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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 39 perc.) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, javaslat a 
napirend módosítására, a napirend elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A bizottsági ülést megnyitom. 

A helyettesítési rendet szeretném ismertetni: Selmeczi Gabriella képviselő 
asszony Rubovszky Györgyöt, B. Nagy László Horváth Lászlót, Galambos Dénes 
Hadházy Sándort, Vécsey László Vas Imrét, Pesti Imre Mengyi Rolandot, Burány 
Sándor Varga Lászlót, Mátrai Márta háznagy asszony Répássy Róbert alelnök urat, 
Bárándy alelnök úr pedig Tóth Bertalant helyettesíti. A helyettesítésekre is figyelemmel 
az ülés határozatképes.  

A napirendre az előterjesztett napirendi javaslathoz képest azzal a módosítással 
teszek javaslatot, hogy a 7. és a 9. pont, az egyenlő bánásmódról szóló 
törvénymódosítás és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénymódosítás kerüljön le a 
napirendről. Mind a kettőt feltétlenül szeretnénk elfogadni ebben az ülésszakban, de 
úgy ítéljük meg, hogy még bizonyos részletkérdéseket tisztázni szükséges. Úgyhogy 
erre figyelemmel a 7. és a 9. pont nélkül szavazzunk most a módosított napirendi 
javaslatról. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett támogatta a módosított napirend elfogadását. (Jelzésre:) Kinek 
nem működik a gépe? (Jelzésre:) L. Simon képviselő úr esetében egy igen szavazattal 
számolhatunk. (Jelzésre:) Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynak sem működik 
a gépe. Képviselő asszony hogyan szavazott volna? (Bangóné Borbély Ildikó: Igen.) 
Igennel. Tehát 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
napirendi javaslatot módosított formában elfogadtuk.  

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését 
szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
T/15347. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont következik, ami a pénzügyi piacok 
működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/15347. számú törvényjavaslat.  

Hornung Ágnes államtitkár asszonyt köszöntöm a kormány képviseletében, és 
megadom a szót államtitkár asszonynak a módosító javaslatokkal kapcsolatos 
kormányzati vélemény ismertetésére. Parancsoljon! 

 
HORNUNG ÁGNES ANNA államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kormány részéről támogatjuk a módosítókat, amelyek alapvetően 
technikai korrekciókat tartalmaznak.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom, most határozathozatal 
következik.  

Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
Államtitkár asszony támogatja, amint nyilatkozott róla. (Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül az 1. 
hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatot elfogadta. 
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatását élvezik a 
javaslatok. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Vécsey képviselőtársunkat javasolom bizottsági előadónak. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag képviselő urat bizottsági előadónak 
kijelölte.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Erre tekintettel a napirendi 
pont végére értünk. Köszönöm szépen államtitkár asszonynak az eredményes 
részvételt.  

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló T/15375. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, ami az egyes közlekedési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/15379. számú… (Jelzésre:) Elnézést kérek, kettőt lapoztam egy 
helyett. Tehát áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/15375. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletében Fónagy János államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyagban a Gazdasági bizottság 21 pontos terjedelmű módosító 
javaslata, illetve 1. hivatkozási számon a Törvényalkotási bizottság saját kormánypárti 
módosító javaslata található. Az előterjesztő egyetért a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatban foglaltakkal. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A módosítók túlnyomó 
többsége nyelvtani pontosítást tartalmaz. Ez 51 pontban van, ha elnök úr megengedi, 
ennek a tételes ismertetésétől eltekintek. 

 
ELNÖK: Sőt, megköszönöm. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja a javaslatokat. Felszólalási 
szándékot nem látok, így most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban 
szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk, amelyeket a 
kormány támogat. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Gazdasági bizottság módosító javaslatait 22 
igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntenünk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatását élvezik. 
(Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Galambos képviselőtársunkat javasolom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági 

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

értünk. 

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/15379. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15379. számú törvényjavaslat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében 
továbbra is Fónagy államtitkár urat köszönthetjük.  

A módosító javaslatok között a Gazdasági bizottság egypontos módosító 
javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti 
módosító javaslata található.  

Megadom a szót a módosító javaslatokról való kormányzati álláspont 
ismertetésére államtitkár úrnak. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kormány valamennyi javaslatot támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután felszólalási 
szándékot nem látok, a vitát lezárom, így most a határozathozatal következik. Először 
a háttéranyagban szereplő módosító javaslatról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot 22 igen szavazattal, 6 nem 
ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

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

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

Bizottsági előadónak B. Nagy László képviselőtársunkat javasolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Ezzel a napirendi pont végére 
értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kormányzati képviselet ellátását.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
módosításáról szóló T/15057. számú törvényjavaslat   
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(A bizottság eljárása a HHSZ 53. §-a alapján, zárószavazás előtti 
módosító javaslat benyújtása érdekében)  

Soron következik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
módosításáról szóló T/15057. számú javaslat. Itt zárószavazást előkészítő módosító 
javaslatot tárgyalunk. Köszöntöm a kormány képviseletében Szabó Zsolt államtitkár 
urat.  

Megadom a szót államtitkár úrnak a módosító javaslattal kapcsolatos 
kormányzati álláspont ismertetésére.  

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. A kormány támogatja.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja a javaslatot. A vitát 
megnyitom. (Nincs jelzés.) Felszólalási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. 
Határozathozatal következik a zárószavazást előkészítő módosító javaslatról. A 
kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szíveskedjenek szavazni! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

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

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

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

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javasolom. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság képviselő urat egyhangúlag bizottsági előadónak 

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

értünk. Államtitkár úrnak köszönjük a részvételt. 

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási 
törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a 
sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére 
vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló T/15054. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási 
törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt 
polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról 
szóló T/15054. számú törvényjavaslat.  

Köszöntöm a kormány képviseletében az általában kinn várakozó Völner 
államtitkár urat. (Dr. Völner Pál megérkezik az ülésterembe.) Köszöntöm Völner 
államtitkár urat a kormány képviseletében.  

A módosító javaslatok között az Igazságügyi bizottság négypontos technikai 
módosító javaslata szerepel. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró módosító javaslatról szóló tájékoztatást a Törvényalkotási bizottság ülésén 
szóban fogja előterjeszteni. Parancsoljon, államtitkár úr! 
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. A bizottság előtt fekvő módosító technikai módosításokat jelent, és ennek 
kérnénk a támogatását.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután felszólalási 
szándékot nem látok, így a vitát berekesztem, most a határozathozatal következik.  

Először a háttéranyag pontjairól kell döntenünk. Kérem a képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 26 igen szavazattal, 5 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 26 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

értünk.  

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének 
növelése érdekében szükséges módosításáról szóló T/15362. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi 
versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról - a magyar nyelv 
szabályai szerint csak az „egyes törvények” lenne, és az, hogy „törvényeknek az”, 
fölösleges - szóló T/15362. számú törvényjavaslat.  

Továbbra is Völner államtitkár úr képviseli a kormányt. Az Igazságügyi bizottság 
11 pontos módosító javaslata található a módosító javaslatok között, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti saját módosító javaslata.  

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

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

elnök úr. Az előttünk álló módosítójavaslat-csomagnak az 1. pontja tartalmaz érdemi 
módosítást, ahol a közjegyzői kamara terhét jelenti az, hogy a saját számítástechnikai 
rendszerében kezelje ezeket az adatokat, és úgy küldje meg elektronikus úton a kar 
hivatali szervének, a többi technikai módosítónak tekinthető.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyi kérdésem lenne még, hogy a háttéranyagban 

szereplő 9. pontot a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú módosító 
javaslatának 5. pontja felülírja, értelemszerűen, gondolom, a kormány a TAB-
módosítót támogatja, csak megerősítést kérek szépen az államtitkár úrtól.  

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
felszólalási szándékot nem látok, a vitát berekesztem.  
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Először a háttéranyag 9. pontjáról kell döntenünk. A kormány ezt nem 
támogatja. Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagban szereplő 9. módosító 
javaslatot támogató szavazat nélkül, 32 nem szavazattal egyhangúlag elutasította.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 27 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

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

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
támogatta.  

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom (Szavazás.), 
akit a bizottság egyhangúlag előadónak kijelölt.  

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

A választottbíráskodásról szóló T/15361. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a választottbíráskodásról szóló T/15361. számú 
törvényjavaslat. Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást, ezért a kormányzati álláspont ismertetésére 
most nem kerül sor. Értelemszerűen a határozati házszabályi rendelkezések 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint járunk el.  

Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Miután hozzászólási szándékot nem 
látok, így a vitát berekesztem.  

Határozathozatalok 

A módosító javaslatokról kell először döntenünk. Ezek az Igazságügyi bizottság 
által elfogadott módosító javaslatok. Kérem a képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás 
mellett a bizottság az igazságügyi bizottsági módosító javaslatokat elfogadta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett támogatta.  

Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom (Szavazás.), 
akit a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt.  

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

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
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módosításáról szóló T/15367. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló 
T/15367. számú törvényjavaslat.  

Köszönöm az államtitkár úrnak a részvételt.  
Köszöntöm Hoppál államtitkár urat az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

képviseletében.  
A háttéranyagban a Kulturális bizottság egypontos terjedelmű nyelvhelyességi 

módosító javaslata szerepel. Megadom a szót a módosító javaslattal kapcsolatos 
kormányzati álláspont ismertetésére az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító indítványt támogatjuk. Ez egy 
korrektúrapont, úgyhogy nem változtat tartalmilag.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr 

kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Csak egész röviden: azt tudom mondani, hogy sajnos valóban nem változtat 
érdemben a törvényen, ugyanis ez a törvény gyakorlatilag arról szól, hogy ha 
Szombathelyen nem tudják eltávolítani a jelenlegi szabályok alapján a 
színházigazgatót, akkor erre törvényt kell hozni, így majd könnyebben fog menni.  

Államtitkár úr, ez egy olyan törekvés, ami, azt gondolom, nem támogatható 
semmilyen módon sem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Hende alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A tisztelt 

bizottság tájékoztatására szeretném megemlíteni, hogy a Bárándy alelnök úr által 
elmondottak köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Szombathelyen jelenleg 
folyamatban van a törvénynek megfelelő pályázati eljárás, a pályázatok benyújtásának 
határideje lejárt, és az egyetlen pályázó a jelenlegi színházigazgató, Jordán Tamás. 
Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Akkor, ugye, csak egészen véletlen az egybeesés a törvény és a történések 
között, alelnök úr? Csak azért kérdezem ezt, mert eddig nem volt ilyen probléma, most, 
hogy erős botrányt kavart a szombathelyi eset, akkor rögtön kell egy olyat hozni, hogy 
ha már ott ez nem sikerült, akkor lehetőség szerint máshol ez a probléma már ne 
merüljön fel. Lehet, hogy erről szól, de ez az egybeesés, és hogy időbeli egybeesés és 
tartalmi egybeesés, azért meglehetősen furcsa. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Rövid időre a szombathelyi képviselő-testületté alakulunk át. 

(Derültség.) Megadom a szót most L. Simon László képviselő úrnak, aki ebben a 
kérdésben abszolút szakértőként tud megszólalni. Parancsoljon, képviselő úr! 
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L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Tisztelt Elnök Úr! Az az igazság, hogy ennek a szabályozásnak a módosítására már 
nagyon régóta szükség lett volna.  

Bárándy képviselő úrnak pedig ajánlom figyelmébe Hiller miniszter úrnak a 
2009-es és 2010-es kinevezési gyakorlatát, és ha végignézi azt, hogy kiket, milyen 
módon és mely állami intézmények élére nevezett ki, akkor lehet, hogy egy kicsit 
visszafogottabban fogalmazna itt a bizottságban. Ráadásul két évtizedes, egyébként 
legitim vitáról beszélünk, és nagyon régóta tisztában vagyunk azzal, hogy az a pályázati 
rendszer, amely egyébként nemcsak a színházak, hanem valamennyi kulturális 
intézmény esetében, sőt megjegyzem, nem egy esetben oktatási intézmény esetében is 
érvényben van, az, ha finoman is fogalmazok, azt kell mondjam, hogy álszent. A 
jelenlegi pályázati rendszer nem ad ma arra lehetőséget, hogy mondjuk, az Operaház 
élére meghívjunk egy nemzetközi rangú művészt, mert legfeljebb csak azt tudja neki 
mondani a miniszter vagy a miniszterelnök, ha egy olyan színvonalú, olyan rangú 
művésszel beszél, hogy majd küldd be a pályázatodat, csak ne felejtsd el mellékelni az 
erkölcsi bizonyítványodat. Tehát egyszerűen ez a rendszer, ahogyan most, ebben a 
formában létezik, idejétmúlt, avult, adott esetben még ezen a módosításon túlmutató 
változtatásokra is szükség lenne. 

Mindebből, amit most el fogunk fogadni - remélhetőleg -, nem következik az, 
hogy egyébként ne lehetne akár Szombathelyen, akár máshol az eddig megszokott 
pályázati rendszerben megpályáztatni igazgatói állásokat, és a pályázat alapján 
kinevezni az arra legérdemesebbet. Mindezt annak tudatában egyébként, hogy a 
pályázati rendszer önmagában egyáltalán nem garancia arra, hogy valóban a legjobb 
intézményvezető kerül az intézmény élére. S ha még azt is figyelembe vesszük, hogy 
mondjuk, egy egy vagy két ciklus óta regnáló igazgatónak nyilvánvalóan az intézmény 
belső működéséről jobb, szélesebb körű információi vannak, mint egy kívülről 
pályázónak, akkor jó eséllyel a regnáló igazgató pályázata részletesebb, tartalmasabb, 
adott esetben jobbnak tűnő is lehet, mint egy külső pályázóé. Az élet viszont számtalan 
esetben bizonyította azt, hogy a külső pályázó kevésbé részletes pályázatával is sokkal 
magasabb színvonalú szakmai munkát tudott megvalósítani az intézmény élén, mint 
az elődje. 

Tehát én ezért, ha mást nem, visszafogottságot kérek képviselőtársamtól. És 
nem kell mindenhol olyan politikai akciókat látni, amelyben egyébként önöknek bőven 
volt részük a két ciklus kormányzása alatt. Tessék megnézni, mondom még egyszer, 
kiket és hogyan neveztek ki!  

Ráadásul az a mizéria, amit a színházigazgatókkal kapcsolatban a sajtóban 
minduntalan tapasztalhatunk, már csak azért is álszent és túlzó, mert nézzük meg az 
elmúlt hét év fővárosi színházigazgatói kinevezési gyakorlatát: egy színház kivételével 
mindegyik színház élén azok a művészeti vezetők állnak, akiket egyébként a szabad 
demokrata kormányzás, illetve városvezetés idején neveztek ki. Abból az egy 
színházigazgató-cseréből is, az Új Színházéból is nemzetközi balhét csináltak. Ha 
végignézi a fővárosi fenntartású színházakat, ahol változás volt, az mindig a társulat 
szándékainak megfelelően, egyébként a korábbi igazgató szakmai munkáját továbbvíve 
történt meg. Erről is lehetne hosszasan vitatkozni.  

Azt állítani, hogy a fideszes kormányzat vagy a fideszes városvezetés mindenhol 
lecserélte a kulturálisintézmény-vezetőket, nagyon-nagyon nem igaz és túlzó. S az, 
hogy ez a jogszabály-módosítás pedig arra tesz lehetőséget, hogy ez a jövőben könnyen 
megtörténhessen, az sem igaz. Ez is abból az álszentségből következik, amely az 
intézményvezetői kinevezési gyakorlatot az elmúlt két évtizedben jellemezte. 
Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Bárándy alelnök úr szakmai presztízsét sokkal 
magasabbra tartom annál, mint hogy egy általa el nem olvasott előterjesztésről ilyen 
sommásan nyilatkozzék. Sajnálom, hogy ez történt. Ugyanis, ha áttekintette volna az 
előterjesztést, láthatta volna, hogy ez azt tartalmazza pontosan, ha a szombathelyi eset 
összefüggéseit keresi, hogy egy támogató gesztus került be a törvénytervezetbe, amely 
szerint ha nem sikerül, mondjuk, egy önkormányzatnak huzamosabb ideig, mondjuk, 
egy éven túlnyúlóan megoldania a saját kérdését, a saját kompetenciájába tartozó 
intézményvezetői kinevezés kérdését, akkor nem veszíti el automatikusan a korábban 
kivívott kiemelt vagy nemzeti minősítésű rangját az intézménynek, mert kérvényezheti 
az illetékes, kultúráért felelős miniszternél, hogy azt még egy további évre 
meghosszabbíthassuk. Tehát könnyítéseket építettünk be az önkormányzati fenntartók 
által működtetett művészeti intézmények számára. 

S egyébként a pályáztatási körülményeken érdemben nem módosítottunk, csak 
a szakmai végzettség mellé a művészeti intézményben eltöltött évek számában adtunk 
még egy másik kapunyitási lehetőséget.  

Ezek egyébként szakmai indítványokként érkeztek be a minisztériumba, és így 
álltunk hozzá a kérdéshez. Örülök, ha elolvassa az indítványt, és támogatni tudja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási szándékot nem látok… 

(Jelzésre:) Bocsánat, Szilágyi György képviselő úrnál látok. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából majd 

hozzászólok a módosító javaslathoz is, hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
támogatni tudja, hogy a nyelvhelyességi módosító javaslatot valóban helyesen írjuk le 
a törvénytervezetben.  

Viszont ez a vita is megmutatja azt az elmúlt 27 évet, amin sajnos változtatni 
kellene. Hiszen furcsa az, hogy ha a színházi világról vagy a művészvilágról beszélünk, 
akkor egyáltalán ilyen kérdések fölmerüljenek, hogy ki kihez tartozik politikailag, és 
azért eltávolítják vagy nem távolítják el, tudja végezni a munkáját vagy nem tudja 
végezni. Szerintem ennek semmi köze nincs ahhoz a világhoz, amiben Magyarországon 
az emberek élni szeretnének. Egy színházigazgatói posztot semmi más ne határozzon 
meg, mint hogy az adott színházigazgató akár emberileg, akár szakmailag feddhetetlen 
és megfelelő legyen, és úgy végezze a munkáját. Szerintem ez kellene hogy 
meghatározzon a jövőben is mindenhol minden egyes ilyen pozíciót. S mi azt 
szeretnénk, hogy ilyen világ legyen. 

Mielőtt egyébként majd - mert látom, Balla képviselő úr biztosan hozzá fog 
szólni - Balla képviselő úr elmondaná, hogy volt olyan színházigazgató, aki ellen a 
Jobbik fölemelte annak idején a szavát: nem azért emeltük föl a szavunkat az adott 
színházigazgatóval kapcsolatosan, mert a politikai hovatartozását néztük volna. 
Ugyanennél a színháznál, attól függetlenül, hogy milyen a politikai hovatartozása, én 
még most sem látom egyébként teljesen rendezettnek a szakmai munkát. De ez megint 
ízlések kérdése, hogy nekem ez tetszik vagy nem tetszik és mennyire jó. Szerintem van 
egy olyan, megfelelő szinten működő, vagyis nagyon sokáig megfelelő szinten 
működött színházi szakma, amely el tudja dönteni azt, hogy egy igazgató jó vagy nem 
jó. Az önkormányzatok is szerintem felelősen tudnának dönteni ezekben a kérdésekben 
kizárólag szakmai alapon. Így kellene működnie a világnak, mi ezt szeretnénk.  
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Egyébként a módosító javaslatot, még egyszer mondom, azt, hogy az 
„alapulvételére” hogy van leírva, a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja, hogy 
helyesen kerüljön be a törvénybe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr, alelnök úr felszólításra sem áll 

kötélnek. (Derültség.) További felszólalási szándékot jelez Fodor Gábor képviselő úr. 
Parancsoljon! 

 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm, elnök úr. Csak röviden annyit 

szeretnék a vitához hozzátenni, hogy valóban úgy van, ahogy L. Simon államtitkár úr, 
képviselő úr mondta, hogy ez egy hosszú vita; ez egy régóta tartó vita, hogy pontosan 
kinek kell kinevezni például a színházigazgatókat - hogy maradjunk ennél a példánál -
, az önkormányzatoknak, ahova tartoznak a színházak, az önkormányzatoknak mint 
fenntartónak milyen jogosultságai vannak ilyen ügyben, ilyen kérdésben, és egyébként 
meg a szakmának milyen beleszólása van.  

Én ezt nem tartom bajnak egyébként, hogy ez egy hosszú vita, és nem látom, 
hogy ez egy olyan pontra ért volna, hogy mondjuk, egy ilyen döntést most meg kell 
hozni vagy egy ilyen lépésre szükség van. Mert ez nyilvánvalóan erősíti, hogy a mostani 
törekvés az, hogy mondjuk, kormányrendeletben kívánják ezután megszabni azokat a 
kritériumokat, amelyek alapján a színházigazgatók kinevezésre kerülnek, ez erősíti a 
fenntartó felelősségét vagy a fenntartó befolyását a folyamatra. Természetes, hogy kell 
hogy befolyása legyen, hozzátenném; az abszurd dolog lenne, ha egy 
önkormányzatnak, vagy akihez éppen az a színház tartozik, egyébként nem lenne 
befolyása, méghozzá viszonylag határozott befolyása arra, hogy ki legyen az igazgató. 
De az természetes, hogy mint ahogy Magyarországon is a lakosság egy része támogat 
egy politikai pártot, amelyik éppen egy adott választáson győztes, a másik része meg 
nem támogatja ezt, és ez így van rendjén, egy önkormányzatnál is így van, ennek 
ellenére egy önkormányzati vezetőnek sem pusztán azt a pártot kell szolgálnia, amelyik 
mögötte van, hanem az ott élő embereket, ahol más politikai nézetekkel rendelkezők is 
vannak, léteznek. Ergo helyes, ha az ilyen kulturális intézmények élén is olyanok 
vannak, akik széles körű támogatottsággal rendelkeznek, amibe, még egyszer 
hangsúlyozom, beletartozik az is, hogy persze nyilván nem lehet, nem jó, ha olyasvalaki 
kerül oda, akit mondjuk, az önkormányzat minden körülmények között el akar kerülni, 
és nem akarja őt. De helyes az, hogy természetesen a szakmának is nagyon komoly 
befolyása kell hogy legyen erre a folyamatra. 

Úgyhogy én összességében az ilyen típusú elmozdulást nem tartom jónak, nem 
tartom helyesnek. S jogosnak tartom egyébként Bárándy alelnök úrnak azt a felvetését 
is, hogy ráadásul ennek volt egy konkrét apropója is. Tehát nem jó szerintem ilyenkor 
kampányszerűen megváltoztatni a szabályokat. Ez a vita nyugodtan tarthat még egy 
darabig, amíg értelmes és viszonylag konszenzussal kialakított fogódzkodókat lehet 
benne találni. Tehát szerintem ez egy elhibázott, korai és nem megalapozott módosítás. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kucsák képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Annyit 

szeretnék megemlíteni Szilágyi György képviselőtársunk felszólalására reagálva, hogy 
a mi oldalunkon korábban megszólaló képviselőtársaink nem tettek arról említést, 
hogy mondjuk, színházvezetők közül ki kihez tartozik. L. Simon László 
képviselőtársunk pusztán arra utalt, hogy a fővárosban például a korábbi városvezetés 
időszakában már tevékenykedő színházvezetők közül körülbelül mennyien vannak, 
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akik jelenleg is tevékenykednek, vagy ők személyesen, vagy az általuk megfogalmazott, 
képviselt program alapján akár a kinevelt utód, vagy aki továbbvitte ezt a programot. 
Tehát ezt csak a pontosítás kedvéért mondtam el. 

A javaslattal összefüggésben pedig azt szeretném mondani - és kicsit Bárándy 
Gergely alelnök úr és Fodor Gábor szavaira is reflektálva -, hogy ez a javaslat, ahogy az 
egyébként elhangzott L. Simon Lászlótól is, lehetőséget nyit. Lehetőséget nyit úgy, hogy 
természetesen a felelősség és az ezzel kapcsolatos kompetenciák ott vannak; ott vannak 
adott esetben egy városvezetésnél. Egy városvezetésnek jól felfogott érdeke, hogy 
nyilvánvalóan az intézménye, intézményei élére olyan személyt válasszon, nevezzen ki, 
aki be fogja váltani a hozzá fűzött reményeket. Tehát ezt szerintem fontos 
hangsúlyozni, hogy a lehetőség nyitása szerintem - és akkor itt eltér a véleményünk - 
egy üdvözlendő dolog; nem kötelező, de egy lehetőség megnyílik. És mondom, 
kompetenciák, felelősség és minden egyéb is ott van, amit adott esetben a helyi 
polgárok, választópolgárok számon tudnak majd kérni. Köszönöm szépen. 

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

válaszadásra államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az ellenzéki képviselők megnyilvánulásait 
szeretném kicsikét árnyalni, és megnyugtatni önöket arról, hogy az a szakmai 
előkészítés, amelynek következtében ezek a módosítások bekerülnek most a törvénybe, 
és amiben bízunk, hogy ezeket támogatni fogja majd a plenáris ülés, ezeket a 
forgatókönyveket az élet írta.  

Csak egyet engedjenek meg, tisztelettel, hogy kiemeljek ezekből. Amikor 
szakmai bizottság alakul, amelybe sok mindenki delegál tagot, s a szakmai bizottság 
áttekinti a beérkezett pályázatokat, és szakmai álláspontra helyezkedik, s ezt utána 
átadja a fenntartói testületnek - tulajdonképpen csak irányadó javaslatot tesz -, amely 
a döntést hozza, az élet azt mutatta, hogy számos alkalommal a fenntartói döntéshozó 
testületek nem vették egyáltalán figyelembe a szakmai bizottság álláspontját. Ezért az 
a szakmai indítvány kerül most be a tervezetbe - ez egy jó példa, azt hiszem, hogy a 
törvény javulni fog a módosítás következtében -, hogy igenis, innentől kezdve, bár a 
döntési pozíció továbbra is a fenntartó döntéshozó testületének kezében marad, de 
neki indokolnia kell, meg kell indokolnia markánsan, ha eltér a szakmai bizottság 
javaslatától, a pályázatokat értékelő bizottság javaslatától az ő kinevezési gyakorlata.  

Én azt hiszem, a szakmai indíttatás tetten érhető ezekben a módosításokban. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további felszólalási szándék nincs, és 

államtitkár úr is válaszolt a felmerült kérdésekre, így most a határozathozatal 
következik. 

Először a háttéranyagban szereplő nyelvhelyességi, kulturális bizottsági 
módosító javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt javaslom (Szavazás.), 
akit a bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. 

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

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/15377. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/15377. számú törvényjavaslat. 

A háttéranyagban a Kulturális bizottság egypontos, a Magyarországi 
nemzetiségek bizottságának kétpontos módosító javaslata található. Megadom a szót 
államtitkár úrnak a módosító javaslatokkal kapcsolatos kormányzati álláspont 
ismertetésére. Parancsoljon! 

 
DR. HOPPÁL PÉTER államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mind a nemzetiségi bizottság 
szándékát, amelyet tetten érhetünk a szöveg kiegészítésében, mind pedig a Kulturális 
bizottság szövegpontosító-nyelvhelyességi indítványait támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután felszólalási 
szándékot nem látok, így a vitát berekesztem. 

Most a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
módosító javaslatokról kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány 
támogatja a javaslatokat. (Szavazás.) Köszönöm. 

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. Így a napirendi pont végére 
értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kormányzati képviselet ellátását. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/15376. számú törvényjavaslat. A kormány 
képviseletében Palkovics államtitkár urat köszöntöm.  

A Kulturális bizottság hétpontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti saját módosító javaslata 
képezi a vita tárgyát. A módosító javaslatokról való kormányzati álláspont 
ismertetésére megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
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DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm szépen. A törvényre vonatkozóan szólnék néhány szót. Ezek alapvetően 
technikai jellegű módosítások, amelyeket a törvényben megjelenítettünk.  

A módosító javaslatok közül a háttéranyag 7. pontjában lévőt nem támogatjuk. 
Az összes többit viszont a kormány támogatja. 

Amennyiben lesz kérdés, arra szívesen válaszolok. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az idei 
tanévben 951 tanítónak és 3019 tanárnak szűnt meg a jogviszonya, emellett 565 tanító 
és 840 tanár ment el nyugdíjba. Ezzel szemben 353 tanító és 482 tanár kezdte el a 
pedagóguspályát. Itt is elmondhatjuk, hogy súlyos szakemberhiány alakult ki az elmúlt 
években, és lényegében lassan már, főleg vidéki iskolákba nem találnak 
pedagógusokat. 

Ez a törvénymódosítás lemond az értelmi fogyatékosok megfelelő ellátásáról. 
Lényegében kimondja, hogy képesítés nélkül dolgozhatnak most már ezekkel a 
gyerekekkel. A kormány nem arra törekszik, hogy minél több képzett szakember 
kerüljön ki a főiskolákról, iskolákból, hanem más úton-módon próbálja a 
szakemberhiányt pótolni. Fogyatékos emberekről beszélünk; sokkal nagyobb 
odafigyelés kellene ezeknél a gyerekeknél. S mi meg azt látjuk, hogy a kormány 
pontosan az ellenkezőjét próbálja ezzel a törvénymódosítással megvalósítani. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot jelez dr. Lukács László 

György képviselő úr, a Jobbik részéről. Parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Elnézést kérek, hogy ezzel kell egy 

kicsit az időt húzni, de szeretném még egyszer megkérdezni, hogy a kormány részéről 
melyik anyagnak a 7. pontját nem támogatják, illetve hogy az a pont miről szól, 
valamint hogy mi az indok a mögött, hogy nem támogatják, hogy tisztábban lássuk, 
hiszen erről mindjárt szavazni is kell. 

 
ELNÖK: Jelezném, hogy a 7. pontban szereplő nyelvhelyességi táblázat 12. sora. 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Tehát a táblázat 12. sora. Jó, 

rendben. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Jelzésre:) Igen, 

képviselő úr jelzi, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Csak annyit a tisztesség kedvéért, 

hogy akkor ezt nem kell indokolni szerintem, mert egyértelmű, hogy most ez miért egy 
technikai módosítónál van. De ha esetleg mégis fűzne hozzá indoklást, mert közben 
elhangzott a beszélgetések során, az megtisztelne minket, de államtitkár úrra bízom. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ehhez indoklást, azt gondolom, nem nagyon kell fűzni, viszont az előtte elhangzott 
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megjegyzéshez szeretnék egy dolgot hozzátenni. Azt gondolom, képviselő asszony 
számai akár helyesek is, viszont hogy az iskolákban a pedagógusok száma csökkenne, 
ez nem így van. 2013 óta ötezerrel nőtt a köznevelési intézményekben dolgozó 
tanáremberek száma. Hogy a kormány nem tesz semmit annak érdekében, hogy 
elegendő számú tanár álljon rendelkezésre, hogy nem alakítaná úgy a felsőoktatási 
rendszert, az ott folyó képzéseket ösztöndíjakkal támogatva, egyéb más ügyekkel, ez 
egyszerűen nem így van. Azt gondolom, ezt többször megbeszéltük már, nem ebben a 
körben, hanem a parlamentben, hogy azok a programok, amelyek eredményessége 
évek óta látható, hiszen nő a pedagógusterületekre jelentkező hallgatók száma, ez 
egyértelműen azt bizonyítja, hogy pontosan ez történik. 

Specifikusan a gyógypedagógusok területén is ugyanez a helyzet. Bemutattuk 
ennek a számait. Növeltük a gyógypedagógus-hallgatók számosságát. Újabb 
gyógypedagógiai képzések nyíltak, illetve nyílni fognak az elkövetkezendő időszakban, 
tehát pontosan azon a területen, ahol a nehezebben tanuló gyerekek esetén nagyobb 
támogatásra van szükség, valóban ezeket tesszük. Ha megnézzük a Klebelsberg 
Központ, a szakszolgálatok költségvetését, idén tovább növekedett az erre a területre, 
a szakszolgálatoknál dolgozó gyógypedagógusok számára rendelkezésre bocsátott 
forrás. 

A probléma az, hogy itt valóban van a munkaerőpiacon egy helyzet. Ebben a 
pillanatban ezt nem minden esetben tudjuk kielégíteni képzett szakemberrel, de ebben 
az irányban haladunk. A törvénymódosításnak az az eleme, amely azt mondja, hogy 
egyébként el kell döntenünk, két dolgot kell megnézni, hogy ha ebben a pillanatban 
nincs éppen képzett szakember, akkor ne foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel, és 
várjuk meg azt, hogy majd akkor lesz, vagy pedig azt mondjuk, hogy ha egyébként van 
olyan felsőfokú végzettségű szakember, aki ezt a feladatot el tudja látni, inkább őt 
alkalmazzuk erre, mert ez jobb megoldás, mint hogy ne foglalkozzunk vele. Azt 
gondolom, itt azt állítani felelőtlenség, hogy ne foglalkozzunk vele. Képviselő asszony 
azt mondta, hogy inkább ne csináljunk semmit ezekkel a gyerekekkel, mint hogy 
egyébként esetleg abban a pillanatban olyan szakemberekkel helyettesítsük a nem 
létező szakembereket, akik egyébként ezt el tudják látni. A törvénymódosítás erre 
vonatkozik. Azt gondolom, erkölcsileg, technikailag és szakmailag sincs ennek 
veszélye. Valóban az ideális állapot az, hogy van elegendő számú szakember, de amíg 
nem áll rendelkezésre, inkább ezt lássuk el olyan felsőfokú végzettségű emberekkel, 
akik vállalják azt, hogy később megszerzik a megfelelő képzettséget, és addig is olyan 
feladatokat ellátnak, amelyek egyébként ezeknek a gyerekeknek a képzésére 
vonatkoznak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát berekesztem. 
Határozathozatal következik. Az egyes hivatkozási számú törvényalkotási 

bizottsági saját módosító javaslat 2. pontja kizárja a háttéranyag 7. pontjában található 
nyelvhelyességi táblázat 12. sorának elfogadását. Tekintettel arra, hogy a 
nyelvhelyességi táblázat egy módosító pontnak minősül, arról egyben határozhatunk 
csak. Így először a háttéranyag 7., nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó pontjáról 
döntünk. Ezt a kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! A kormány nem támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 24 nem szavazattal, támogató szavazat nélkül, 5 
tartózkodás mellett nem támogatta a módosító javaslatot. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány támogatja ezeket. (Szavazás.) 
Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 24 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk, amely kiegészül a háttéranyag 7. pontjában foglalt 
nyelvhelyességi táblázattal, az előzőekben nem támogatott 12. sor kivételével. A 
kormány támogatja a javaslatot. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az említett formában a Törvényalkotási bizottság saját 
módosító javaslatát 20 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 18 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak B. Nagy képviselő urat javaslom, akit kézfelemeléssel a 
bizottság egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölt. 

Kisebbségi előadót (Bangóné Borbély Ildikó jelentkezik.) az MSZP kíván állítani 
Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunk személyében. A Jobbik nem kívánt állítani. 
Elfogadják, akkor a kisebbségi előadó a képviselő asszony lesz. Köszönöm. Ezzel a 
napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönöm a részvételt. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
T/15366. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a következő napirendi pont, a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/15366. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a 
kormány képviseletében V. Németh Zsolt államtitkár urat.  

A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottságának 12 pontos terjedelmű 
érdemi és technikai módosító javaslatai találhatók. Az előterjesztő akként nyilatkozott, 
hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást a 
Törvényalkotási bizottság ülésén szóban fogja előterjeszteni. Parancsoljon, államtitkár 
úr! 

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

támogatja a javaslatot. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Miután 
felszólalási szándékot nem látok, így a vitát berekesztem. 

A határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokról kell a bizottságnak döntenie. Kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szíveskedjenek szavazni! A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 20 igen szavazattal, 8 
nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta.  

Ezt követően az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntsünk. A kormány támogatja ezeket. Kérem képviselőtársaimat, hogy legyenek 
szívesek szavazni! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 18 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 
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Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. 

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

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/15374. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15374. számú törvényjavaslat. Továbbra is V. Németh Zsolt államtitkár úr képviseli 
a kormányt.  

A Mezőgazdasági bizottság 7 pontos érdemi és technikai módosító javaslatai, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú kormánypárti módosító 
javaslata 8 pontban található a módosító javaslatok között. 

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

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő egyetért a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatban foglaltakkal. 

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

kérdésem lenne, hogy a háttéranyagban található pontok közül a 3. módosító javaslatát 
a Mezőgazdasági bizottságnak a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 
javaslatának 2. pontja írja felül, illetve a 7. pont nyelvhelyességi táblázatának 17. sorát 
a törvényalkotási bizottsági módosító 6. pontja. Érdeklődöm tisztelt államtitkár úrnál, 
hogy melyiket támogatja a kollízió feloldása érdekében. Parancsoljon! 

 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A Törvényalkotási bizottság javaslatát támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr kért szót. 

Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Nekem egy kérdésem lenne. A TAB-kezdeményezés az 1. hivatkozási számon 
az 1. pontban megnyitja a törvényjavaslat 30. §-át, márpedig ez a javaslatban nincs 
megnyitva. Szeretném megkérdezni, hogy jól látom-e én ezt, illetve hol van az 
összefüggés, ha van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nálunk is van rá válasz, de megadom a szót szívesen államtitkár úrnak. 

Mondjam? 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Tessék! 
 
ELNÖK: Akkor mondom. Ezt a bizottság is mindig vizsgálja, attól még lehet, 

hogy van, hogy nem vesszük észre, de azt mondja, hogy az 1. pont összefügg a 3. ponttal, 
ezért aztán a 3. szabályszerű. Bocsánat, a 3. meg van nyitva, mert a 28. § meg van 
nyitva, amikor azt mondja, hogy a földmérő igazolvány kibocsátásáig ideiglenes 
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igazolvány adható, és ez pedig egyértelműen összefügg az 1-essel, ami szerint a 
földminősítő igazolvány kiadásáig ideiglenes igazolvány adható. 

(Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Az alelnök úr elfogadja a választ, amit én 
köszönök. Van-e további… (Dr. Bárándy Gergely a munkatársával konzultál.) 
Megvárjuk, amíg… A 28. meg van nyitva? (Jelzésre:) Nálunk azt állítják, hogy a 28. 
meg van nyitva, és én hivatalból is a bizottságnak hiszek, meg amúgy is. 

Döntsük el: ténykérdés, hogy meg van-e nyitva a 28-as. (Dr. Bárándy Gergely: 
Nem látjuk a javaslatban…) Akkor megvárjuk és megkeressük. Itt nyitottuk meg, a 
17. § nyitotta meg a 28. §-t, tehát az eredeti módosító javaslat 17. §-a nyitotta meg a 
28. §-t. (Dr. Bárándy Gergely: Oké!) Rendben van. Köszönöm szépen.  

Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor 
határozathozatal következik.  

Először az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslat 2. pontja kizárja a háttéranyag 3. pontjának elfogadását, így először a 
háttéranyag kizárt 3. pontjáról, valamint annak összefüggéseiről, azaz a háttéranyag 1., 
2., 4., 5. és 6. pontjáról döntünk. Figyelemmel az összefüggésekre, ezekről csak együtt 
határozhatunk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány nem 
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 29 nem szavazattal, támogató szavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett nem támogatta a módosító javaslatot. 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 6. 
pontja kizárja a háttéranyag 7. pontjában található nyelvhelyességi táblázat 17. sorának 
elfogadását. Tekintettel arra, hogy a nyelvhelyességi táblázat egy módosító pontnak 
minősül, arról egyben határozhatunk. Most tehát a háttéranyag 7., nyelvhelyességi 
táblázatot tartalmazó pontjáról kell döntenünk. A kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

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

Megállapítom, hogy a háttéranyag további pontjait a bizottság 20 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell 
döntenünk, amely kiegészül az előbbiekben csak a kizárt pontokkal való 
összefüggésekre tekintettel nem támogatott 1., 2., 4., 5. és 6. háttéranyagpontban 
foglalt módosításokkal, amelyek összefüggésének fenntartása nem indokolt, valamint 
a háttéranyag 7. pontja szerinti nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó módosító 
ponttal, a 17. sor kivételével. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak, ne csak 
azok, akik ezt értették! A kormány támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell most döntenünk. 
A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most legyenek szívesek 
szavazni! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

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

Megállapítom, hogy a bizottság őt egyhangúlag kijelölte bizottsági előadónak. 
Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani, így a napirendi pont végére értünk. 
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Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló T/15372. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. és 70. §-a alapján) 

Soron következik az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/15372. számú törvényjavaslat. A bizottság a határozati 
házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja alapján jár el, és továbbra is V. Németh Zsolt 
államtitkár úr képviseli a kormányt.  

A háttéranyagban a Mezőgazdasági bizottság részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslata, valamint szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslata található 
- az Országgyűlés május 15-én döntött a szabályszerűségről, és a bizottság a kiegészítő 
részletes vitát lefolytatta -, továbbá a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú 7 
pontos terjedelmű módosító javaslata.  

Kérdezem az államtitkár urat a kormányzati álláspontról. Igazából ez csak a 
TAB-ra terjedhet ki a c) pont miatt, de parancsoljon! 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: (Rövid szünet. - Közbeszólás a Jobbik képviselői köréből: Újra?) 

Valamennyi pontot a hétből? 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): A TAB-

módosító 1. pontját a kormány nem támogatja, a többit igen. A bizottságiról nem 
kívánunk állást foglalni. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Szilágyi 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak nagyon röviden egy indoklást szeretnék 

kérni, hogy miért nem támogatják a TAB-módosító 1. pontját. Köszönöm. 
 

ELNÖK: Parancsoljon, államtitkár úr. 
 
V. NÉMETH ZSOLT államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Megkérem 

kollégámat, Andréka főosztályvezető urat. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): Ezt a 

módosító javaslatban megfogalmazott kérdést a törvényjavaslat új 17/A. § (1) a) 
bekezdése rendezi, ez a családi gazdaság és a tagja közti viszony a növényvédelmi 
szakirányító tekintetében.  

 
ELNÖK: Felhívom az igen tisztelt képviselőtársaim figyelmét arra, hogy ugyan 

a c) pont szerinti eljárás miatt a kormány a háttéranyagban szereplő módosító 
javaslatokról nem nyilatkozhat, ugyanakkor a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú módosító javaslatának 5. pontja felülírja a 13. pontban szereplő nyelvhelyességi 
táblázat 18. pontját. 

További felszólalási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor 
határozathozatal következik.  
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Az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslat 5. 
pontja kizárja a háttéranyag 13. pontjában található nyelvhelyességi táblázat 18. 
sorának elfogadását. Tekintettel arra, hogy a nyelvhelyességi táblázat egy módosító 
pontnak minősül, arról egyben határozhatunk, így először a háttéranyag 13. pontjában 
foglalt nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó pontról kell döntenünk. A kormánynak 
ugyan nincs álláspontja, de ezt a módosítót a kormány által támogatott TAB-javaslat 
értelemszerűen felülírja. Ennek ismeretében kérem képviselőtársaimat, hogy most 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Eddig jól állunk… 

A bizottság a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. (Szavazás.)  
Még egyszer kell döntenünk, mert nem volt határozatképes a bizottság. Tehát 

most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 

tartózkodás nélkül a további módosító javaslatokat támogatta.  
Most a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatról kell döntenünk. Ez az, 

amit már az Országgyűlés is támogatott. Parancsoljanak, képviselőtársaim, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a szabályszerű túlterjeszkedő módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslat 1. pontját 29 nem szavazattal egyhangúlag 
elutasította. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntsünk, amely kiegészül a háttéranyag 13. pontja szerinti 
nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó módosító ponttal, a korábban már leszavazott 
18. sor kivételével. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! A kormány ezt 
támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 25 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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 24 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta. 

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

Kisebbségi előadót az ellenzék nem kíván állítani. A napirendi pont végére 
értünk. Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kormányzati álláspont képviseletét. 

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása 
érdekében történő módosításáról szóló T/15053. számú 
törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége 
javítása érdekében történő módosításáról szóló T/15053. számú törvényjavaslat. 
Szintén a határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint járunk el, ami azt 
eredményezi, hogy a Vállalkozásfejlesztési bizottság 18 pontos terjedelmű módosító 
javaslatairól a kormány mint előterjesztő nem foglal állást.  
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Ugyanakkor van egy olyan szóbeli módosító javaslat, amit én szeretnék 
előterjeszteni, ez pedig a következő: „A módosítás a törvényjavaslat egyes 
rendelkezéseinek hatálybalépését differenciálja a kellő felkészülési idő biztosítása 
céljából. Az elosztóhálózathoz való csatlakozás megtagadására a hálózati 
engedélyesnek jelenleg nincsen határidő meghatározva. A jogbiztonság és az ügyfél 
jogainak mielőbbi garantálása indokolja, hogy a javaslat 5. § (1) bekezdése a kihirdetést 
követő napon hatályba lépjen.” 

Tehát arra tennék javaslatot, hogy a most a törvény által nem szabályozott 
hatálybalépési ideje a javaslat 5. § (1) bekezdésének a kihirdetést követő nap legyen. A 
vitát erre a most elhangzott módosító javaslatra is tekintettel megnyitom. Egyébként 
ettől függetlenül, ha államtitkár úr - akit köszöntök - szót kér, akkor bármikor örömmel 
megadom.  

Ha ezt a módosító javaslatot még nem osztottuk ki - amit sajnálok -, akkor 
osszuk ki, ugyanis a kodifikálása ennek a végtelenül egyszerű szabálynak nem ilyen 
egyszerű, de semmivel többet nem jelent, mint ennek az egy szakasznak az előbb 
említett kihirdetést követő napon történő hatálybalépését. (A módosító javaslat 
kiosztásra kerül a bizottság tagjai részére.) Van-e hozzászólási szándék? (Senki sem 
jelentkezik.)  

Határozathozatalok 

Ha nincsen, akkor a határozathozatal következik, először az általam elmondott, 
szóban elhangzott módosító javaslatról, amely kizárja a háttéranyag 18. pontjának 
elfogadását. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

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

Most a háttéranyag 18. pontjáról kell döntenünk. Értelemszerűen az előbb 
elfogadott javaslat ezt kizárja, tehát ennek ismeretében kell róla szavazni. (Szavazás.) 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 18. pontjában foglalt módosító 
javaslatot támogató szavazat nélkül, 26 szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól kell döntenünk. (Szavazás.) Köszönöm.  
Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 

tartózkodás nélkül támogatta a háttéranyagban szereplő további pontok elfogadását. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell… (Dr. 

Lukács László György jelentkezik.) Bocsánat, parancsoljon! 
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Elnézést kérünk, de az előző 

szavazásnál mi, jobbikosok, mindannyian tartózkodással szavaztunk. Nem tudom, 
hogy meg lehet-e nézni az eredményét, hogy volt-e tartózkodás, mert elnök úr azt 
olvasta be, hogy tartózkodás nélkül került elfogadásra. Nyilván nem sok jelentősége 
van, csak kíváncsiak vagyunk, hogy a gép tényleg jól működik-e. 

 
ELNÖK: Elnézést, ha azt mondtam volna, hogy tartózkodás nélkül, akkor én 

hibáztam: 19 igen szavazat, 3 nem szavazat és 4 tartózkodás. Elnézést kérek! 
Ez a háttéranyag további pontjainak elfogadása volt, tehát ott az eredmény 

helyesen 19 igen szavazat, 3 nem szavazat és 4 tartózkodás. Még egyszer elnézést kérek!  
Soron következik az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról 

szóló döntés. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 

bizottság 23 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.  
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Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag kijelölt. Kisebbségi előadót az ellenzék nem 
kíván állítani. Ezzel a napirendi pont és a mai napirend végére értünk. Államtitkár 
úrnak köszönöm a részvételt.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc.) 
  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Prin Andrea, Vicai 
Erika, Madarász Mária és Horváth Éva Szilvia 


