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Napirendi javaslat

1. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/25. szám) 
(Lázár János, Kósa Lajos, dr. Balsai István (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP)
képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről szóló határozati javaslat (H/34. szám, új/átdolgozott változat a
H/31. szám helyett) 
(Lázár János, Kósa Lajos, Balog Zoltán, Gulyás Gergely, Ékes Ilona és dr. Kovács Zoltán
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

3. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat (T/39. szám) 
(Dr. Kövér László (Fidesz) és dr. Semjén Zsolt (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/45. szám)
(Dr. Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP)
képviselők önálló indítványa)

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló határozati javaslat (H/19. szám)
(Kósa Lajos, Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence (KDNP)
képviselők önálló indítványa)

6. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott
pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról szóló
határozati javaslat (H/40. szám) 
(Dr. Nyitrai Zsolt és dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balsai István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt József (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP)
Dr. Szili Katalin (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) érkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) érkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Ráczné dr. Sztruhala Éva (Egészségügyi Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc)

Elnöki megnyitó

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Engedjék meg, hogy a napirendi pont előtt külön köszöntsem Szili Katalint, aki
ezúttal is ennek a bizottságnak a tagja és nem vett még részt az ülésen, úgyhogy szeretettel
köszöntjük és jó munkát kívánok neki.

Tisztelt Bizottság! Először ismertetem a helyettesítések rendjét. Papcsák Ferenc
helyettesíti Vinnai Győzőt. Én helyettesítem Kerényi Jánost, Molnár Attila helyettesíti Kozma
Pétert. Horváth Zsolt helyettesíti Mátrai Mártát és Szakács Imre Vitányi Istvánt.
Párhuzamosan zajlanak a bizottsági ülések. Bárándy Gergely pedig Harangozó Tamást, Cser-
Palkovics képviselő pedig Dorkota Lajost. Ebben a helyzetben leszünk egész héten, mert
miniszteri meghallgatások vannak és mindenféle bizottsági ülések egy időben.

Ennek figyelembevételével kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Nem látok senkit. Kérdezem, ki az, aki elfogadja a
napirendi javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/25. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Tisztelt Képviselőtársaim! Első napirendi pontunk a Btk. módosításához benyújtott
módosítások megtárgyalása. A módosító javaslatokat képviselőtársaim az ajánlás alatt
megtalálják. 1-es pont alatt Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr az 1. §-ban foglaltakat új, ötödik
bekezdéssel javasolja kiegészíteni. Az ötödik bekezdés a korábbiakat kiegészíti azzal, hogy a
büntetéskiszabási szabályok nem alkalmazhatók azokra, akik cselekményüket politikai
szabadságjogaik gyakorlásával követték el. Egyébként ez a következő módosító javaslat,
magyarul amnesztiát tartalmaz az egyébként folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban.
Képviselő úr, Gaudi-Nagy Tamás adott megbízást a javaslatának? (Murányi Levente: Nem
adott.) Akkor talán később térjünk vissza, adjuk meg a lehetőséget, ha időközben megérkezik.
A 2-es pont is vele kapcsolatos.

3-as napirendi pontban Szijjártó képviselő úr az 5. §-t kívánja módosítani. A
pedagógusok körét illetően kiegészítést tesz a jogszabály által meghatározott közfeladatot
ellátó egészségügyi szakdolgozók sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében kiemelt
büntetőjogi védelemre. Kérdezem, hogy Szijjártó képviselő úr adott-e megbízást valakinek a
javaslat képviseletére. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Én is előterjesztő vagyok. Nem
lévén itt a módosító javaslat előterjesztője és nem is adott senkinek meghatalmazást, így nem
is kell tárgyalnunk. Én magam nem értek vele egyet. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki
egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 8-at láttam, megvan az egyharmada a támogatásnak.
Köszönöm szépen.

Gyenes Géza és Vágó Sebestyén képviselők a már felsoroltakon és az előző
javaslatban foglaltakon kívül a szociális törvényben meghatározott szociális dolgozók,
valamint a gyermekvédelmi törvény szerint gyermekvédelmi feladatokat ellátó dolgozók
fokozott védelmével kapcsolatban. Nincs itt az előterjesztő, nem adott meghatalmazást
senkinek. Én mint előterjesztő nem értek egyet ezzel a kiegészítéssel. (Dr. Bárándy Gergely
jelentkezik.) Igen, Bárándy Gergely kíván hozzászólni.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Hozzászólok ehhez az ajánlási ponthoz, de vonatkozik a véleményem az előzőre és a
következő napirendi pontra is. Nevezetesen önmagában azért nem értünk egyet az eredeti
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javaslattal sem, mert pontosan ezek a problémák, amik fel fognak merülni és felmerülnek,
hogy kiemelünk a körből egy csoportot, akkor ugyan miért nem emeljük ki a többit is? Úgy
gondolom, hogy abszolút logikus Szijjártó Péternek, Gyenes Gézának és Fülöp Istvánnak a
javaslata, hogy ha a pedagógusokra ilyen szabályok vonatkoznak, akkor ugyan az
egészségügyi alkalmazottakra vagy tűzoltókra miért ne kellene, hogy ugyanilyen szabályok
vonatkozzanak. Ezeket a javaslatokat sem támogatjuk, de ezért nem támogatjuk, mert az
alapjavaslatot sem. Mindössze szerettem volna, ha ez indokolásként elhangzik. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászóló? (Jelzésre:) Répássy képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem tartom szükségesnek megismételni a
parlamenti vitát, de a javaslat eredetileg a hatályos törvényi rendelkezésnek az analógiájára
épül, mégpedig a hatályos törvény a hivatalos személyek köréből kiemeli az intézkedő rendőrt
és pénzügyőrt, és ott súlyosabb büntetési tételeket alkalmazhat, fokozottabb büntetőjogi
védelemben részesíti. Ennek az analógiáján alapul az, hogy a közfeladatot ellátó személyek
köréből is ki lehet emelni bizonyos közfeladatot ellátó személyeket és így büntetőjogi
védelemben részesíteni.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Bárándy Gergely.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tényleg nem húzni
szeretném az időt, és egy mondattal vagy talán kettővel próbálok válaszolni erre. Azért nem
tekinthető analógiájának ez a javaslat, mármint annak a rendelkezésnek, mert ott nem egy
csoportot emelek ki, hanem egy szituációt emelek ki a törvényből és nem önmagában és nem
általában a rendőrt és pénzügyőrt részesíti fokozottabb védelemben a jelenleg hatályos
törvény, hanem az intézkedő rendőrt, az intézkedő pénzügyőrt. Tehát itt szituációra
vonatkozik a változtatás, nem pedig egy személyi körre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nincs több hozzászólás. (Jelzésre:) Répássy képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Hadd erősítsem meg, hogy az analógia fontos,
ugyanis a közfeladatot ellátó pedagógus, hogy mikor lát el közfeladatot, azt éppen egy külön
törvény, a közoktatásról szóló törvény határozza meg. Tehát az a külön törvény már kiemeli
azt a szituációt, melyben védi a pedagógust. A pedagógust sem általában védi egyébként a
büntető törvénykönyv. Pontosabban védi, de nem általában a közfeladat ellátó személyét,
hanem a feladata ellátása során védi.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazhatunk? Aki támogatja Gyenes Géza és Vágó Sebestyén
javaslatát, annak kérem a szavazatait. (Szavazás.) Nem látok ilyet, ezek szerint nem kapott
semmilyen támogatást.

Fülöp István képviselő úr ugyanennek a javaslatnak a kiterjesztését kéri mindenféle
rendű és rangú tűzoltóságra, valamint polgárőrségre. Magam mint előterjesztő nem értek vele
egyet. Kérdezem, van-e hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem látok hozzászólást, tudunk-e
szavazni? (Jelenlévők bólintanak.) Tudunk szavazni. Ki az, aki támogatja az előterjesztést?
(Szavazás.) Négyen támogatják. Bocsánat, számoljuk. Egyharmadot kapott. Nem kell tovább
várnunk az 1-es és 2-es pontokra.

Gaudi-Nagy Tamás úr amnesztiát fogalmazna meg a Btk. 83. §-ával kapcsolatban. Az
előterjesztő nevében én magam nem támogatom. (Jelzésre:) Répássy képviselő úr.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Illene szólni róla, a javaslatról, már csak azért is,
mert két pontban is találkozunk vele. Alkotmányjogilag kifejezetten aggályos szerintem az,
hogy bizonyos bűncselekményeket – ha azt a politikai szabadságjogokkal összefüggésben
követik el -, akkor azt úgy ítélheti meg a jogalkotó. Megteheti, amennyiben a Btk. különös
részében szabályozott mondjuk egyes bűncselekményeknek mi a büntetési tétele, például az
egyesülési joggal való visszaélés vagy más politikai szabadságjogokkal összefüggő
bűncselekmények, de így ebben a formában ez alkotmányellenes szerintem. Nem is beszélve
arról az alkotmányos alaptételről, hogy minden szabadságjog csak addig terjed, amíg mások
szabadságába nem ütközik, tehát nem lehet egy rendőrt bántalmazni azért, mert valaki azt
gondolja, hogy a politikai szabadságjogaiba éppen ütközik a rendőr jelenléte. Ez a helyzet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólást, kérdezem, ki támogatja
Gaudi-Nagy Tamás javaslatát? (Szavazás.) Egy támogatás van, nem kapott egyharmadot sem.

6-os pontban szintén ő a Btk. 269/C. §. teljes elhagyását kéri. Egy másik törvényre utal
itt. Az én véleményem az, hogy nem támogatom. Az indokolásban egyébként képviselő úr
már kifejtette egy korábbi javaslat kapcsán a véleményét, ami ezzel is összefügg. Kérdezem,
kik támogatják, ha nincs hozzászólás, bocsánat. (Szavazás.) Egy támogatást látok, nem kapott
egyharmadot.

2-es pontban Bárándy Gergely képviselő úr a Btk. 269/C. §-ának a módosítását
javasolja egy kiegészítéssel, tehát a holokauszt szóval történő és felsorolásbeli kiegészítéssel
kívánja a 269/C. §-t kiegészíteni. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
A módosító javaslatom indokolását nem kívánom ismételni. Nagyon röviden arról lenne szó,
hogy ez a rendelkezés a holokauszt-tagadás elnevezésű bűncselekményt váltaná fel. Én úgy
gondolom, hogy az egy siker volt és a társadalom széles köreiben megnyugvást
eredményezett, hogy a holokauszt tagadása bűncselekménynek minősül. Úgy gondolom, hogy
bár bele lehet érteni a holokauszttagadást is a hatályos szabályozásba, tehát az előterjesztők
által javasolt előterjesztésbe. Tekintettel arra, hogy a holokauszt minden másnál - és
tudomásom szerint a történészek által - egyértelműen súlyosabbnak ítélt emberiség elleni
bűntett, bűntettsorozat volt, indokolt, hogy megjelenjen név szerint is az elfogadandó
törvényben. Egyébként azt is elmondtuk, hogy alapvetően nincsen ellenünkre és nem is volt
soha ellenünkre a javaslat ilyetén való megfogalmazása, de úgy hiszem, indokolt, hogy a
holokauszt kiemelésre kerüljön az összes többi hasonló jellegű cselekmény közül, és egyúttal
szeretném - és akkor nem szólalok fel a következő ajánlási pontnál – azt megerősíteni, hogy
Répássy Róbertnek a következő ajánlási pontban szereplő javaslatát támogatni fogjuk, mert
valóban jobbá teszi a szöveget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám még a szót, Vas Imre képviselő úr
helyettesíti Kovács Ferenc képviselőtársunkat, Répássy Róbert pedig Horváth Zsoltot.
Répássy Róberté a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, a 7-es pontban megfogalmazott,
Bárándy Gergely által megfogalmazott indítvány, bár történelmileg igaza van abban, hogy a
holokausztot egyedülállóként kezelik a népirtások sorában, de büntetőjogi értelemben
egyébként nem teljesen világos, mert Bárándy Gergely úgy fogalmaz, hogy „egyéb” népirtás,
tehát ő is a népirtás büntetőjogi fogalma alá érti a holokausztot. Megjegyzem, hogy például a
nürnbergi perben annak idején nem is a holokausztban való közreműködésben, hanem a
népirtásban való közreműködésben ítélték el az ottani vádlottakat. Tehát a népirtás az a
büntetőjogi kategória, amely lefedi a holokausztot is. Ezért a büntető törvénykönyvben a
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büntetőjogi fogalmat kell használni függetlenül attól, hogy a holokauszt mint történelmi
kategória létezik. Ezért indokolatlan a módosító indítvány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólást nem látok. Én magam mint előterjesztő
nem támogatom a javaslatot. Kérdezem, hogy a javaslathoz, a Bárándy Gergely-féle 7-es
javaslatot ki támogatja? (Szavazás.) Öt támogatás. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) A
helyettesítésben közben kis változás van. Tehát 5 levonásával 22-en. Köszönöm szépen, nem
kapott egyharmadot sem.

Áttérünk a 8-as pontra, ahol egy a beterjesztett javaslathoz Répássy Róbert egy
pontosítást fűz: a nemzeti szocialista „és” kommunista rendszerek helyett nemzeti szocialista
„vagy” kommunista rendszerek kifejezést használja. Kérdezem, hogy kik támogatják az
indítványt? (Szavazás.) Eddig 25-en támogatták. Ketten nem támogatják. Köszönöm szépen.
Újabb helyettesítési megbízásra került sor, Rubovszky György Salamon László
képviselőtársunkat helyettesíti.

Schiffer András képviselő úr 9-es pontban a javaslat 269/C. §-ának elhagyásával
kapcsolatban tett kiegészítő javaslatot. Nincs itt képviselő úr. Én nem támogatom. Nem volt
hozzászólás. Kérdezem, kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) Nem látok ilyet. Kik
ellenzik? (Szavazás.) Mindenki ellenzi. Köszönöm szépen, akkor ezzel végeztünk.

Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről szóló határozati javaslat (H/34. szám, új/átdolgozott változat a
H/31. szám helyett) (Módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk az állami vezetői mulasztások, stb. hosszú címet viselő országgyűlési
határozathoz benyújtott módosítások vitájához. Kettő ilyen módosítás van. Egyik Schiffer
András képviselő úré, aki a javaslat második pontjának módosítását javasolja. Itt a bevezető
szövegből hosszú kihagyások: az ügyészség és bíróság szervezetét, illetőleg tagjait érintő
megállapítás elhagyására tesz javaslatot. Én nem értek egyet. Répássy képviselő úr az egyik
előterjesztő.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem vagyok előterjesztő, de az előterjesztők
megkértek, hogy a két módosító indítványról nyilatkozzak. Az első pontban megfogalmazott
indítványt nem támogatják az előterjesztők, a második pontban megfogalmazottat viszont
támogatják.

ELNÖK: Van-e még? (Jelzésre:) Bárándy képviselő úr.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt
Bizottság! Az első ajánlási pontban szereplő javaslatot támogatjuk tekintettel arra – és most
mondom azt, amit az előző napirendi pontban Répássy képviselő úr -, hogy nem kívánom
ismételni a plenáris ülésen elhangzott érveinket és érveimet. Úgy gondolom, egy mondattal,
hogy tarthatatlan az, hogy az országgyűlés egy másik hatalmi ág határozatban véleményt
mond, negatív véleményt, kritikát mond a jogalkalmazói hatalmi ág, a bírói hatalmi ág
működéséről. Úgy gondolom, hogy ebbe az utcába, ami példátlan, nem volna szabad
belesétálni. Megvan egyébként a lehetősége annak --, hiszen általában Balog képviselő úr,
amire már reagálni nem volt módom, feltette azt az általa, gondolom költőinek szánt kérdést -,
hogy hol lehet akkor véleményt mondani. Úgy gondolom, lehet véleményt mondani a
publicisztikának a területén, lehet véleményt mondani egyébként a tudományos életben,
országgyűlési képviselőként is mondhat véleményt a tudományos életben. Vannak ilyen
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szaklapok, ahol ezt meg lehet tenni. A bírósági ítéletek kritizálhatóságával messzemenőkig
egyetértek, a transzparenciával messzemenőkig egyetértek, én a hatalmi ágak ilyetén való
összekeverésével és ezzel a felfogással, amit ez a határozat emiatt tükröz, nem tudok
egyetérteni, nem tudunk egyetérteni, és ezért támogatni fogjuk az első ajánlási pontban
szereplő javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Répássy képviselő úr jelentkezik.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Én nem támogatom Schiffer
András első pontban megfogalmazott indítványát. Egyrészt Bárándy Gergely téved abban,
hogy a hatalmi ágak nem szoktak egymásról véleményt mondani. Többek között a bírói
hatalmi ág is rendszeresen véleményt nyilvánít az országgyűlés munkájáról. Részben
előzetesen véleményezi a törvénytervezeteket, részben pedig amikor a bírói jogalkalmazás
során a törvény hiányosságaira hívják fel a figyelmet, vagy a törvényeket kritizálják, akkor
valójában a törvényhozás munkáját kritizálják, és ez jól is van így egyébként. Én nem
kifogásolom ezt, hanem ez egy teljesen normális kritika a törvényhozással szemben.

Másrészt abban egyetértek Bárándy Gergellyel, hogy általában nem szerencsés, ha egy
politikus bírálja a konkrét bírósági ítéleteket, de egyrészt itt nem konkrét bírósági ítéletekről
van szó, hanem egy társadalmi esemény bírósági kezeléséről vagy nem is tudom, társadalmi
eseménynek nevezzem-e, ami ott történt. De annak a bírósági eljárásoknak a kritikáját
tartalmazza ez a határozat, és itt a másik különbség, hogy nem országgyűlési képviselő vagy
politikus kritizálja, hanem egy országgyűlési határozat tartalmaz bizonyos megállapításokat,
amely egyáltalán nem esik egy tekintet alá, mint amikor egy politikus mondjuk a
bíróságoknak - esetleg konkrét ügyekben - aposztrofál bizonyos megjegyzéseket,
véleményeket, kritikát.

Tehát itt, ha belegondol képviselő úr, a Legfelsőbb Bíróság elnöke rendszeresen
beszámol az országgyűlésnek a munkájáról, ez azt jelenti, hogy ott például nem lehetne
kritikával illetni a bíróságok munkáját? Ez teljesen téves megközelítés szerintem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs több hozzászólás, tehát először az 1-es pontról
szavazunk. Kérdezem, ki támogatja Schiffer András képviselő úrnak az 1-es pontbani
módosítását? (Szavazás) Öten támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Mindenki más
ellene van. Nem kapott egyharmadot.

2-es pont alatt képviselő úr kisebb pontosítást javasol, mégpedig a szövegben az első
hosszú mondat végén polgárokkal szemben is szóval kívánja kiegészíteni a javaslat egyik
pontját. (Jelzésre:) Az előterjesztő képviseletében Répássy Róbert.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Jeleztem, hogy támogatják az előterjesztők. Ennek
az egy szem magyarázata, hogy a törvénytelen brutalitás nemcsak a védtelen és békés
polgárokkal szembeni volt, hanem egyébként a békétlen polgárokkal szemben is brutálisan
lépett fel a rendőrség, tehát az arányosságot jócskán meghaladó mértékben, ezért indokolt az
„is” kiegészítés, mert úgy tűnik, mintha csak a védtelen polgárokkal szemben lépett volna fel
a rendőrség. Nyilván az eseményeket, aki ismeri, tudja, hogy súlyos esetekben, amikor
túlkapásokról beszél valaki, azt érti ez alatt, hogy a szükséges mértéket meghaladó volt a
rendőri intézkedés ereje.

ELNÖK: Köszönöm. Nincs hozzászólás. Kérdezem, hogy támogatják-e Schiffer
Andrásnak a 2-es pontban írt módosítását? (Szavazás.) Huszonötöt látok. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett elfogadtuk. Ezzel végeztünk.
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A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat (T/39. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Következik hármas napirendi pont alatt a Nemzeti Összetartozás melletti
tanúságtételről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok vitája. Első pontban
Lendvai Ildikó képviselő asszony egy nagyon hosszú bevezető rendelkezés elhagyását és új
szöveg elfogadását javasolja. Az előterjesztő képviseletében? Répássy képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Megpróbálok nyilatkozni, elnök úr. Nem
támogatják az előterjesztők.

ELNÖK: Magam is úgy gondoltam, de nem kaptam még olyan jellegű megbízást, mint
Répássy képviselő úr. Kérdezem, hogy ki kíván felszólalni? (Nincs jelzés.) Senki? Akkor
szavazunk. Az előterjesztő nem támogatta. Kérdezem, kik támogatják? (Szavazás.) Négyen
támogatják, bocsánat öten. Még egyszer kérem a támogatókat. (Szavazás.) Öten. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Huszonketten. Köszönöm.

2-es pontban Hiller István képviselő úr a felvezető, bevezető szöveg egy részének
elhagyását javasolja. Répássy képviselő úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják ezt a módosítást? (Szavazás.) Öten
támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Huszonketten nem támogatják.

Harmadik pontban Lendvai Ildikó képviselő asszony az 1. §-ban beterjesztett szöveg
helyett egy másik javaslatot, másik változatot terjesztett elő. Az előterjesztőt kérdezem.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják.

ELNÖK: Nem támogatják a javaslatot. (Szavazás.) Öten támogatják. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Huszonketten.

Hiller István negyedik pontban a szövegen belül egy rész elhagyását és új
szövegrésszel való kiegészítését javasolja. Répássy képviselő úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják az előterjesztők.

ELNÖK: Nem támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) Öten támogatják. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Huszonketten nem támogatják.

Hiller képviselő úr a második szakasszal kapcsolatban tett indítvány elhagyásra és új
szövegrész beemelésére. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják az előterjesztők.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Öten támogatják. Kik nem támogatják?
(Szavazás) Huszonketten nem támogatják.

6-os pontban Hiller István és Szabó Imre képviselő urak kiegészítést javasolnak a
beterjesztett javaslatnak további dátummal, május 9-ével történő kiegészítését javasolják. Az
előterjesztő nevében?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Öten támogatják. Kik nem támogatják?
(Szavazás) Huszonketten nem támogatják.

7-es pontban Hiller István képviselő úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják.

ELNÖK: Nem támogatják az előterjesztők képviseletében. Kik támogatják?
(Szavazás.) Öten támogatják. (Szavazás.) Huszonketten nem támogatják.

8-as pontban a szöveg egy részének elhagyását javasolják, bocsánat. kiegészítését
javasolják a zárójelben jelzett mondatrésszel. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Emlékezetem szerint az
általános vita során az előterjesztő tartalmilag egyetértett ezzel az indítvánnyal, de nem
hiszem, hogy így ebben a formában egyetért. Jelenlegi formájában nem, de tartalmilag
egyetért.

ELNÖK: (Jelzésre:) Gaudi-Nagy Tamásé a szó.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt
Képviselőtársak! A 8-as ajánlás szerinti módosítási javaslatunk arra irányult, hogy valóban
épüljön be az oktatás rendszerébe a nemzeti összetartozás gondolata, a békediktátum
jelentősége, illetve az előzmények, és egyáltalán a nemzeti tudatformálás olyan új fejezetéhez
érkezzen, ahol nemcsak a holokausztnak van emléknapja az iskolában, hanem ennek a
gyalázatos békediktátumnak is.

Szerintünk a normaszövegben kifejezetten szerencsés és szükséges volna beemelni az
oktatásban való megjelenítést. Ajánlom figyelmükbe azt is, hogy a Magyarok
Világszövetsége nemrégiben nagyon komoly emlék-törvényjavaslatot tett le az asztalra, ahol
nagyon részletesen az oktatás rendszerébe való beemelést javasolja.

Kérem a tisztelt előterjesztőt és a Fidesz-KDNP többséget, hogy ne tegyen ebből elvi
vagy büszkeségi kérdést, hogy most akkor, ha nem az ő javaslatukban szerepelt, akkor nem
szerepeljen benne. Itt a lehetőség, most alkotjuk meg ezt a jogszabályt, gondolom, elég furcsa
lenne, ha egy év múlva vagy pár hónap múlva kerüljön bele ez a rendelkezés. Üzenjük meg
minden szomszédos nemzet és a világ nemzetei számára, hogy a magyar állam fontosnak
tartja, hogy ne csak szimbolikus törvényeket alkosson, hanem ráadásul az oktatási
rendszerben jelenítse meg. Elég nagy szabadságot ad a jogalkotónak és jogalkalmazónak,
hogy ez milyen megjelenítést jelent. Egyáltalán nem köti meg a kormány kezét, hogy milyen
formában, a két háború közötti gyakorlat egy jó iránymutatás lehet, és kérjük az előterjesztőt
és a Fidesz-KDNP többséget, hogy támogassák ezt az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm. Elhangzottak a hozzászólások Kérdezem, kik támogatják ezt az
előterjesztés ezzel történő kiegészítését? (Szavazás.) Hárman támogatják. Kik ellenzik?
(Szavazás.) Kik tartózkodnak? (Szavazás.) Huszonnégyen tartózkodnak. A bizottság nem
támogatja.

9-es pontban Hiller István képviselő úr egy kiegészítést tett a javaslat 4. §-ához. Az
előterjesztő képviselője?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatják az előterjesztők.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Öten támogatják. Kik nem támogatják?
(Szavazás.) Huszonketten nem támogatják. Ezzel ennek is a végére értünk.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/45. szám)

Rátérünk egy új törvényjavaslat megtárgyalására, a kormánytisztviselők jogállásáról
szóló javaslatról van szó. Szeretném jelezni, hogy ennek a törvényjavaslatnak a vitájára is sor
kerül a mai ülésnapon. Előadót szeretnék majd állítani a vélemények tolmácsolására.
Megadom a szót az előterjesztők egyikének.

Dr. Répássy Róbert (Fidesz) szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én az indoklást csak egyetlen ponton szeretném
kiegészíteni, amire egyébként a törvény preambuluma hivatkozik is, mégpedig hogy az
országgyűlés elfogadta nagy többséggel, több mint 300 szavazattal azt az
alkotmánymódosítást, amely előírja, hogy a minisztériumok és a kormány alá rendelt szervek
alkalmazottainak díjazásáról, felelősségrevonásuk módjáról, magyarul jogállásukról külön
törvény rendelkezik. Tehát az alkotmányos alapja ennek a törvénynek megszületett és nagy
többséggel elfogadta az országgyűlés. Egyébként ennek az alkotmánymódosításnak is az volt
az értelme, hogy a kormány szervezetalakítási szabadságának mintegy részeként a
kormánytisztviselők vagy kormányalkalmazottak jogállására egy speciális törvény alkotását
tartja szükségesnek az alkotmánymódosítást előterjesztők és azt megszavazó képviselők.

Tehát az nem képezheti szerintem vita tárgyát most már, hogy az Alkotmányt is
elfogadta az országgyűlés, hogy miért van szükség egy önálló jogállási törvényre.
Természetesen ebben a törvényben foglalt rendelkezések, mivel eltérnek néhány ponton a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szabályaitól, ezért indoklást igényelnek, hogy miért
van ilyen eltérés.

Alapvetően a kormány szervezetalakítási szabadsága a magyarázata ennek az
eltérésnek. A kormány szervezetalakítási szabadságát nem lehet úgy gyakorolni egyébként,
hogy a kormány alkalmazottainak jogállása olyan módon bemerevíti a kormány szervezeti
szabadságát, pontosabban a kormány szervezetét, hogy nem tudja szabadon alakítani a
szervezetét. Tehát ez az Alkotmányban eddig a pillanatig egy feloldhatatlan ellentmondás
volt, hogy bár az Alkotmány a kormány szervezetalakítási szabadságát garantálta, mégis csak
hogy egy példát mondjak, a hat évre szóló vezetői megbízások olyan mértékben merevítették
be a struktúrákat, hogy szűkössé tették a kormány szervezetalakítási szabadságát, ezért
indokolt egy ilyen törvény megalkotása. Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hozzászólásra jelentkezett Lamperth Mónika
és alelnök úr, és egyelőre ennyi van. Parancsoljon!

Hozzászólások, vélemények

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar
Szocialista Párt képviselőcsoportja nem fogja támogatni ezt a törvénytervezetet. Ez nem arról
szól, hogy a kormány szervezetalakítási szabadságát megkérdőjeleznék, ez egyszerűen arról
szól, hogy az állami szférában dolgozó köztisztviselők az új törvény szerint oly mértékben
kiszolgáltatottá válnak a politikai döntéshozóknak, hogy erre semmilyen indok nincs. Azt
pedig rendkívül cinikus dolognak tartjuk, hogy nemzeti egyeztetésről, együttműködésről
hatalmas nagy archaikus szövegeket fogadnak el, közben pedig három nap alatt úgy akarnak
átnyomni közel százezres személyi állományról szóló törvényt, hogy a szakszervezetekkel,
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amelyeknek egyébként ez a dolguk a magyar érdekegyeztetési rendszerben, nem hogy nem
egyeztettek, hanem még csak véleményüket sem kérik meg.

Ez egy olyan politikai zsákmányszerző törvény, ami gyökeres ellentétben áll nemcsak
az 1992-ben kialakult köztisztviselői karról vallott megegyezéssel, hanem gyökeresen
szemben áll azzal is, amit 2001 februárjában az önök első kormánya terjesztett az
országgyűlés elé, és amit Pintér Sándor belügyminiszter érve indokolt. Ma 180 fokos
fordulattal mást tesznek, és hihetetlenül kiszolgáltatottá teszi a köztisztviselőket, úgyhogy mi
nagyon világos és egyértelmű nemmel fogunk szavazni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úr.

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt
Bizottság! Egy kérdésem lenne Répássy képviselő úrhoz, hogy mi indokolja azt, hogy
tulajdonképpen a köztisztviselői jogviszonytól jóval eltérő védettségük vagy kevésbé
védettségük van ezeknek a kormánytisztviselőknek. Folyamatos jogviszony keretében sokkal
kevesebb joguk lesz, mint ami eddig volt. Gondolok itt elsősorban arra, hogy indokolás nélkül
meg lehet szüntetni a jogviszonyukat, illetve az, hogy két hónap a felmentési idő szemben a
köztisztviselői törvényben foglaltakkal.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy pénteken jelentkezett
Fehér József úr a Köztisztviselők Érdekvédelmi Szervezetei Szövetségének az elnöke. Kérte a
részvétel lehetőségét, én megadtam. Azt is jelezte, hogy reggel kerül erre sor, nincs itt,
reméljük egy későbbi időpontban itt lesz. Tehát a bizottság megadná neki a lehetőséget, hogy
akár fel is szólaljon, de ezt nem tudjuk most megoldani.

Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Répássy képviselő úr szeretne hozzászólni.

Válaszok

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Először is le kell szögezni, hogy a központi
közigazgtásban dolgozó köztisztviselők jogállása, elsősorban bérezése most is speciális.
Természetesen pozitív értelemben speciális. Ha valaki megnézi az illetménytáblát, akkor
láthatja, hogy mondjuk egy falusi polgármesteri hivatal köztisztviselője és egy központi
közigazgatásban dolgozó köztisztviselő között a bérezésben óriási különbség van. Ebből
adódik az, hogy amennyiben a központi közigazgatásban dolgozókkal szemben magasabb
követelmények várhatók el és ezért cserébe magasabb bért is kapnak, akkor a munkáltatóra
nézve is bizonyos speciális jogok vonatkozzanak. Mármint úgy értem, hogy az egyéb
köztisztviselőket foglalkoztatókhoz képest.

A két hónapos felmondási időnek kifejezetten az az alapja – ez egyébként az
indoklásban is leírásra került -, hogy jelen pillanatban maga a köztisztviselő ugyanilyen
határidővel kérheti a felmentését, lényegében egy aszimmetrikus viszony áll fenn, és ezt az
aszimmetrikus viszonyt kívánja szimmetrikussá tenni a munkáltató és munkavállaló oldalán.

Azt hiszem, hogy azt általában elfogadhatjuk, hogy amennyiben a központi
közigazgatásban dolgozók jóval magasabb illetményekhez jutnak hozzá, és amennyiben
elfogadjuk, hogy a központi közigazgatásban dolgozók felelőssége is jóval nagyobb, akkor ez
valószínűbb, hogy itt a munkáltatónak is jóval nagyobb mozgásteret kell adni. Hivatkoztam az
előbb a kormány szervezetalakítási szabadságára, ez azt is jelentheti, hogy bizonyos esetekben
a kormánynak joga lehet arra, hogy átszervezze akár egy kormányzati ciklus közben is a
közigazgatást, hiszen bármikor erre sor kerülhet. Ebben a tekintetben természetesen az a
lehetőség, amit a kéthónapos felmondási időre vonatkozik, nem jelenti természetesen azt,
hogy ezzel a munkáltató élni is fog, hiszen a kormánynak kötelessége, hogy a közigazgatást
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biztosítsa, tehát a kormány alkotmányos kötelessége, hogy folyamatos közigazgatást
biztosítson.

Zárójelben teszek egy megjegyzést, hogy az igazgatási szünetre nyilván be akar
vezetni az új törvény egy olyan modellt, amit egyébként más munkavállalóknál, állami
munkavállalóknál alkalmaznak például az igazságszolgáltatásban. A kormánytisztviselői
jogállás nemcsak kiemelt bérezést, hanem kiemelt felelősséget is jelent, ez mutatkozik meg
ebben a törvényben.

ELNÖK: Akkor ez egy ilyen lezáró szakasz volt. (Dr. Répássy Róbert: Válasz.) Igen,
válasz volt, az előterjesztő válaszolt. Tessék!

További hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az előterjesztés erényének
mondható azonban az, hogy ismert az elmúlt nyolc év szocialista kormányzásának
időszakában pláne az utóbbi időszakban, hogy elindult egy olyan folyamat, ahol megpróbáltak
bebetonozni számos olyan kádert, apparacsikot, akik szolgálták ezt az embertelen Medgyessy-
Gyurcsány-Bajnai rendszert. Hogy ehhez hozzányúlási lehetőséget kíván a kormány magának,
az nem egy elítélendő dolog. Az nagyon üdvös és jó dolog, csak azt a szempontot kell szem
előtt tartani a végrehajtás során, hogy a köztisztviselői állománnyal szembeni legfontosabb
elvárás vagy legfontosabb erénye egy jó köztisztviselői karnak, hogy legyen egy
biztonságérzete is. Aki úgymond tisztességes volt vagy jól végzi a munkáját, annak egy jó
előmeneteli lehetősége legyen, és egyben legyen biztonságban is, hogy kiszámítható jövőképe
legyen.

Én felvetem azt, hogy a 2002. előtti Ktv. joggyakorlatát, normagyakorlatát érdemes
lenne mérlegelni, amikor jómagam is képviseltem olyan Fidesz-kormánytisztviselőt, akit a
szocialista kormány távolított el a kormányváltás után a tisztségéből, azonban védte az a
rendelkezés, hogy részére megfelelő, beosztásának, végzettségének megfelelő más státuszt
kellett felajánlani akár abban a közigazgatási szervben, akár az egész közigazgatási szervben.
Ezt később a szocialisták megszüntették, de ez egy elég jó szabály volt, mert adott biztonságot
a köztisztviselőnek arra, hogy ha máshova nem szeretnék helyezni, ott nem szeretné látni a
kormányzat valamilyen feladat miatt, akkor ne az utcára kerüljön kéthónapos felmondással,
hanem legyen egy kiszámítható jövőkép. Ebben szeretném kérdezni Répássy képviselő urat,
hogy meg tudna-e bennünket nyugtatni, hogy egy ilyen irányba várható még további
elmozdulás, egyáltalán mi a koncepció ezzel kapcsolatban?

ELNÖK: (Jelzésre:) Pótlólag még az előterjesztő képviselője kíván szólni.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): A törvényjavaslat általános indoklása is
hivatkozik arra, hogy azért milyen gazdasági körülmények között születik meg ez a
jogszabály. Jelen pillanatban nem lehet arra kötelezettséget vállalni, hogy minden
kormánytisztviselő a közigazgatásban, vagy minden közigazgatási dolgozó a közigazgatásban
maradjon, hiszen éppen az egyik legnagyobb bajunk a bürokrácia elburjánzása, és erre
politikai akaratot és kormányzatot fel lehet mutatni, de nem lehet jogi kötelezettséggel előírni
a munkáltató számára.

Ha megfigyelték a kormány szervezetének átalakulását, az is nyilvánvaló, hogy
tizenháromból nyolc minisztérium lett. Ha ezt a jogszabályt mereven vennénk, azt jelentené,
hogy az egyébként kívánatos kormányzati struktúrának a karcsúsítása és a takarékossági
szempontok semmilyen módon nem érvényesülhetnének, hiszen ugyanazt a feladatot
tizenhárom helyett nyolc minisztérium látná el ugyanazzal az apparátussal. Ez nem fogadható
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el, egyszerűen a mai gazdasági viszonyok között ez ki van zárva, hogy ilyen kötelezettséget
tudnánk vállalni. Politikai kötelezettséget lehet erre vállalni, de nem jogi kötelezettséget.
Természetesen a javaslat felmutatja azt az életpálya-modellt, amely itt lehetővé teszi azt, hogy
későbbiek során – amennyiben a gazdasági helyzet lehetővé teszi, bizonyos további
juttatásokat kapjanak a köztisztviselők, kormánytisztviselők, azt azonban helytelennek
tartanánk, ha a közigazgatási életpálya valamilyen szociális jog lenne, és úgymond aki oda
egyszer felvételt nyer, azt onnan már többé az életben nem lehet elmozdítani csak nagyon
kivételes esetekben. Ezzel Magyarország versenyképességét is nagyon rontja. Az ilyen típusú
bebetonozása a köztisztviselőknek csak olyan kivételes országokban létezik, amelyek nálunk
sokkal stabilabb gazdasági helyzetben vannak.

Döntés a tárgysorozatba-vételről, illetve általános vitára való alkalmasságról, bizottsági
előadók állítása

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki a javaslatot támogatja? Először a tárgysorozatba vételt
támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Kilenc ellenzéki és tizennyolcan
támogatták.

Ki az, aki az általános vitát támogatja? (Szavazás.) Ugyanaz, úgy látom. A bizottság az
általános vitára alkalmasság tekintetében is döntött. Mivel ma kerül erre sor, kétféle
véleményt is megfogalmazott.

Kérdezem, ki az, aki a többségi vélemény tolmácsolására jelentkezik? Külön személy
kell. (Jelzésre:) Szakács képviselő úr jelentkezett.

A kisebbségi vélemény tolmácsolására van-e jelentkező? (Jelzésre:) Gaudi-Nagy
Tamás képviselő úr fogja előadni a kisebbségi véleményt. Az időkeretre szeretném felhívni a
figyelmet, hogy kétszer öt perc az körülbelül. Köszönöm szépen, végeztünk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről szóló határozati javaslat (H/19. szám)

Következő az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges
választójogi reform előkészítéséről szóló határozati javaslatról, ez az a lépcső, amit most
megmászunk. Erre fogunk egy albizottságot létesíteni. Az előterjesztők közül itt van Répássy
Róbert.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, csak annyival szeretném kiegészíteni,
hogy önmagában amiatt nem kellene egy országgyűlési határozati javaslatot elfogadni, hogy
az alkotmányügyi bizottság egy albizottságot hozzon létre. Ami ebben többletet jelent, az
egyrészt a paritásos elv kimondása, másrészt a határidők, amelyek az albizottság
tevékenységére és a várható törvényjavaslat előterjesztésére vonatkoznak. Ezért indokolt,
hogy egy országgyűlési határozat szülessen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, erre már egy alkotmánymódosítás formájában
rendelkeztünk, de hát ez folyománya annak. Kíván-e valaki hozzászólni a javaslathoz? (Nincs
jelzés.)
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Döntés a tárgysorozatba-vételről, illetve általános vitára való alkalmasságról, bizottsági
előadó állítása

Amennyiben nem, kik támogatják a javaslat tárgysorozatba vételét, és kik támogatják
az általános vitára való alkalmasságát? Ma kerül erre sor. (Szavazás.) Miután egységes
vélemény van, ehhez is kérek szépen jelentkezést. Egy véleményt kell előterjeszteni. (Dr.
Molnár Attila jelentkezik.) Köszönöm szépen, akkor képviselő úr fogja előterjeszteni.

Már most jelezném, hogy a paritásos bizottságnak úgy fogunk megfelelni, ha három
kormánypárti képviselő, ebből egy KDNP, két fideszes képviselő és mindegyik frakcióból
egy-egy képviselő a három ellenzéki frakcióból. Erre sort fogunk keríteni, ha elfogadják a
határozati javaslatot. Köszönöm szépen.

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott
pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról szóló
határozati javaslat (H/40. szám)

Még egy napirendi pontunk van a műsorterjesztésről, a digitális átállás szabályairól
szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti
bizottság felállításáról szóló javaslat. Jelen van Cser-Palkovics András képviselőtársunk, aki
az egyik előadó. Megadom a szót.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Elnök Úr! A digitális átállásról szóló, előző ciklusban elfogadott kétharmados
jogszabály rögzítette egy ilyen eseti bizottság felállításának szükségességét. Ennek a fő

feladata a pályázati eljárás feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítása.
Az előző ciklusban már működött ez az eseti bizottság, egy komoly szakpolitikai

fórum volt, ennek a pályáztatási folyamatnak az ellenőrzésével foglalkozott.
Szükségessé teszik épp a pályázati határidők ennek az eseti bizottságnak a

mihamarabbi felállítását, hiszen ez a helyi multiplexekkel kapcsolatos pályázati eljárás már
zajlik. Valamennyi országgyűlési képviselőcsoport egy-egy képviselővel képviselteti magát
ebben a bizottságban.

A törvény alapján került ez a bizonyos határozati javaslat előkészítésre és a parlament
elé benyújtásra. Én kérem ennek a támogatását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Nincs hozzászólás.

Határozathozatal

Kérdezem, hogy ki támogatja az eseti bizottság Házszabály szerinti felállítását.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag.

Egyebek

Nincs más napirendi pont az egyebeken kívül. Az egyebek alatt még egyszer
megismétlem: holnap sajnos 8 órakor kell találkoznunk, holnapután pedig 9 óra 30-kor. A
napirendi javaslatok körülbelül ismertek. Akkor sort kerítünk, ha meg tudjuk tárgyalni, az
országgyűlési határozatra a bizottság felállításáról, és mindenképpen sort kerítünk az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjának megválasztására. Két jelölés érkezett a
kormánypártok részéről Rubovszky György személyében, és Bárándy Gergely személyében.
Mind a ketten voltak már tagjai az OIT-nek különböző ciklusokban. Tekintettel a két
személyre, titkos szavazást fogunk tartani az ügyben.

Van-e más valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs semmi.
Gaudi úr szeretne még. Parancsoljon!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az Egyebek napirendi
pontnál szeretnék csak egy olyan kérést továbbítani, hogy tekintettel arra, hogy az ellenzék
amúgy is kisebb létszámú jelentősen, mint a többség, amennyiben olyan vis maior helyzetek
adódnak, mint most például, hogy nem tudtunk időben ideérni, esetleg lehet-e egy olyan
általános jellegű kérésünk, hogy ha és amennyiben viszont vannak olyan napirendi pontok,
ahol a mi módosító indítványaink jelen vannak, esetleg megkérhetjük-e a bizottságot és az
elnök urat arra, hogy úgy alakítsa a sorrendet, hogy még ideérjünk. Nyilván jelzést adunk,
szóval, nem akarunk visszaélni ezzel, és nem egyeztetett volt ez, hogy később értünk ide, csak
így alakult sajnos.

ELNÖK: A képviselő úr kérését megelőzően megtörtént ez, körülbelül húsz percet
vártunk a képviselő úrra, tehát felcseréltük a napirendi pontokat. Tekintettel arra, hogy
kifogytunk a többiből, kénytelenek voltunk foglalkozni ezzel, Schiffer képviselő úr pedig
gondoskodott a helyettesítésről. Nem tudunk mit csinálni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Világos.)
Rövid, és sajnos időhöz kötött terminusaink vannak (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Persze.), de
igyekszem természetesen figyelembe venni, sőt, ha kell telefonon is szólunk, bár nem
feledékenységről van szó, ha jól értem. Köszönöm szépen.

Berekesztem az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Dancsecs Dóra és Takács Aliz


