett, hogy 
dolgoznánk, ahelyett, hogy a reklámadóról beszélnénk, és erről a törvényjavaslatról 
beszélnénk, belement a szokásos hangulatkeltési módszerbe. (Balla György 
közbeszól.) Képviselőtársam, beszéljünk erről a javaslatról! Nagyon kevés érdemi dolog 
hangzott el. A Szocialista Párt, illetve a Jobbik részéről a kritikát megfogalmaztuk, erre 
a kormánypártok egyelőre sovány választ adtak, és a kormány részéről még talán 
választ sem hallottunk.  

Én kérem, hogy térjünk vissza a munkához, térjünk vissza ahhoz, hogy a 
törvényjavaslatokat és az azokhoz benyújtott módosítókat vitassuk meg, és folytassuk 
tovább ebben az egyébként normális, kulturált hangnemben a vitát.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Csak az ultraliberális ülésvezetésemnek köszönhető, hogy 

a felszólalást végighallgattam, de ennek jegyében most - már csak személyes érintettség 
miatt is - Balla György alelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Én nagy 

türelemmel végighallgattam Lukács gyermekjogi képviselő úr hozzászólását - legalább 
most már azt is megtudtuk, hogy a Jobbiknak mi a véleménye a gyermekjogokról meg 
a gyermekek veréséről. Egyre jobban sikerül a cukisodás.  

Hogy ki kezdi a hangulatkeltést, drága képviselő úr?! Nem fordulna oda az ön 
mellett ülő képviselőhöz, aki egy éven keresztül folyamatosan arroganciával meg mit 
tudom én, mivel vádol bennünket, miközben nincs a Házban nála egyébként 
arrogánsabb képviselő? (Dr. Répássy Róbert: Hát azért…!) Ennek a csúcspontja volt 
a múltkori ülés, amikor nyilvánosan egyébként veréssel fenyegette meg a kormány 
egyik tagját. Ez nem arrogancia véletlenül? És hogyha ez fáj önnek, hogy ezt szóvá 
tesszük, akkor azt én megértem, de nem mi kezdtük, nem mi akartunk megverni 
jobbikos képviselőket, ez önöknél divat. Ugye, emlékszik még Zagyva György Gyulára 
is, meg számtalan dologra, amiket önök ha nem a parlamentben tesznek, akkor a 
parlamenten kívül? Ha ezt valaki véletlenül finoman, egy félmondatban fel meri 
említeni, akkor az hangulatkeltés?  

Beszéljünk a javaslatról! Hát azt tettem! Önök beszéltek egészen másról. Ami a 
javaslatban van, az egy, az Európai Bizottság által egyébként most már elfogadott 
javaslat, amiben az adómérték emelése párhuzamba állítva az ebből az adóból befolyt 
pénz visszaosztásával valójában adócsökkentést jelent. Ezt mondta el Gulyás képviselő 
úr, ezt mondtam el én is, csak önök ezt nem hajlandóak meghallgatni. És elmondtam, 
hogy akkor, aki viszont ezt nem hallgatja meg, az valójában kinek az oldalára áll. 

Az előző hozzászólásomból kimaradt egy fontos mondat. Bárándy képviselő 
úrnak van egy módosító javaslata, amely szerintem az MSZP szempontjából teljesen 
okafogyott. Ha jól értettem, a módosító javaslat arról szólt, hogy három év múlva 
egyébként csökkenjen ez az adó. Na, hát én akárhol olvasom az MSZP nyilatkozatait, 
mindenhol azt látom, hogy három év múlva Botka László lesz a miniszterelnök. Hát 
majd Botka László beterjeszti ezt a javaslatot - jó? -, önök meg nagy többséggel 
elfogadják. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Szintén a személyes érintettségre tekintettel 

Szilágyi György képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom azt, hogy 

vannak olyan tiszteletre méltó képviselőink, akik tagjai a Házbizottságnak, és ott is 
ültek ennek az ügynek a tárgyalásánál is, gondolom, Balla képviselő úr szeretne ilyen 
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tiszteletre méltó lenni, hogy ő is tagja legyen a Házbizottságnak (Dr. Répássy Róbert: 
Ő rendszeresen jár!), de úgy érzem, hogy ez a Törvényalkotási bizottsági ülése, és nem 
a Házbizottság ülése. (Dr. Répássy Róbert: Mint frakcióigazgató rendszeresen részt 
vesz a Házbizottság ülésén! - Balla György: Ezen pont nem én voltam ott.) A 
Házbizottság ülésén tárgyaltuk ezt a kérdést, tehát én úgy érzem, hogy ez 
hangulatkeltés, ezért nem is válaszolok Balla képviselő úr ezen véleményeire. Azon a 
házbizottsági ülésen - még egyszer mondom - van olyan képviselőtársunk a teremben 
is, aki tiszteletbeli tagja és tisztelnivaló képviselő, ott volt, meghallgathatta, a házelnök 
úr is ott volt, a házelnök úr is jelen volt. Balla képviselő úr nem érdemelte még ki, hogy 
a Házbizottság ülésén részt vegyen (Dr. Répássy Róbert: Ő képviseli a Fidesz-
frakciót!); gondolom, ezért hozta be a TAB elé. Én nem szeretném, hogy a TAB-on 
tárgyaljunk erről a dologról, ezért nem válaszolok rá. Nem kívánom tovább folytatni 
ezt az aljas és méltánytalan vitát, amit Balla képviselő úr itt az imént lefolytatott. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szintén személyes érintettség címén meg fogom adni a szót Balla 

alelnök úrnak, frakcióvezető-helyettes úrnak, csak jelzem Szilágyi György képviselő 
úrnak, hogy ma reggel én először a Házbizottság ülésén találkoztam Balla képviselő 
úrral. Úgyhogy parancsoljon, alelnök úr! 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, hogy a 

felelősséget részben átveszi tőlem, mert előbb-utóbb tényleg leverik a fejem. De megint 
ez a mondat Szilágyi képviselő úrtól arról szólt, hogy milyen tájékozott, mennyire 
felkészült, és mennyire hiteles mindaz, amit mond.  

Az elmúlt jó néhány esztendőben szerintem száznál több házbizottsági ülésen 
voltam, utoljára ma reggel. Úgyhogy ha ön azt gondolja, hogy mindazt, amit 
elmondtam, azért mondtam el, hogy még egyszer vagy életemben először házbizottsági 
ülésen lehessek, hát, legalábbis súlyosan téved. Legalábbis súlyosan téved. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A reklámadóról szóló törvény (Derültség.) 

módosításáról folyó vitát folytatjuk. Megadom a szót Bárándy Gergely alelnök úrnak. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Valóban visszatérnék ehhez a témához, ha szabad. Bár annyit megjegyzek, 
hogy azért van a kormányzati cinizmusnak egy olyan szintje, ami nehezen viselhető, 
Dömötör államtitkár úr ezt tökélyre fejlesztette, ezt magam is mondom, ettől 
függetlenül nyilván a többi eseményt nem kívánom kommentálni. 

Ami a reklámadót illeti, én azt gondolom, hogy ha egy állam hibázik, alelnök úr 
- mondom ezt Balla alelnök úrnak -, akkor viselje a következményeit. Itt erről volt szó.  

Azt mondja elnök úr, hogy megtámadták ezt a döntést a Bíróságon, de ennek 
ellenére egy felelős kormány úgy gondolja, jogszabályt kell módosítani, még mielőtt 
kiderülne egyébként, hogy ennek az eljárásnak mi az eredménye. Megjegyzem azt is, 
hogy ez persze csak akkor van, ha ez a módosítás az államnak pluszbevételt hoz, mert 
hogy az önök kedvenc témáját említsem, mondjuk, migránsügyben nem ennyire 
előrelátóak; ott azért meg fogják várni az eljárás végét, legalábbis én úgy tudom, hogy 
nem fognak menten migránsokat befogadni, mielőtt ez az eljárás véget érne. Tehát míg 
az egyik oldalon meg tudják várni a Bíróság döntését, meg szükségesnek tartják, addig 
azokban a témákban, ahol az állam pluszbevételre tehet szert, ott meg úgy gondolják, 
hogy nem szabad megvárni a Bíróság döntését. Hogy úgy mondjam, ez nem vall 
következetességre, képviselő úr. 
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Ami meg azt a kérdést illeti, hogy ki az, aki a multikkal van, hát, ez egy olyan 
végtelenül - már ne haragudjon, hogy ezt mondom - ostoba, populista vita és szólam, 
amire nem volna érdemes egyébként érdemben reagálni, de mivel most itt tényszerűen 
nem igaz, amit mond, azért megteszem. Azért nem igaz, alelnök úr, mert pontosan azt 
mondta el a bizottság elnöke, hogy azoknak a vállalatoknak, a multiknak, akiktől 
úgymond jogtalanul elvették ezt a pénzt, ezt az adóbevételt - legalábbis a brüsszeli vagy 
nemzetközi jogszabályok szerint jogszerűtlenül -, azoknak fog olyanformán csökkenni 
az adója, hogy három éven keresztül a magyar állam ezt visszatéríti, és így valójában a 
7,5 százalék helyett ők kevesebbet fognak adózni. És mi van a kicsikkel, alelnök úr? 
Pont azokkal, akik nem a multivállalatok, hanem kis, két-három fős szerkesztőségek? 
Azoknak ténylegesen 7,5 százalék lesz az adójuk! Azoknak nem 5,3 százalék meg annál 
kevesebb, hanem azoknak ennél több lesz! Ezzel akkor hogyan számol el? Akkor hadd 
kérdezzek vissza: ki is áll a multik pártján? Mert úgy tűnik, hogy önök akkor a 
multiknak kívánnak adócsökkentést, a kisvállalkozóknak, a kis médiavállalkozásoknak 
pedig adóemelést, ugye? Mert ez a jogszabály erről szól! Pontosan ez van ide leírva!  

S amit viszont államtitkár asszonytól kérdeznék: a jövő évi költségvetést, 
legalábbis a tervezetét most már ismerjük, 40 százalékkal több reklámadó-bevételt vár. 
Szeretném megkérdezni, hogy ebből mennyi lesz majd a visszatérítés. Tehát magyarán 
szólva: az államnál ez pozitív szaldót jelent vagy negatívat? Csak mert ha arról 
beszélünk, hogy itt valójában ki jár jól, akkor én élek a gyanúperrel - de cáfoljon meg, 
államtitkár asszony, ha nem jól gondolom -, hogy itt az államnál ebből a 40 százalékból 
azért több marad, mint amennyit majd visszatérít. Én legalábbis ezt feltételezem. De 
mondja, ha nem, és kíváncsi lennék az okfejtésére. 

Ami pedig a módosító javaslatot illeti, amelyet megfogalmaztam: valóban, úgy 
gondoljuk, hogy itt 2018-ban kormányváltás lesz - nem akarunk magunknak fölösleges 
munkát, hogy még ezt a jogszabályt is módosítani kelljen; lesz épp elég, amit majd meg 
kell tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vejkey Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bárándy Gergely 

alelnök úr az előző felszólalásában azzal a vélelemmel élt, hogy én tévedésben volnék a 
tekintetben, hogy 100 millió forintig nem kell reklámadót fizetni az új 
törvénymódosítás alapján. Tisztelt hölgyeim és uraim, én ismét megnéztem a 
törvényjavaslatot, és be kell jelentenem, hogy nem vagyok tévedésben, hanem alelnök 
úr van tévedésben, mert csak a 100 millió forintot meghaladó rész után kell majd ezt 
az emelt százalékot megfizetni. 

A második felszólalásában alelnök úr azt mondta, hogy akkor ki támogatja 
igazából a multikat: akkor nyilvánvaló, hogy mi nem a multikat támogatjuk, hanem 
éppen a kis- és középvállalkozásokat is támogatjuk tulajdonképpen ennek a bizottsági 
döntésnek a beemelésével.  

S kérem szépen még egyszer az ellenzéki pártokat, gondolják át, hogy milyen 
okból nem akarják azt támogatni, hogy csak a 100 millió forintot meghaladó rész után 
kelljen reklámadót fizetni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

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

most megadom Hornung államtitkár asszonynak a válaszadásra a lehetőséget. 
Parancsoljon! 

 



20 

HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez után az izgalmas vita után egypár dolgot szeretnék 
tisztába tenni a reklámadó módosításával kapcsolatban.  

Felmerült az a gyanú, hogy jogtalanul szedtük be a reklámadót: ez nem igaz. A 
Bizottság nem ezt kérdőjelezte meg; a Bizottság azt kérdőjelezte meg, illetve azt 
kifogásolta, hogy az adómérték sávos volt, azaz 100 millió forint értékhatárig nem 
kellett senkinek reklámadót fizetni. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy mind 
a korábbi szabályozás, mind a most előttünk lévő törvényjavaslat azt mondja, hogy ez 
mindenkire alkalmazandó, tehát nincs semmilyen megkülönböztetés, minden 
reklámtevékenységet folytató vállalkozásnak a reklámadót meg kell fizetnie. Tehát 
ebben módosítás nem lesz. 

Ahogy alelnök úr is rámutatott, a Bizottság versenyjogi főigazgatósága azt 
kifogásolta, hogy az adómérték sávos, ezért azt a döntést hozta, hogy a kormány a 
cégeknek fizesse vissza a befizetett reklámadót. Ha megnézzük, ez alapvetően a kis- és 
középvállalkozásokat, akiknek a reklámbevétele nem éri el a 100 millió forintot, őket 
érintette volna a leginkább. Viszont ehelyett, hogy a kis cégekre hárítsa rá a kormány 
az adófizetési kötelezettséget, úgy döntött, hogy minden reklámadót fizető 
adóalanynak visszafizeti a reklámadót. Tehát ezért született az a döntés, hogy a 
reklámadót visszafizeti a kormány azoknak a vállalkozásoknak, amelyektől korábban 
beszedte. Ezzel egyébként a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott segítséget.  

Ha ezt összegszerűen megnézzük, a 2014-15-16. években összesen 
nagyságrendileg 21 milliárd forint volt a reklámadó-bevétel. Azt, hogy meddig tart ez a 
visszafizetés, nyilván az fogja meghatározni, hogy az előttünk fekvő elfogadandó 
adómértékkel ez meddig fog kitartani. Ezt természetesen visszamenőlegesen tudjuk 
majd megmondani az elkövetkezendő években, hogy mikor lesz az a szint, amikor már 
esetlegesen adóemelésről beszélhetünk, hiszen addig, ameddig ez a visszafizetés kitart, 
addig a befizetendő adóból ezt - ha értelmezni szeretnénk - levonhatjuk; tehát addig az 
adó biztosan nem emelkedik.  

Az adómértékkel, illetve adóemeléssel kapcsolatos kérdésekhez annyit 
szeretnék még hozzátenni: amellett, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslatban az 
adóalap is módosításra került, és az adóalap a korábbihoz képest egyébként szűkült, 
ennek az oka az, hogy a Bizottság döntése értelmében a reklámadóban a most mentes 
részt de minimis támogatásnak minősíti a törvényalkotó. 

Ez azt jelenti, hogy rengeteg adminisztratív kötelezettségnek kell majd a jövőben 
eleget tenni. S hogy a kis- és középvállalkozásokon következőleg is segítsünk, hogy 
nekik ne kelljen ezeknek a nagyon nehéz adminisztratív kötelezettségeknek eleget 
tenni, a reklámadó alapja szűkül, tehát ez is azt mondatja, hogy minden téren próbáljuk 
segíteni azokat, akik a reklámadó fizetésére kötelesek. 

Erről is volt szó, és ezt is helyesen mondták el az itt előttem felszólalók, hogy az 
Európai Bíróság előtt a kormány megtámadta az Európai Bizottság döntését, tehát a 
per folyik, ettől függetlenül nyilván a döntést végre kell hajtani, és majd utólag lehet 
kompenzálni a kérdésben. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még frakciónként egy reakcióra adnék lehetőséget. 

Ja, van egy kérdés. Parancsoljon, Burány képviselő úr!  
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én kérdést szeretnék 

feltenni a kormány képviselőjéhez. Teljesen világosan elmondta, hogy az Uniónak nem 
az volt a kifogása, hogy milyen az adó mértéke, hanem az, hogy többsávos adórendszer 
van gyakorlatilag érvényben Magyarországon. Ha és amennyiben ez a per tárgya, és az 
Uniónak ez a kifogása, akkor miért akar adót emelni a kormány? Ezt az Unió ugyanis 
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nem írta elő, ilyen értelemben az adókulcsokat nem kifogásolta. Tehát az a kérdésem, 
hogy ha csak annyi az Európai Unió kifogása, hogy miért progresszív ez a 
reklámadórendszer, akkor miért kívánja a kormány ezt úgy orvosolni, hogy emeli az 
adó mértékét, amelyet egyébként Brüsszel nem kért?  

 
ELNÖK: Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Nem kaptam választ a 

Google-lal és a Facebookkal kapcsolatos kérdéseimre, tehát még egyszer feltenném. 
Gondolom, önök tudják, mert hatástanulmányokat, gondolom, végeztek ezzel a 
törvénnyel kapcsolatban: mennyi adót sikerült behajtani az elmúlt években ezektől a 
cégektől? Sikerült-e behajtani adót? Ha nem, akkor mit kívánnak velük szemben tenni? 
S egyetért-e államtitkár asszony azzal, hogy őket végül is végrehajtásilag mentesítik az 
adófizetés alól, hogyha ez a törvény életbe lép? Tehát mit kívánnak ezzel kapcsolatban 
tenni? Köszönöm.  

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

Csak nagyon röviden. Államtitkár asszony, én sem kaptam választ a kérdésemre, hogy 
a 40 százalék… (Jelzésre:) Akkor nem is folytatom, de várom a választ. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát most lezárom, és államtitkár asszonynak van végső 

válaszadásra lehetősége. Parancsoljon! 
 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Elnézést kérek, igen, elfelejtettem válaszolni a kérdésekre. A 
Google-lal és Facebookkal kapcsolatban: egyébként ez nem egy magyar fenomén, tehát 
ez sajnos az egész Európai Unióban, illetve az egész világon probléma, hogy hogyan 
fogjuk meg az egyébként digitális cégeket. Az Európai Unió Tanácsában nagyon sok 
ötlet volt erre, bizottsági javaslatokat tárgyaltunk, voltak tagállami ötletek is köztük, 
Magyarországnak is volt erre egy felvetése, hogy hogyan lehetne megfogni az ilyen nagy 
internetes cégeket. Nem született még erre egyébként az Unióban sem megoldás, mert 
ez nem egy egyszerű probléma, ezt nem lehet úgy kezelni; tehát még senki nem találta 
erre meg a megoldást, másrészt, ha csak egy tagállam vezetne be bármilyen adófizetési 
kötelezettséget, akkor nyilvánvalóan ez átterelődne más tagállamokra. Tehát erre egy 
egységes megoldást kell alkalmazni.  

Ettől függetlenül - és most jön igazából a válaszom az ön kérdésére - azt, hogy 
mennyit fizetnek ezek a cégek, azt sajnos nem tudjuk, hiszen ez adótitkot képez, tehát 
senkinek az adófizetési kötelezettségét a NAV nem adja ki. Viszont 2017. január 1-jétől 
volt egy olyan törvénymódosítás, amely a NAV részére azt a lehetőséget megadja, hogy 
megbecsülje a Google-nak, a Facebooknak és a hozzájuk hasonló internetes cégeknek 
az adófizetési kötelezettségét, tehát lesz már egy olyan eszköz a NAV kezében az idei év 
január 1-jétől, amivel fel tudja mérni, hogy milyen adófizetési kötelezettsége van 
ezeknek a cégeknek, és a megfelelő lépéseket majd a megoldás megtalálása után meg 
fogja tudni tenni.  

A költségvetési tervezéssel kapcsolatban pedig: a 2018-as költségvetés van most 
az Országgyűlés előtt, amelyben még a 9 százalékos mértékkel történt a tervezés, tehát 
az abban szereplő összeg azért magasabb, várhatóan, nyilván, ha a bizottság, illetve a 
parlament elfogadja, hogy 7,5 százalék lesz a reklámadó mértéke, akkor az abban 
szereplő összeg alacsonyabb lesz. Nyilvánvalóan azt is szeretném azért hozzátenni, 
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hogy ez egy tervezet, tehát azt, hogy ténylegesen mennyi a reklámadó-bevétel, azt majd 
2019-ben fogjuk látni. Az általam elmondottak meg továbbra is fennállnak, tehát azt a 
21 milliárdot, amíg vissza nem szerzi úgymond a költségvetés, addig a reklámadó 
mértéke pedig nem növekszik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a határozathozatal következik. Először a Bárándy 

alelnök úr által javasolt módosításról kellene szavaznunk. Ezzel kapcsolatban 
kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e. (Jelzésre:) Államtitkár asszony jelzi, hogy 
nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm.  

Megállapítom, hogy az alelnök úr által javasolt módosító javaslatot a bizottság 9 
igen szavazattal, 23 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormánynak ezekről nincs véleménye, de 
államtitkár asszony válaszából tartalmilag kiderült, hogy támogatja. (Szavazás.) Ezt a 
szavazást meg kell ismételjük, merthogy a határozatképesség nem biztosított, mert 
összesen 18-an szavaztak. Tehát kérem képviselőtársaimat, hogy most újra 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta a háttéranyagban szereplő módosító javaslatokat.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot elfogadta. 
Előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság őt kézfelemeléssel egyhangúlag megválasztotta a bizottság előadójának. 
Kisebbségi előadót az ellenzék milyen formában kíván jelölni? (Jelzésre:) Burány 
képviselőtársunk jelzi, hogy vállalja. A Jobbik részéről? (Jelzésre:) Nem. Elfogadja a 
Jobbik is, hogy a bizottság kisebbségi véleményét Burány képviselőtársunk fogja a 
vitában képviselni.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm államtitkár asszonynak és 
helyettes államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/15070. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, mely az egyes törvényeknek a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő T/15070. számú 
törvénymódosítás. A kormányt Kovács Zoltán államtitkár úr képviseli, akit köszöntök. 
A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 20 pontos módosító javaslata található, a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosítója ötpontos 
terjedelemben is a vita tárgyát képezi. Megadom a szót államtitkár úrnak a módosító 
javaslatokkal kapcsolatos állásfoglalásra. Parancsoljon!  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselőtársak! A háttéranyagnak a 2., 4., 5., 13. és 18. pontját nem támogatja 
a kormány. Ezek helyett a TAB-módosítókat, az 1., 2., 3., 4., 5. pontot pedig igen.  
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most a határozathozatal 
következik. Először a háttéranyagnak a kormány által nem támogatott 2., 4., 5., 13. és 
18. pontjairól kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 9 
tartózkodás mellett a módosító javaslatokat nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntsünk. A kormány ezeket 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB módosító javaslatát 24 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 
Bizottsági előadónak Salacz László képviselő urat javaslom. Megállapítom, hogy a 
bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadót az ellenzék 
nem kíván állítani. Erre tekintettel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak 
köszönöm a részvételt.  

A büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a büntetőeljárásról szóló T/13972. számú törvényjavaslat 
vitája. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket is tartalmaz. A kormányt Völner 
Pál államtitkár úr képviseli.  

A háttéranyagban 158 pontos igazságügyi bizottsági módosító javaslat, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú, 23 pontos módosító javaslata található. 
Az előterjesztőnek, az államtitkár úrnak adom meg a szót a módosító javaslatokkal 
kapcsolatos kormányzati álláspont ismertetésére. Parancsoljon, államtitkár úr. 

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

szót, elnök úr. Az előttünk fekvő javaslatok részben az Igazságügyi bizottság módosító 
javaslatait érintik, mivel a TAB-módosítókkal összefüggésben vannak. Ezeknek a 
részbeni kivételét kérjük.  

Illetve a TAB-módosítónál arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy három 
módosító - az egyik Szél Bernadettnek a távoltartással kapcsolatos javaslata, amire az 
Igazságügyi bizottság ülésén ígéretet tettünk - beépítésre került. Illetve a Jobbiknak 
volt két javaslata, az egyik a védő rendbírságára vonatkozik, hogy az önhibáján kívüli 
esetekre vonatkozóan mentességet kaphasson, illetve az elővezetésnél a napi időtartam 
korlátozása szintén beépítésre került.  

A módosítók zöme pedig technikai jellegű, és kérjük akkor az előterjesztés 
szerint ezeknek az elfogadását. 

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igen, mi úgy 
gondoljuk, az, hogy kiterjesztik a fedett nyomozókra a közigazgatási bírsággal 
kapcsolatos dolgokat, visszaélésekre adhat egyébként lehetőséget, ez a mi 
véleményünk. Ezért ezt nem tudjuk támogatni.  

Viszont behoztunk egy másik érdemit, ami az elővezetésnek lehetőleg a 22. óráig 
történő foganatosítását jelenti. Ez a Jobbik javaslata volt, tehát örülünk neki, hogy ezt 
viszont belevették.  

Amit nem értünk, és erre nem válaszolt az államtitkár úr az elején, amikor a 
napirendről való levételt kértük, hogy amikor hónapok óta folyik egy egyeztetés, és 
valóban így van, tehát egyeztetnek a pártokkal, akkor mi indokolja azt, hogy így, az 
utolsó pillanatban hozzanak be ilyen érdemi módosító javaslatokat. Tehát mondom 
még egyszer: hosszú idő óta folyó egyeztetés alapján miért nem lehetett gyorsabban 
behozni, mondjuk, ezeket a módosító javaslatokat, és miért az utolsó pillanatban kellett 
benyújtani? Köszönöm. 

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

lezárom. Megadom a szót válaszadásra az államtitkár úrnak. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a 

szót. Tehát ami a fedett nyomozókkal kapcsolatos módosítót illeti, ami ide bekerült, ez 
csak a koherencia miatt van, ugyanis a titkos információgyűjtésről szóló szabályok 
között ez szerepel, és hogy a jogszabályi környezet egyforma legyen. Tehát ilyen 
értelemben nem új szabály, csak egy átvezetése kellett hogy megtörténjen ennek a 
dolognak. De valóban hosszas, elhúzódó ötpárti egyeztetések során, mindvégig 
konszenzus mentén kialakított jogszabályról van szó. Ezért kértem azt, hogy tudjuk 
most tárgyalni, mivel ezekre ilyen értelemben magyarázatot tudunk adni, hogy ezek 
nem olyan lényegi beavatkozásokat és eltéréseket jelentenek a korábbi konszenzustól.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik, ami az 

eddigiekkel szemben nem lesz annyira egyszerű.  
Először az egymással összefüggő pontokból álló javaslatsorokról kell 

döntenünk. Az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
11. pontja kizárja a háttéranyag 58. pontjának elfogadását. Először a háttéranyag kizárt 
58. pontjáról, valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 57. és 66. pontjáról 
döntünk. Figyelemmel az összefüggésekre, ezekről csak együtt határozhatunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány nem támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 22 nem szavazattal, 9 
tartózkodás mellett, támogató szavazat nélkül nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
11. pontjáról határozunk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt pontokkal való 
összefüggésre tekintettel nem támogatott 57. és 66. háttéranyagpontban foglalt 
módosításokkal. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatot 22 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 6. és 
21. pontja kizárja a háttéranyag 37. és 157. pontjának elfogadását. A háttéranyag 
összefüggő kizárt 37. és 157. pontjáról, valamint az azokkal összefüggő további 
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módosításokról, azaz a háttéranyag 32., 35., 38. és 54. pontjáról csak együtt tudunk 
határozni. A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 22 nem szavazattal, 9 
tartózkodás mellett, támogató szavazat nélkül nem támogatta. 

Most a háttéranyag összefüggéssel nem érintett 107. és 122. pontjáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány nem 
támogatja ezeket. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat támogató 
szavazat nélkül, 22 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az említett módosító javaslatokat 19 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 
további pontjairól kell döntenünk, a 23. pontban szereplő nyelvhelyességi táblázat 73. 
és 171. sora nélkül. A kormány támogatja a javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 
tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Répássy Róbert alelnök urat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölte őt 

bizottsági előadónak. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Ezzel a napirendi pont végére 

értünk.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15065. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/15065. számú törvényjavaslat. Továbbra is Völner Pál 
képviselőtársunk, államtitkár úr az előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében.  

A háttéranyagban a Magyarországi nemzetiségek bizottságának módosító 
javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslata szerepel. A módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont 
ismertetésére megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

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

elnök úr. A háttéranyagban a Magyarországi nemzetiségek bizottságának a módosító 
javaslatát a kormány nem támogatja, míg a TAB-módosítót, illetve az összegző 
módosító javaslatot igen. 

 



26 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Bárándy alelnök úr kért szót, 
parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Kérdésem lenne, hogy a TAB-módosító, az 1. számú kormánypárti módosító 
alapján az érintett dolgozók, a közszolgák többet vagy kevesebbet kapnak majd. Tehát 
ez jövedelemnövekedést vagy -csökkenést okoz nekik? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Ugyanannyit fognak kapni, tehát nem módosítja. 
 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Mi úgy értelmezzük, hogy a 81. pontban valamerre módosul - ha azt 
megtennék, hogy megnézik! De ha nem, nekem az is jó, csak mi úgy értelmezzük. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ha a 81. ponttal kapcsolatos szakmai konzultációt itt a bizottság keretei 

között le tudjuk folytatni, akkor megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A munkatársam 

részletes választ tud adni. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. PÁTKAI NÁNDOR (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Annyi változás 

történik, hogy a háttérintézmények átalakításánál határidő-módosítás történt, és ezt a 
Kttv. rendelkezése nem követte le, ezért az átmeneti szabályozást ki kell tolni az új 
időpontig. Tehát ugyanúgy az átmeneti szabályozásban a magasabb bért a 
továbbiakban biztosítanánk a dolgozóknak. (Dr. Bárándy Gergely: Jó, rendben.)  

 
ELNÖK: Rendben. Köszönjük szépen. Alelnök urat megnyugtatta a válasz, mi is 

örülünk neki. Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Miután további hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom, és most a határozathozatal következik. 

A háttéranyagban szereplő nemzetiségi bizottsági módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 19 nem 
szavazat ellenében, 9 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk, amelyet a kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB 1. számú módosító javaslatát 20 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
A kormány ezt, illetve ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
legyenek szívesek szavazni! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 5 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Répássy alelnök urat javaslom (Szavazás.), akit a bizottság 
kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölt. 

Kisebbségi előadót (Nincs jelzés.) az ellenzék nem kíván állítani. Ezzel a 
napirendi pont végére értünk. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok 
határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az 
európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel 
összefüggő módosításáról szóló T/15052. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. § alapján) 

Következik a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló 
egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások 
összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról szóló T/15052. 
számú törvényjavaslat. Továbbra is Völner Pál államtitkár úr képviseli a kormányt. Az 
Igazságügyi bizottság 5 pontos terjedelmű módosító javaslata található a 
háttéranyagban. Az előterjesztőnek, államtitkár úrnak adom meg a szót a kormányzati 
álláspont ismertetésére. Parancsoljon! 

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

elnök úr. A módosítás technikai jellegű, és a háttéranyag pontjaiban támogatjuk a 
módosítást, valamint az összegző jelentést is. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután hozzászólási 
szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a határozathozatal következik. 
Először a háttéranyag pontjairól kell döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek most szavazni! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokat 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 5 tartózkodással támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak ismételten Répássy Róbert alelnök urat javaslom. Kérem, 
hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság Répássy alelnök urat egyhangúlag bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadót az ellenzék (Nincs jelzés.) nem kíván állítani. Így a napirendi 
pont végére értünk. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/15066. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. § alapján) 

Soron következik a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
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T/15066. számú törvényjavaslat vitája. Völner Pál államtitkár úr képviseli a kormányt. 
Az Igazságügyi bizottság 38 pontos terjedelmű módosító javaslata szerepel a 
háttéranyagban, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú 
kormánypárti, illetve MSZP-frakció által benyújtott saját módosító javaslata. Az 
előterjesztőnek adom meg a szót a módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati 
álláspont ismertetésére. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A háttéranyag 10. és 23. pontjainál azért nem javasoljuk az elfogadását, mivel 
ezek a TAB-módosítóba beépítésre kerültek, és ezeknek az elfogadását javasoljuk. A 2. 
számú TAB-módosító javaslatot pedig nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Burány 

képviselőtársunk kért szót. Parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék 

csalódásomnak hangot adni amiatt, hogy a kormány képviselője az általunk, 
pontosabban a dr. Tóth Bertalan képviselőtársunk által benyújtott módosító indítványt 
nem támogatja. Azért okoz ez számunkra csalódást, mert egyébként a kormány hasonló 
magatartása általában az ellenzéki javaslatokkal kapcsolatban nem okoz meglepetést, 
mert a kormány több képviselője korábban úgy nyilatkozott, hogy ezt a problémát 
fontosnak és megoldandónak tartja. Csak éppen az a helyzet, hogy a kormány 
különböző minisztériumai ezt a problémát és a hozzá tartozó megoldást egymás között 
tologatják, érdemi intézkedés nélkül. 

Mit is céloz ez a módosító indítvány? Ismeretes, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
a DRB Bank gyakorlatilag fizetésképtelenné vált. Ennek következtében mintegy száz 
baranyai család legalább százmillió forintja bentragadt. Miközben mindenki más 
esetében a törvények biztosítják a kárvallottak igényeinek kielégítését, ezt a mintegy 
száz baranyai családot a kormány az út szélén hagyta. A jelenlegi hitelezési 
gyakorlatban ugyanis annyira hátul állnak az igények kielégítésének sorrendjében, 
hogy a bankok és más intézmények kielégítését követően az ő kártalanításukra 
gyakorlatilag nem marad pénz. 

Képviselőtársunk módosító indítványa pontosan ennek a helyzetnek a 
megszüntetését célozza azáltal, hogy a jogosultak beemelését célozza meg. Ezzel 
lehetővé válik, hogy ezek a kárvallottak, még egyszer mondom, mintegy száz baranyai 
családról beszélünk, a jogos igényükhöz, jussukhoz hozzájussanak. Tekintettel arra, 
hogy a kormány különböző parlamenti megszólalásokban és máshol ezt a problémát 
jogosnak ismerte el, reménykedtünk abban, hogy benyújtását követően a Fidesz, illetve 
a kormány ezt a javaslatot támogatni fogja. Csalódunk, csalódtunk a kormány válaszát 
követően, de még bízunk abban, hogy képviselőtársaink, akár kormánypárti 
képviselőtársaink ezt az indítványt, amely mintegy száz baranyai család mintegy 
százmillió forintos jogos igényének a kielégítését célozza, támogatni fogják. Kérem, 
támogassák. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Államtitkár 

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

elnök úr. Magával ezzel a problémával a gyakorlatban nem találkoztunk. Amennyiben 
valóban létezik ez a száz baranyai család, akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy egy 
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következő módosításnál tudjuk-e kezelni a kérdést. De egy tulajdonképpen fiktív 
jogesetre vonatkozóan nem tudunk támogatni egy módosítást. Amennyiben ennek a 
valóságtartalma lefektetésére kerül, akkor megvizsgáljuk, hogy egy következő 
módosításnál kezelhető-e ez a kérdés. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyag 

10. és 23. pontjáról kell döntenünk. A kormány ezeket nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaim, most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 27 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. Most a háttéranyag további pontjairól 
kell döntsünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a további módosító javaslatokat 25 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 21 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül nem 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 a módosító javaslatot 25 
igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Répássy Róbert alelnök urat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag alelnök urat kijelölte bizottsági 
előadónak. 

Kisebbségi előadót (Jelzésre:) Burány Sándor személyében állít az ellenzék. 
(Jelzésre:) A Jobbik is jelzi, hogy támogatja, hogy Burány képviselő úr lesz a bizottság 
kisebbségi véleményének előadója.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk, államtitkár úrnak köszönjük a 
kormányképviselet kitartó ellátását. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
módosításáról szóló T/15057. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/15057. számú törvényjavaslat. 
Kara Ákos államtitkár urat köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében.  

A módosító javaslatok között a háttéranyag 2 pontos terjedelmű technikai 
módosító javaslata található. Az ezzel kapcsolatos kormányzati álláspont ismertetésére 
megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Határozathozatalok 

KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja a javaslatot. A vitát megnyitom. 

Miután hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Most a határozathozatal 
következik. Először a háttéranyag pontjairól kell szavaznunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja ezeket. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat a bizottság 25 igen szavazattal, 3 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

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

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának 
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi 
CXVII. törvény módosításáról szóló T/15067. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának 
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 
T/15067. számú törvényjavaslat. Továbbra is Kara Ákost köszöntöm a kormány 
képviseletében. A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottságának 8 pontos 
terjedelmű módosító javaslata található. Az ezzel kapcsolatos állásfoglalásra megadom 
a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Határozathozatalok 

KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja a módosító javaslatot. A vitát 

megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 
A határozathozatal következik. Először a háttéranyag pontjairól kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokat 22 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Bizottsági előadónak Vécsey László képviselőtársunkat javaslom, akit a 
bizottság egyhangúlag megválasztott erre a feladatra. 

Az ellenzék részéről kisebbségi előadót nem kívánnak állítani. Ezzel a napirendi 
pont végére értünk. 



31 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/15068. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/15068. számú törvényjavaslat. Továbbra is Kara Ákos 
államtitkár úr képviseli a kormányt. A Gazdasági bizottság 3 pontos módosító javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító javaslata képezi a vita 
tárgyát. 

Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy egyetért a Gazdasági bizottság 
bizottsági módosító javaslataiban foglaltakkal, úgyhogy a TAB-módosítás kapcsán 
kérdezem államtitkár urat. Parancsoljon! 

Határozathozatalok 

KARA ÁKOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a szót. 
Támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr jelzi, hogy a kormány támogatja a 

Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) 
Miután hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Először a 
háttéranyagban foglalt pontokról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! A kormány ezeket támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokat 
26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 
tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/14461. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/14461. számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz, de a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosítási 
szándék a sarkalatossági záradékot és az azzal összefüggő rendelkezéseket elhagyja, így 
a törvényjavaslat egyszerű többséggel elfogadhatóvá válik. 

Köszöntöm a kormány képviseletében Bitay Márton Örs államtitkár urat. A 
háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság 11 pontos módosító javaslata, továbbá a 
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Fenntartható fejlődés bizottságának 3 pontos módosító javaslata található, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú módosító javaslata. 

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, erre tekintettel államtitkár urat a Törvényalkotási 
bizottság 1. és 2. hivatkozási számú saját módosító javaslatáról kérdezem. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A 2. 
módosítást támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A 2.-at támogatja államtitkár úr. Ezzel kapcsolatosan 

jelzem, hogy a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú módosítójának 
elfogadása újraszabályozza, illetve kizárja a háttéranyag 2., 3., 12. és 13. pontjának az 
elfogadását. Ennek ismeretében a vitát megnyitom. (Gőgös Zoltán jelentkezik.) 

Gőgös Zoltán képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Külön szavazást szeretnék kérni 

a háttéranyag 1. és 5. pontjáról. 
 
ELNÖK: Képviselő úr a háttéranyag 1. és 5. pontjáról kért külön szavazást. 

További hozzászólási szándékot nem látok, így most a határozathozatal következik. 
Először a Gőgös képviselőtársunk által külön szavazásra kért módosító javaslatokról 
döntünk. Először a háttéranyag 1. pontjáról kell a bizottságnak szavaznia. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 31 igen szavazattal, 2 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most a háttéranyag 5. pontjáról való külön szavazásra kerül sor. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatását élvezi a javaslat. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 
tartózkodás mellett a módosító javaslatot támogatta. 

Most a szokásosnál bonyolultabb szavazás következik. A 2. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 1. pontja kizárja a háttéranyag 2. 
pontjának elfogadását, valamint a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslat 20. pontja kizárja a háttéranyag 12. és 13. pontjának elfogadását.  

Tekintettel arra, hogy a háttéranyag kizárt 2., 12. és 13. pontjai egy összefüggő 
javaslatsor részei, először a háttéranyag összefüggő kizárt 2., 12. és 13. pontjáról, 
valamint azok további összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 4., 6., 7., 8., 11. és 14. 
pontjáról döntünk. Figyelemmel az összefüggésekre, ezekről csak együtt 
határozhatunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! Ezeket a kormány 
nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az említett javaslatokat 33 nem szavazattal, 
egyhangúlag nem támogatta. 

A 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 1. 
pontja kizárja továbbá a háttéranyag 3. pontjának elfogadását is. Most a háttéranyag 
kizárt, összefüggéssel nem érintett 3. pontjáról is szavazunk. A kormány nem 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 33 nem szavazattal, 
egyhangúlag nem támogatta. 
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Most a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 1. 
és 20. pontjáról határozunk, mely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt pontokkal való 
összefüggésre tekintettel nem támogatott 4., 6., 7., 8., 11. és 14. háttéranyagpontban 
foglalt módosításokkal. 

Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a módosítást a bizottság 24 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a 2. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági módosító 
javaslat további pontjait a bizottság 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás 
nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 29 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság ezt nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. A kormány ezeket 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 24 igen szavazattal, 9 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

alelnök urat bizottsági előadónak. 
Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Jelzésre:) Jelzi az ellenzék, 

hogy nem kíván.  
Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm az államtitkár úrnak és a 

főosztályvezető úrnak a részvételt.  

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós 
külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról 
szóló T/15069. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós 
külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló T/15069. 
számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében köszöntöm Balogh Csaba 
közigazgatási államtitkár urat. A háttéranyagban a Külügyi bizottság 20 pontos 
terjedelmű módosító javaslatai találhatóak, illetve az 1. hivatkozási számú 
törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat. Megadom a szót a kormányzati 
álláspont ismertetésére az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! A kormány a Külügyi 
bizottság módosítójavaslat-csomagjából a 17., a 18. és a 19. pont kivételével a többi 



34 

módosítót támogatja. A Törvényalkotási bizottság módosítócsomagját teljes egészében 
támogatja. Köszönöm szépen. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki nem jelentkezik.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most a határozathozatal 
következik.  

Először a háttéranyag kormány által nem támogatott 17., 18. és 19. pontjáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 9 
tartózkodás mellett nem támogatta a módosító javaslatokat. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk, ezeket a kormány 
támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatokat a bizottság 24 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás 
mellett támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Salacz képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy őt kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölte a bizottság.  
Kisebbségi előadót (Senki nem jelentkezik.) az ellenzék nem kíván állítani.  
Erre tekintettel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm az államtitkár 

úrnak és munkatársának a részvételt.  

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/15344. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő 
módosításáról szóló T/15344. számú törvényjavaslatról szóló napirendi pont. A 
bizottság a határozati házszabályi rendelkezések 46. §-a (1) bekezdés c) pontja szerint 
jár el. A Honvédelmi Minisztérium képviseletében dr. Firicz László államtitkár urat és 
Balogh András ezredes főosztályvezető urat köszöntöm. A háttéranyagban a 
Honvédelmi és rendészeti bizottság 13 pontos módosító javaslata található. Az 
előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, erre tekintettel nem kérdezem az államtitkár urat, viszont 
a vitát megnyitom. (Senki nem jelentkezik.) Miután hozzászólási szándékot nem látok, 
így a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Most határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm.  
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Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül támogatta a módosító javaslatokat.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

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

Kisebbségi előadót az ellenzék (Senki nem jelentkezik.) nem kíván állítani.  
Ezzel a napirendi pont és a napirend végére értünk.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm képviselőtársaimnak a mai munkát, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc.) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Pavlánszky Éva, 
Molnár Emese, Prin Andrea, Lajtai Szilvia, Madarász Mária 
és Baloghné Hegedűs Éva 


