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Napirendi javaslat  

 

1. Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás 
eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/2032. szám)  
(Kormány - igazságügyi miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az engedélyezett előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: 
T/2032/4.) 

2. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/2030. szám)  
(Kormány - pénzügyminiszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: T/2030/3.) 

3. A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/2029. szám)  
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az előrehozott eljárás iránti kezdeményezés száma: T/2029/2.) 

4. Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1623. szám)  
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának második szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján. Az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok, hölgyeim és uraim! Mai ülésünket megnyitom. Az ülésen Hollik Istvánt dr. 
Vejkey Imre, Ovádi Pétert Illés Boglárka, Herczeg Zsoltot Mátrai Márta, Gurmai Zitát 
Hiller István, Bajkai Istvánt Pogácsás Tibor, Salacz Lászlót Vécsey László, Láng Zsoltot 
Héjj Dávid, Jámbor András Imrét Kanász-Nagy Máté, Fazekas Sándort Dunai Mónika, 
Arató Gergelyt Gréczy Zsolt, Balla Györgyöt Demeter András, Kiss Jánost Törő Gábor, 
valamint Tapolczai Gergelyt Aradszki András helyettesíti. Ennek alapján 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. 

Most arra kérem önöket, hogy a napirend elfogadásáról szavazni 
szíveskedjenek. (Szavazás.) 

Mai ülésünk napirendjét 23 egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. 

Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról 
szóló T/2032. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 1. napirendi pontunk, a T/2032. számú, az Európai Bizottság 
kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében 
szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat. Eljárásunkra a házszabály 46. § (2a) 
bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárás keretében kerül sor. 
A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. Előterjesztője az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseli dr. Répássy Róbert miniszterhelyettes, államtitkár úr. 

Az ülésünkön részt vesz, és tisztelettel köszöntöm dr. Péterfalvi Attila professzor 
urat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét. 

A módosító javaslatok egyrészt az Igazságügyi Bizottság részéről a 
háttéranyagban négy pont terjedelemben, másrészt 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatként fekszenek előttünk. Kérem államtitkár urat, szíveskedjék 
nyilatkozni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattal, valamint az 1. 
hivatkozási számú TAB saját módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot az előterjesztő 
nem támogatja; a bizottsági ülésen sem támogattuk. Az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot viszont támogatja az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy Nagy Csabát Földesi 

Gyula helyettesíti mai ülésünkön. Ezt tehát kérem figyelembe venni a 
szavazatszámlálásnál. 

A vitát megnyitom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Nem látok 
hozzászólási szándékot. (Jelzésre:) De igen! Kanász-Nagy Máté, parancsoljon! 

 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a tisztelt 

bizottság tagjait és a kormány képviselőit. Szeretnék a 6. pontról külön szavazást 
kezdeményezni, ugyanis az történt, hogy ezt a javaslatunkat egyébként támogatta az 
Igazságügyi Bizottság, de ez a 6. pont kiütné azt. Szerintem az lenne itt a jó 
eljárásmenet, ha a Törvényalkotási Bizottság nem menne szembe az Igazságügyi 



7 

Bizottsággal, ezért szeretnék kérni a 6. pontról külön szavazást, és arra így 
értelemszerűen nemmel kellene szavazni, így nem mennénk szembe az Igazságügyi 
Bizottság irányvonalával, javaslatával. 

 
ELNÖK: Értem, köszönöm. (Jelzésre:) Vejkey Imrét illeti a szó. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az Igazságügyi 

Bizottságban erről szavazás volt, a szavazás során tévedésből rossz gombot nyomtak a 
képviselőtársaim, ismételt szavazást nem lehet tartani, és ezért szavazták meg. A 
szándékuk azonban az elutasítás volt, mint ahogy utóbb ez egyértelművé vált. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd kérdezzem meg Kanász-Nagy Mátét: a TAB 

saját módosító javaslat 6. számú módosító pontjáról beszélt, ugye, annak az egészéről? 
(Kanász-Nagy Máté: Igen.) Ezt a kormány támogatja, és ezt külön szavazásra kikéri, 
hogy… (Kanász-Nagy Máté bólint.) Értem, jó. 

Ha további hozzászólás nincs, akkor a vitát lezárom. Először a háttéranyagról 
szavazunk, amelyet a kormány nem támogat. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a háttéranyagot 4 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 2 
tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a külön szavazásra kikért, az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat 6. sorszámú módosító pontjáról szavazunk, amelyet a kormány támogat. És 
önök? (Szavazás.) 

27 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a külön 
szavazásra kért 6. számú módosító pontot a Törvényalkotási Bizottság támogatja. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat egészéről szavazunk 
egyben. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 24 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imrét javaslom kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség. Kisebbségi előadót kíván-e állítani az 
ellenzék? (Senki sem jelentkezik.) Nem.  

A napirendi pontot lezárom, és egyben meg is köszönöm az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárának, Répássy úrnak és kollégáinak is a jelenlétét. 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/2030. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a T/2030. számú, a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A 
tárgyalásra a házszabály 46. § (2a) bekezdés szerinti kezdeményezésre tekintettel 
előrehozott eljárás keretében kerül sor. Sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz a 
javaslat. Előterjesztője a Pénzügyminisztérium, képviseletében köszöntöm Tóth Tibor 
államtitkár urat.  

A módosító javaslatok a háttéranyagban a Gazdasági Bizottság részéről, illetve 
1. hivatkozási számon TAB saját módosító javaslatként fekszenek előttünk.  
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Arra kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslattal és az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslattal kapcsolatos álláspontjáról. 

 
TÓTH TIBOR (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A háttéranyag 6. és 

12. pontjait a tárca nem támogatja, a háttéranyag egyéb pontjait támogatja, az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatja.  

A háttéranyag következő pontjait nem kell elfogadni: a 6. és 12. pontot. Ezek 
helyett a TAB 1. hivatkozási számú javaslatának következő pontjait indokolt elfogadni: 
a 2. és 3. pontot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Kíván-e valaki 

hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom. 

Határozathozatalok 

Először a háttéranyag 6. és 12. pontjairól szavazunk, amelyek elfogadását az 
1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat kizárja. A kormány nem támogatja 
ezeket a pontokat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag felsorolt kizárt pontjait 5 igen szavazattal, 22 nem 
szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a háttéranyag további pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány 
támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a háttéranyag további pontjait 27 igen szavazattal, 4 nem szavazat 
ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
a kormány támogat. (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Héjj Dávid képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadót nem állítanak. 

A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm államtitkár úrnak és kollégáinak a 
megjelenést. 

A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló 
T/2029. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a T/2029. számú, a pénzügyi szektort 
érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. § 
(2a) bekezdése szerinti kezdeményezésre tekintettel előrehozott eljárást folytatunk. 
Előterjesztő a gazdaságfejlesztési miniszter, képviseli dr. Fónagy János 
miniszterhelyettes, államtitkár úr. 

Részletes vitát lezáró módosító javaslat benyújtására nem került sor. Van 
viszont négy darab, 1., 2., 3., 4. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat, a 
kormánypárti képviselők szándékára valamennyi. Az 1-3. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatok a tegnapi, december 1-jei ülésünkre benyújtott módosító 
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javaslatok, amelyeket szerdán este már megkaptak a képviselők, hiszen eredetileg 
tegnap tárgyaltuk volna ezt a törvényjavaslatot. 

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az 1-4. hivatkozási számú 
TAB saját módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontjáról. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját szándék 1., 3., 4., 5., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 19., 20. módosítópontjait támogatjuk. Az 
1. hivatkozási számú TAB saját szándék 2., 6., 15., 18., 21., 22. és 23. módosítópontjait 
nem támogatjuk.  

A 2. és 3. hivatkozási számú TAB saját szándékot, a túlterjeszkedő javaslatokat 
nem támogatjuk. 

Valamint a 4. hivatkozási számú TAB saját szándék pontjait támogatjuk. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes, könnyen követhető 

álláspontot. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Kanász-Nagy Mátét illeti a szó. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm szépen. Egy tisztázó kérdésem lenne 
államtitkár úrhoz. Az 1., 2., 3. számú módosítók, ha jól értelmeztem, arról szólnak, hogy 
a számlafizetések átutalással történő rendezése ingyenes, tehát mentes ezzel 
kapcsolatos mindenféle banki díjtól. Kérdezem, hogy ez a tranzakciós díjra is 
vonatkozik-e. Az 1-3. terjedő módosítókról kérdeztem. (Dr. Fónagy János: 1., 2., 3.?) 
Igen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincsen. Kérem államtitkár urat, jelezze, hogy mikor kíván szólni. 
(Jelzésre:) Már kész is a válasszal, parancsoljon! 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm 

szépen. A kérdezett három pont témáját tekintve azokban nincs szó a képviselő úr által 
kérdezettről.  

 
ELNÖK: Kérem, képviselő úr, még egyszer egyeztessék, hogy ne maradjon 

tisztázatlan kérdés, nézze meg, hogy mire is gondolt! 
 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Olyan helyesbítő kérdésem lenne, hogy a 

tranzakciós díjjal kapcsolatban változik-e bármi a módosítók elfogadását követően. 
Köszönöm.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Összegezve: 

bizonyos fizetési módoknál igen.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, kielégítő a válasz? (Kanász Nagy Máté: Igen.) Köszönöm 

szépen. Akkor megnyugtatóan lezárhatjuk ezt a kérdést, és rögtön szavazhatunk is.  
Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2., 6., 18., 15., 21., 

22., 23. pontjairól szavazunk, amelyeket a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) 
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A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 2., 6., 15., 18., 
21., 22. és 23. pontjait igen szavazat nélkül, 27 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjairól 
szavazunk, amelyeket a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat további pontjait 
27 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a 
kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot igen szavazat 
nélkül, 27 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet a 
kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot igen szavazat 
nélkül, 27 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a 4. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
viszont a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a 4. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadónak dr. Fazekas Sándor képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadó állítására nem kerül sor.  

A napirendi pontot lezárom. Megköszönöm Fónagy államtitkár úrnak a 
részvételt. 

Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/1623. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a T/1623. számú, egyes felsőoktatással, 
szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a szerinti eljárásban vagyunk, a (3) bekezdés 
szerinti kezdeményezésre tekintettel folytatjuk az eljárást. Sarkalatos rendelkezéseket 
tartalmaz a törvény. A bizottság eljárásának második szakaszában vagyunk az ügyrend 
12. pontja alapján. Egyedüli célja és feladata mai ülésünknek az összegző jelentés és az 
összegző módosító javaslat elfogadása. Az előterjesztő a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium, képviseletében dr. Gáva Krisztián államtitkár urat köszöntöm.  

 A tárgyalási anyag, amely tegnap este kiküldésre került a tagoknak, egyrészről 
az összegző módosító javaslat tervezete, amely nem rövid, és magában foglalja a 
bizottság tegnapi érdemi döntéseit, a bizottság által elfogadott saját módosító 
javaslatokat, a hatályba léptető rendelkezést és a sarkalatossági záradékot a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése alapján szükséges jogtechnikai korrekciókkal; 
másrészről kiküldésre és kiosztásra került a határozati házszabály 44. § (1) bekezdése 
alapján szükséges jogtechnikai korrekciókat bemutató tájékoztató, és ez az az egylapos 
anyag, amit megkaptak. 

Az előterjesztő nyilatkozatát kérem az összegző módosító javaslat 
támogatásáról. Államtitkár úr! 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN közigazgatási államtitkár (Kulturális és Innovációs 
Minisztérium): Az összegző módosító javaslatot támogatjuk. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért most a vitát lezárva szavazni fogunk az 
összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.)  

A bizottság a összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imrét javaslom kijelölni. (Szavazás.) Látható 
többség. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
jelzik, ezért erre nem kerül sor. 

A napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Mai ülésünket berekesztem. Köszönöm szépen együttműködésüket. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 27 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva, Barna Beáta és Szűcs Dóra 


