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Napirendi javaslat  

1.  Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat 
érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7693. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

2.  A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6455. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha a bizottság 
eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.) 

3.  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7700. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4.  Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7692. szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

5.  A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7844. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.) 

6.  Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, 
valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7694. 
szám) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

7.  A szakképzésről szóló törvényjavaslat (T/7843. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor és az előterjesztő a HHSZ 
46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be vagy a 
bizottság eljárásának HHSZ 46. § (4) bekezdése szerinti kezdeményezésére 
kerül sor.)  
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Dr. Salacz László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Aradszki András (KDNP) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének 
(KDNP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pór-Zselinszky Eszter 
Csatáriné dr. Házi Andrea  
Horváth-Babos Tímea  
 

 
Meghívottak 

Hozzászólók 
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Megjelent 

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Az ülést 
megnyitom.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy az Országgyűlés a Törvényalkotási 
bizottság tagjává választotta Balczó Zoltán képviselő urat a Jobbik 
képviselőcsoportjából és Böröcz László képviselő urat a Fidesz képviselőcsoportja 
részéről. Tagságukhoz gratulálok, és jó munkát kívánok mindkettőjüknek! 

Tájékoztatom továbbá önöket arról, hogy Pintér Tamás képviselő úr a Jobbik és 
Tóbiás József képviselő úr az MSZP részéről lemondott országgyűlési képviselői 
megbízatásáról, így bizottsági tagságuk is megszűnt.  

Ismertetem a helyettesítési rendet. A mai ülésen dr. Aradszki Andrást dr. Vejkey 
Imre, dr. Fazekas Sándort jómagam, dr. Budai Gyulát Ovádi Péter, Héjj Dávid Ádámot 
Horváth László, Kerényi Jánost Nagy Csaba, Nyitrai Zsoltot Vécsey László, Tapolczai 
Gergelyt pedig Törő Gábor fogja helyettesíteni. A helyettesítésekre is tekintettel 
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Most a napirend elfogadása következik. Amennyiben nincs hozzászólás, akkor 
azt kérem, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 25 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a napirendet.  

Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági 
eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/7693. 
számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően 1. napirendi pontként T/7693. szám alatt az ingatlan-
nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyaljuk. Az előterjesztő 
Miniszterelnökség képviseletében köszöntöm Tuzson Bence államtitkár urat. 

A módosító javaslatok egyrészt I. szám alatt a háttéranyagban az Igazságügyi 
bizottság részéről 16 pont terjedelemben 2. sorszám alatt találhatók meg, másrészről 1. 
hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata egy pontban fekszik előttünk.  

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját most itt az ülésünkön szóban 
ismerteti. Kérem ezért az államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni egyrészt a 
bizottsági módosító javaslatról, egyben kérem, közölje a TAB saját módosító 
javaslatára vonatkozó álláspontját is. Köszönöm szépen. Megadom a szót.  

Hozzászólás és határozathozatalok 

TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Köszöntöm a bizottság tagjait is. A háttéranyagnak a 13. pontjában foglalt részt nem 
támogatjuk, illetve azt szeretnénk javasolni, hogy a 13. pont szerinti tartalommal 
fogadjon el a bizottság egy új módosító indítványt azzal a változtatással, hogy az 1. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal beiktatandó új 4. § is 2020. január 1-
jén lépjen hatályba, és az emiatt szükséges átszámozás kerüljön átvezetésre a hatályba 
léptető rendelkezésekben is.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok. A vitát lezárom. Most szavazni fogunk.  

Először az előterjesztő szóbeli javaslatáról szavazunk a hatályba léptető 
rendelkezés pontosítása tárgyában. Kérem, hogy aki támogatja, az most szavazzon 
igennel! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztő szóbeli javaslatát 25 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a háttéranyag 13. pontjáról kell döntenünk, amelyet az előterjesztő nem 
támogat. Kérem döntésüket! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag 13. pontját 5 igen szavazattal, 21 
nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most a háttéranyag további, a kormány és az előterjesztő által támogatott 
pontjairól szavazunk. Kérem döntésüket! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amely 
kiegészül az előbbiekben elfogadott, előterjesztői szóbeli javaslat szerinti módosítással, 
amely tehát támogatott a kormány részéről. Kérem szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a szóbeli módosítással kiegészülve 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Végezetül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 26 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Fazekas Sándor képviselőtársunkat 
megválasztani. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellene? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodást nem látok.  

Kérdezem, hogy a kisebbségi előadó állításával kapcsolatos jogával az ellenzék 
kíván-e élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván. Köszönöm szépen. A napirendi 
pontot lezárom.  

A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/6455. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, a T/6455. számú, a magyar állampolgársággal 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra. A törvényjavaslat 
sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz, előterjesztője a Miniszterelnökség, 
képviseletében továbbra is Tuzson Bence államtitkár úr van jelen.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor. Ugyanakkor előttünk fekszik a TAB saját módosító 
javaslata 1. hivatkozási számon, a kormánypárti képviselők szándékára, 11 pont 
terjedelemben, amelyek érdemi és technikai pontok egyaránt.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a TAB saját módosító 
javaslatával kapcsolatos álláspontjáról.  

 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): A TAB saját módosító 

indítványát támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) 
Demeter Mártát illeti a szó, utána Bajkai István következik.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Államtitkár Úr! Nagyon örülök annak, hogy ez a 
módosítás idekerült a bizottság elé, hiszen az egyszerűsített honosítással kapcsolatban 
számos visszaélést lehetett sajnos tapasztalni, és több országgyűlési állandó 
bizottságnak volt ez, ha nem is azt mondom, hogy állandó, de rendszeres témája.  

Azt gondolom, hogy fontos előrelépés az, hogy a személy arcképmása és az 
ujjlenyomata is rögzítésre fog kerülni, illetve a megszerzett állampolgárság esetén, ha 
bármilyen visszaélés tapasztalható, vagy bebizonyosodik, hogy ez indokolt, akkor jóval 
hosszabb időn túl is visszavonhatóvá válik ez a fajta megszerzett állampolgárság. 
Nyilvánvalóan felmerülhet a kérdés, hogy ez ennyi időbe kellett-e hogy teljen, hiszen 
sajnos nagyon sok visszaélés történt az elmúlt években, hiába hívtuk fel a figyelmüket 
számtalanszor ezekre a visszaélésekre, mégis nagyon örülünk, hogy ebben egyébként 
most történt bizonyos lépés. 

Azt még szeretném kiemelni, hogy ez nemcsak biztonsági szempontból fontos, 
hanem olyan szempontból is, hogy azoknak az embereknek, akik teljesen 
visszaélésmentesen rendelkeznek ezzel a honosítással és állampolgársággal, azt 
gondolom, hogy ennek a fajsúlyát és ennek az értékét is biztosítja az, ha a visszaélések 
kiszűrhetőek lesznek. Éppen ennek kapcsán továbbra is kérdésként nyitva marad 
számunkra viszont - és ezt kérdezném államtitkár úrtól -, hogy tervezik-e a jövőben, 
hogy ezeket a fontos intézkedéseket még kiegészítve, még inkább visszamenőleg 
megvizsgálják azokat az eseteket, ahol a visszaélés legkisebb gyanúja felmerült. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bajkai alelnök urat illeti a szó.  
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Módosító indítványként javasolni szeretném, 
hogy a törvényjavaslat 10. § b) pontjában szereplő, az Ápt. 4. § (4) bekezdésére 
vonatkozó módosítás az alábbi szövegrészre szóljon: a „kérelem benyújtását 
megelőzően legalább öt” szövegrész helyébe a „kérelem előterjesztését megelőző öt” 
szövegrész lépjen, vagyis a „kérelem benyújtása” kifejezés helyett a „kérelem 
előterjesztése” szöveg szerepeljen, amelynek indoka a jogrendszerben használt 
következetes terminológia érvényesítése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólót nem látok. Megadom a szót 

válaszadásra államtitkár úrnak, amennyiben kíván reagálni Demeter Márta alelnök 
asszony szavaira.  

 
TUZSON BENCE államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. Először is 

Demeter Márta képviselő asszonynak szeretném mondani, hogy az állampolgársági 
ügyekben mindig is a legalaposabban jártak el a magyar hatóságok. Természetesen a 
technika is mindig változik, és változnak azok a bűnözői körök is, amelyek a 
visszaéléseket folyamatosan megpróbálják egy egyébként értékes állampolgárság 
esetén alkalmazni. Természetesen amennyiben bármilyen bűncselekmény lehetősége 
felmerül, azt mindig is üldözni fogjuk, és a továbbiakban is üldözni fogjuk, pont azért, 
hogy kiküszöböljük a különböző visszaéléseket.  
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Bajkai képviselő úr egy indítványt tett, azzal kapcsolatban nyilatkoznék is 
azonnal, elnök úr, hogy ezt a szóbeli kiegészítést is támogatja a kormány. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy kérdés nélkül megválaszolta a fel nem tett 

kérdést is. Köszönöm, mert most kellett volna még egyszer időt fecsérelnem erre.  
A vitát lezárom. Szavazni fogunk, először Bajkai alelnök úr szóban előterjesztett 

módosító javaslatáról, amelyet tehát támogat az államtitkár úr. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a szóban elhangzott módosítási javaslatot 26 
igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az imént 
támogatott szóbeli javaslattal együtt szavazunk, amely tehát támogatott javaslat. 
Kérem szavazatukat! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot a szóbeli pontosítással együtt 30 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 30 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.  

Javaslom Fazekas Sándor képviselőtársunkat bizottsági előadónak 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kisebbségi előadó állítására van-e igény? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyen igényt. A napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak megköszönjük a részvételt.  

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes 
személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények 
módosításáról szóló T/7700. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik T/7700. számon a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt 
vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Előterjesztő a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter. Képviseletében köszöntöm Fónagy János államtitkár urat és 
munkatársait.  

A módosító javaslatok egyfelől a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 
4. sorszám alatt 6 pont terjedelemben találhatók meg, másfelől TAB saját módosító 
javaslat nem érkezett. Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslattal kapcsolatos álláspontját ülésünkön szóban 
ismerteti. Megadom a szót ezért államtitkár úrnak.  

Hozzászólások és határozathozatalok  

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Eszközkezelő Programban 
részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával összefüggő 
törvény alapján 32 500 család számára küldtünk ki értesítést, amelyből 31 900 család, 
tehát az érintettek 98 százaléka válaszolt. Az állam által biztosított igen kedvezményes 
feltételeknek köszönhetően ebből a 31 900 családból 28 500 család nyilatkozott úgy, 
hogy egy összegben vagy részletfizetés útján vissza kívánja vásárolni a bankok által 
korábban elvett otthonát.  
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A mostani lehetőségünk azok számára kíván lehetőséget biztosítani, akik 
megfeleltek az eredeti feltételeknek, de valamilyen ok miatt határidőn belül nem 
küldték az igényelt visszajelzést a vonatkozó ingatlanra. Ez a teljes ügyfélkörnek - mint 
előbb említettem - körülbelül a 2 százalékát érinti, de ez is 650 család. A kormánynak 
az a szándéka, hogy ezek az otthonteremtési rendelkezések az esetleges szubjektív, 
ilyen-olyan mulasztásokon túllépve minden erre jogosultat megillessenek. A 
törvénymódosítás lényegében erre terjed ki. A módosítást általános vitája során az 
Országgyűlés pártjai többségükben támogatták. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gratulálok! Mindnyájan büszkék lehetünk, hogy itt 

most ezt a törvényjavaslatot támogatni tudjuk. Ennyi szubjektív megjegyzést 
engedjenek meg nekem. 

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Demeter Márta! 
 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Már akkor, amikor a kormány 
döntött arról, hogy az adósok visszavásárolhatják az Eszközkezelőtől az adott 
ingatlanokat, akkor is jeleztük, hogy mindenféleképpen azt támogatnánk, hogy 
emellett egyébként maga a program ne álljon le. Tehát ezt egy fontos dolognak tartjuk. 

Engedjék meg, hogy itt a TAB-vitában is kiemeljem a felszólalásomban azt a két 
módosító javaslatot, amit Csárdi Antal képviselőtársam nyújtott be a témában. 
Szeretném kérni képviselőtársaimat és a kormány képviselőit is, hogy támogassák 
majd ezeket a javaslatokat.  

Az egyik egy nagyon is életszerű problémára ad választ, hiszen azt lehet 
tapasztalni, hogy jó pár olyan pénzintézet van, amelyek egyébként nem nyújtanak hitelt 
eszközkezelős ingatlan visszavásárlására. Képviselőtársam javaslata ezt megoldaná, és 
az ő számukra is megnyitná az ilyen jellegű ingatlanok megvásárlásának a lehetőségét 
és az ehhez történő hitel felvételét és konstrukció felvételét. 

A másik fontos dolog pedig az, hogy rendkívül hosszú időre lehet csak vállalni 
az ilyen jellegű pénzügyi elkötelezettséget. Éppen ezért kezdeményezzük, hogy 
rövidebb időre is ez vállalható legyen, tehát ha valaki úgy érzi, hogy azt a hitelt 
egyébként 10 éves, 15 éves futamidőre szeretné vállalni, amiből visszavásárolja az 
eszközkezelős ingatlanát, akkor ezt szintén meg lehessen tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom. 

Megadom a szót államtitkár úrnak, amennyiben reagálni óhajt. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda): Köszönöm 

szépen. Mind a két indítvány megalapozott, és mind a kettő beépült a módosításba. Az 
utóbbi az előtörlesztésre vonatkozik, tehát a törlesztésre megadott, egyébként valóban 
jelentős, éppen a kedvezmények kiterjesztése miatt jelentős határidő lerövidíthető, 
tehát az előtörlesztés lehetséges. 

A másik pedig az, hogy menet közben váltani lehessen a részletfizetés és az egy 
összegű vásárlás között. Tehát ha menet közben valakinek megváltoznak az anyagi 
körülményei és a részlet helyett egy összegben kíván törleszteni, az a módosító benne 
van, tehát a lehetőség adott rá. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a megnyugtató választ. Most szavazni fogunk, 

először a háttéranyagról, amelyet tehát támogat a kormány. Kérem szavazatukat! 
(Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 34 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
döntésüket! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 32 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és 
elfogadta az összegző jelentést és összegző módosító javaslatot. 

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat 
kézfelemeléssel kijelölni! (Szavazás.) Köszönöm. Ki van ellene? (Nincs jelentkező.) Ki 
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy egyhangú. Értelemszerűen 
kisebbségi előadó állítására nem kerülhet sor az egyhangúságra is figyelemmel. 
Köszönöm szépen államtitkár úrnak. (Dr. Fónagy János: Köszönöm szépen, elnök úr.) 

Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai 
Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7692. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a T/7692. számú, az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, 
valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat, mely sarkalatos 
rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője a Belügyminisztérium, képviseli Felkai 
László államtitkár úr, akit köszöntök ülésünkön.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban 2. sorszám alatt a Honvédelmi és 
rendészeti bizottság részéről 22 pont terjedelemben alapvetően technikai jellegű 
javaslatként fellelhetők. TAB saját módosító javaslat nem érkezett. 

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslattal egyetért, ezért most közvetlenül megnyitom a vitát. 
Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, 
államtitkár úrnak nincs mire reagálnia, ezért a vitát lezárom. 

Határozathozatalok 

Most szavazni fogunk először a háttéranyagról, amely tehát a kormány, az 
előterjesztő részéről támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 33 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
döntésüket! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 33 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Bizottsági előadóként Vécsey László képviselőtársunkat javaslom kijelölni. Aki 
egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. Ki van ellene? (Nincs 
jelentkező.) Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Senki. Köszönöm szépen. 

Kisebbségi előadó nem jön szóba. Megköszönöm Felkai államtitkár úrnak a 
megjelenést. 

A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/7844. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rá is térünk az 5. napirendi pontunkra, a T/7844. számon előterjesztett, a 
törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatra. A határozati házszabály 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
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nyilatkozattal előre hozott tárgyalásról van szó. Az előterjesztő az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseli Völner Pál államtitkár úr.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság részéről 2. 
sorszám alatt 19 pont terjedelemben kizárólag technikai jelleggel kerültek 
előterjesztésre, TAB saját módosító javaslat nem érkezett. 

Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a bizottsági módosító 
javaslatról nem foglal állást, ugyanakkor megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e 
hozzászólni. 

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

Határozathozatalok 

ELNÖK: Nem kíván. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 

Először a háttéranyagról fogunk szavazni. Aki egyetért a háttéranyagban 
szereplő módosításokkal, kérem, most szavazzon igennel! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot 31 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 31 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadóként Fazekas Sándor képviselőtársunkat javaslom 
megválasztani. (Szavazás.) Látható többség. Ki van ellene? (Szavazás.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.)  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kollégájának a 
megjelenést. 

Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból 
történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
T/7694. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Rátérünk a 6. napirendi pontunkra, a T/7694. szám alatt előterjesztett, egyes 
törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatra, melynek előterjesztője 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium, melynek képviseletében köszöntöm dr. 
Bódis József államtitkár urat és munkatársait.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági bizottság részéről 24 pont 
terjedelemben, valamint 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslataként - a 
kormánypárti képviselők részéről - két pont terjedelemben fekszenek előttünk. Az 
előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslattal egyetért.  

Most arra kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a TAB saját 
módosító javaslatával kapcsolatos álláspontjáról. Megadom a szót.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Szeretném önöket tájékoztatni 
arról, hogy a TAB saját módosító javaslatát támogatjuk.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Balczó Zoltán 
képviselő urat illeti a szó. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 

Először vagyok itt egy ilyen ülésen, és átnéztem a szakbizottságnak a részletes vitát 
lezáró módosítóját, és a Gazdasági bizottság képviselőjének elismerésemet fejezem ki, 
hogy olyan pontosan és gondosan nézte át, hogy például a 16. §-ban módosított, és 
látta, hogy itt pont helyett kettőspontra van szükség. Ennek kapcsán hadd említsem 
meg a haditechnikai termékek gyártásával kapcsolatban azt, hogy a javaslat a 
nemzetbiztonsági ellenőrzést törli, egyszerűen megszünteti ebben a gazdálkodói 
körben, a Jobbik ezt rendkívül súlyos és veszélyes döntésnek tartja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. A 

vitát lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, hogy Balczó képviselő úr felvetésére 
kíván-e reagálni.  

 
DR. BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm szépen, nem kívánok reagálni. 
 
ELNÖK: Nem kíván reagálni. Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, először 

a háttéranyagról, amelyet tehát az előterjesztő támogat. Kérem szavazatukat! 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyagot 27 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett támogatta.  
Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról szavazunk, mely 

szintén támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 29 igen 

szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta. 
Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 

javaslatot 25 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett 
elfogadta.  

Bizottsági előadónak javaslom Vécsey László képviselőtársunkat megválasztani. 
(Szavazás.) Látható többség. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs 
jelentkező.) Egyhangú. Kérdezem, hogy az ellenzék kíván-e kisebbségi előadót állítani. 
(Jelzésre:) Balczó képviselő úré a szó. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Képviselői felszólalásban lesz módunk elmondani, 

úgy vélem. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát nem kíván kisebbségi előadót bejelenteni. A 

napirendi pontot lezárom.  

A szakképzésről szóló T/7843. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik mai utolsó napirendi pontunk, a T/7843. számon előttünk 
fekvő, a szakképzésről szóló törvényjavaslat. Tárgyalásunk a határozati házszabály 
46. §-a (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattal előre hozott tárgyalás. Az 
előterjesztő Innovációs és Technológiai Minisztérium képviseletében továbbra is dr. 
Bódis József államtitkár urat köszöntjük.  
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A módosító javaslatok a háttéranyagban részben a Magyarországi nemzetiségek 
bizottsága, részben a Kulturális bizottság részéről fekszenek előttünk, valamint 
előttünk van II. számon 1. hivatkozási szám alatt a TAB saját módosító javaslata, amely 
egy pont terjedelmű. Az előterjesztő előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslatokról nem foglal állást.  

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a TAB saját módosító 
javaslatával kapcsolatos álláspontjáról, illetve megkérdezem, hogy kíván-e hozzászólni 
a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslathoz. Parancsoljon, államtitkár úr!  

 
DR. BÓDIS JÓZSEF államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm a szót, elnök úr. A TAB saját módosító javaslatát támogatjuk. Ugyanakkor a 
háttéranyag nyelvhelyességi táblázatot tartalmazó 81. pontjának 9. sorát azért nem 
támogatjuk, mert ez a szakasz kikerül, törlésre kerül. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Rögtön szavazni is fogunk, miután nincs mire reagáljon az államtitkár úr. 
Először a háttéranyag 81. pontjának 9. soráról szavazunk, amelyet tehát az imént 
szóban megtett nyilatkozat szerint a kormány nem támogat. Kérem döntésüket! 
(Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag 81. pontjának 9. sorát 5 igen szavazattal, 24 nem 
szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyagról az imént elfogadott nyelvhelyességi táblázatra vonatkozó 
pontosítással szavazunk, amely tehát ebben a formában már támogatott. Kérem 
szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a háttéranyagot a nyelvhelyességi táblázatra 
vonatkozó pontosítással 25 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
az előterjesztő támogat. Kérem szavazatukat! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 27 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett 
támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem szavazatukat! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 25 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadóként továbbra is Vécsey László tagtársunkat javaslom 
kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség. Ellenpróbát 
kérek! (Nincs jelentkező.) Sem tartózkodó, sem ellenszavazatot nem látok.  

Kérdezem, kisebbségi előadó állítására van-e igénye az ellenzéki képviselőknek. 
(Nincs jelentkező.) Ilyen szándékot nem látok megfogalmazódni, ezért a napirendi 
pontot lezárom.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy bizottságunk az ülésszak 
hátralévő részében várhatóan hetente, tehát minden héten fog ülést tartani az előttünk 
fekvő nagyszámú javaslatra tekintettel. Minderről természetesen a meghívók időben 
való megküldésével tájékoztatást fogunk adni.  
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Az ülés berekesztése 

A mai munkánkat befejeztük, mert a napirend végére értünk, az ülést lezárom. 
Viszontlátásra! További szép napot mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 40 perc) 

 

 

Hende Csaba 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Horváth Éva Szilvia, Vicai Erika és Lajtai 
Szilvia  


