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Napirendi javaslat

1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslat (H/585. szám)
(Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként)

2. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/579. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

3. A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Balsai István elnök (Fidesz)

 Dr. Gyüre Csaba alelnök (Jobbik)
 Dr. Cser-Palkovics András alelnök (Fidesz)
 Dr. Budai Gyula (Fidesz)
 Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
 Dr. György István (Fidesz)
 Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
 Dr. Kerényi János (Fidesz)
 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz)
 Kozma Péter (Fidesz)
 Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
 Dr. Molnár Attila (Fidesz)
 Dr. Szakács Imre (Fidesz)
 Dr. Vas Imre (Fidesz)
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 Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
 Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
 Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
 Dr. Szili Katalin (MSZP)
 Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz) megérkezéséig dr. György Istvánnak (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Dorkota Lajosnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP) dr. Szili Katalinnak (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium államtitkára
Kardkovács Kolos, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára
Dr. Gáva Krisztián, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)

Elnöki megnyitó

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzákezdünk a munkához. Az eredeti napirenden belül
cserélünk, itt van Felkai államtitkár úr, úgyhogy a 3. napirendi ponttal kezdünk. Parancsoljon,
foglaljon helyet, államtitkár úr.

Tehát a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításával
kapcsolatos 580. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról van szó.
Mindenkinek megvan a 45 pontos ajánlás, viszonylag gyorsan fogunk haladni. Az 1. számú
Harangozó Tamás javaslata. (Közbeszólás az MSZP oldaláról: A napirendet nem fogadjuk
el?)

A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása

Tegnap már elfogadtuk. Bocsánat, nagyon sietünk.
Először is a napirendi javaslathoz van-e észrevétel? (Nincs jelentkező.) Elfogadjuk a

napirendet? (Szavazás.)
Elfogadtuk a napirendet.
Néhány helyettesítés van: Schiffer Andrást Szili Katalin helyettesíti, Vas Imre Papcsák

Ferencet, Dorkota Lajos Horváth Zsoltot. Más egyelőre nincs nálam. (Néhány képviselő
megérkezik az ülésterembe.) Most jönnek még, megvárjuk őket.

Bohács Zsoltot Vitányi István, György István Budai Gyulát, Murányi Leventét Gyüre
Csaba helyettesíti. Köszönöm szépen, tehát ezek a helyettesítések.

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló
törvényjavaslat (T/580. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

A közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításával
kapcsolatos 580. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról van szó.

Az 1. pontban Harangozó Tamás.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Általában indokolnánk az
1. pontnál, és utána többet nem.

ELNÖK: Egyesével kell haladnunk.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen, de ez így korrekt,
mert 3-4 csoportba valamennyi indítvány besorolható, és ha most megmondom, hogy mit
igen, mit nem támogatunk általánosságban, akkor talán ez segít abban, hogy az egyes
pontokra miért mondok igent vagy nemet. Ezt szeretném elmondani.

ELNÖK: Akkor kérjük az állásfoglalást, és külön csak akkor, ha kérdés van.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen. Az indítványok egyik
csoportja, mintegy tucat indítvány arra vonatkozik, hogy a fiatalkorúak esetében ne engedjük
meg az elzárásbüntetés kiszabását. Ezeket az indítványokat nem támogatjuk, hisz jelenleg a
fiatalkorúakkal szemben kizárólag figyelmeztetés szabható ki, ennek visszatartó ereje nincs,
pénzbírságot kiszabni – önálló vagyon hiányában – nem lehet, és azt tapasztaljuk, hogy
fiatalkorúakat küldenek el tulajdoni szabálysértést elkövetni, és emiatt nem tudjuk ezeket a
módosító indítványokat támogatni.
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Nem támogatjuk azokat a módosítókat sem, amelyek az elzárásbüntetés és a
pénzbüntetés drasztikus felemelésére irányulnak, sok ilyen módosító indítvány érkezett.
Ennek oka az, hogy a szabálysértés a büntetőjogban egységes rendszert képez, és a
szabálysértésnél az elzárásbüntetésnek az alsó határa nem haladhatja meg a büntetőjogi
büntetés alsó határát. Tehát a 80-120-180 napos elzárásokat nem tudjuk támogatni, mint
ahogyan nem tudjuk támogatni az 500 ezer és hasonló összegű pénzbüntetéseket sem, mert
nem lehet egy szabálysértési pénzbüntetés többszöröse annak, mint amit büntetőügyben ki
lehetne szabni.

Ugyanakkor támogatjuk azokat az indítványokat, amelyek egyrészt a koherenciazavar
feloldását célozzák, másrészt azokat, amelyek a bírósági titkár szerepének, egészen pontosan
függetlenségének garanciális biztosítására irányulnak.

Ebbe a négy csoportba tulajdonképp a 90 százaléka besorolható az indítványoknak,
ami egyéb, és kérdés van, hogy miért igen, miért nem, természetesen szívesen válaszolok.

Most visszatérve az 1. számú javaslatra, az 1. nem, mert eltörölné a szabálysértésnél a
fiatalkorúak elzárásbüntetését.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor igennel és nemmel kell majd haladnunk.
Kérdezem, a bizottság tagjai közül kik támogatják? (Szavazás.) 7 igen. Kik ellenzik?

(Szavazás.) 22 nem. Köszönöm szépen.
A 2. Dorosz Dávid képviselő úr indítványa.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem, kik támogatják? (Szavazás.)
Heten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 22-en.

A 3. Kocsis Máté indítványa, összefügg a 3., 7., 15. számúval

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Ezt támogatja az előterjesztő. Kérdezem, kik támogatják. (Szavazás.) Ki
nem? Ki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Mindenki támogatta.

A 4. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3 igen. Kik nem támogatják? 24 nem. (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás: Szavazatszámot lehet kérni?) Valaki biztosan rögzíti. 24:3, kimondom a
határozatot, a bizottság nem támogatja.

A 6. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 26 nem.
A 7. megvan, a 8. Dorosz Dávid és Szilágyi Péter javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Hét. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) Három.

A 10. pontban Volner János képviselő úr javaslata.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? 26-an.
A 16. Volner János javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 21-
en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Öten.

A 17. Volner János javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 19.
Kik tartózkodtak? Hatan.

A 18. Harangozó Tamás javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Indoklást lehet kérni majd az enyémhez?) De lehet
kérni, még nem tartunk ott.

A 18-ast kik támogatják? (Szavazás.) Hatan. Kik ellenzik? (Szavazás.) 21. Ki
tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás.

A 19. Gaudi-Nagy Tamás javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Igen, tessék!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, csak röviden szeretnék a
javaslatom mellett érvelni. Az indoklás nem szerepel az ajánlásban, remélem, ennek ellenére
átolvasták képviselőtársaim ezt, illetve bízom benne, hogy átolvasták, azért írtam ilyen
viszonylag hosszú és alapos érvelést erre.

Álláspontom szerint ez olyan mértékben töri át a tettenérés egyébként évtizedek óta,
évszázadok óta kialakult fogalmi kereteit, hogy lényegében egy nagyon-nagyon
elfogadhatatlan irányt jelent. Gyakorlatilag az államnak az a felelőssége, hogy a tettenérésre
vonatkozó szabályokat akkor alkalmazhatja, hogyha meg tudta oldani kellő erőkkel – és
bízom benne, sikerül, hogy kellő erőkkel legyen jelen a rendvédelmi szervezet rendszere –
 ahhoz, hogy az elkövetőket elfogja a bűncselekmény helyszínén. De ha ezt kiterjesztjük 48
órára, és tulajdonképpen bárki feje fölött lebeghet az, pláne az elmúlt 8 év tapasztalataiból
okulva – az elmúlt 8 évben politikai okból rengeteg szabálysértési eljárást indítottak
gyülekezési jogukat, egyesülési jogukat gyakorló emberekkel szemben –, tehát most bárki,
egy tüntetés résztvevőjeként, aki hagyományőrző egyenruhában részt vesz, az számíthat ezek
szerint arra, hogy 48 órán belül mondjuk, egy kommandós csapat rajtaüt a házán, és
kiráncigálják a házából, és közlik vele, hogy őt most tetten érték.

Azt gondolom, hogy ez teljesen tévút, és ezért írtam ezt a hosszas indokolást. Itt
jogász kollegák vagyunk jelen, egyszerűen a nemzetközi egyezményekkel, dokumentumokkal
ez teljesen ellenkező szabály, az alkotmány 55. § (1) bekezdésének a személyes szabadság,
személyes biztonság elvével ütközik, a Habeas Corpus elvvel, ami a legszükségesebb,
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legminimálisabb személyes szabadság korlátozását biztosítja. Nyilván egyetértek azzal, hogy
kell őrizetbe vétel a szabálysértési eljárásban gyorsított eljárás céljából, de ha ezt így
kiterjesztjük, akkor gyakorlatilag ki kell mondani, hogy egy új típusú „csengőfrászkorszak”
következhet be. És igenis nem a tömeges kiselkövetőkkel szemben lesz ez alkalmazható, mert
az elzárással is büntethető cselekmények köre nem a vagyoni jellegű szabálysértések köre,
hanem tipikusan az ilyen, úgynevezett kényesebb, akár politikai szabadságjogok határára eső

tevékenység.

ELNÖK: Képviselő úr, még 40 szavazás van előttünk, egyébként meghallgattuk
tegnap az érveit. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen, csak nagyon sokan nem voltak itt.) De
érdeklődtek a többiektől. Kik támogatják? (Szavazás.) 3 igen. Kik nem támogatják?
(Szavazás.) 18-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Hatan.

A 20. Harangozó Tamás javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Én ezt támogatom, de
szerintünk ez összefügg a 24-essel és a kettőt egyben támogatjuk.

ELNÖK: Nekem ezt nem jelezték.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Azért, mert egy módosító
indítványban lett betéve, csak aztán kettészedték a paragrafusok miatt, de gondolatilag is
összefügg.

ELNÖK: Nálam azt jelezték, hogy a 24. a 36-ossal függ össze. A képviselő úr majd
megmagyarázza. Parancsoljon, Harangozó képviselő úr.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): A 36-ossal is összefügg, igen. A 20-asnál, ami
az eredeti javaslatban a házkutatás lehetőségét teremtené meg mindenféle engedély és
indoklás nélkül a szabálysértési ügyekben, ezt garanciális szempontból rendezi. A 20. javaslat
azt a lábát teremti meg, hogy a házkutatás ellen, mint egyébként máshol is, panasszal lehessen
élni. A 24. a szabálysértési törvénynek ezen a részén – tehát nem általános jelleggel –,
kifejezetten az önök által most behozott tényállás tekintetében az eredeti szándékok szerint
garanciális szempontokkal látja el, hogyan lehet házkutatást tartani, egyébként, mint bárhol,
bármelyik jogállamban. Az ön által említett utolsó szakasz pedig az eredeti javaslatukat vonja
vissza, merthogy innentől kezdve ez a szabálysértési törvényben lenne elrendezve, és nem a
rendőrségi törvényben lenne a kivétel megteremtve. Ennyi, erről szól a javaslat.

ELNÖK: Most azt szeretném kérdezni, hogy a 20., a 24. és a 36. javaslatok
összefüggenek, tehát egyben tudunk erről dönteni?

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Mit szól államtitkár úr a javaslathoz?

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Köszönöm szépen. Kik támogatják? (Szavazás.) 26 igen. Kik
nem? Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Hárman. A bizottság támogatja 26 igennel, 3 tartózkodás
mellett.

A 21. Kocsis Máté javaslata.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag támogatta a
bizottság.

A 22. Volner János javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 26-
an.

A 23. Kocsis Máté javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
A 24. megvolt, a 25. következik, Kocsis Máté.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
A 26. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 26-an.
A 27. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 26-an. A
bizottság nem támogatja. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elnézést kérek, szerettem volna ehhez egy-
két mondatot hozzászólni.) Semmi akadálya. Nincs itt az előterjesztő, de természetesen
megadjuk a szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A jegyzőkönyv és a történelmi hűség kedvéért
legalább annyit el kell mondani, hogy az alkotmányügyi bizottság most jelenleg a gyurcsányi
diktatúra egyik önkényuralmi, alkotmányellenes jogszabályát emelte törvényerőre, legalábbis
javasolja a törvényerőre emelését. Ez a szégyene ennek a bizottságnak.

ELNÖK: Köszönjük. Még egyszer felteszem szavazásra. Kik támogatják? (Szavazás.)
Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 26-an.

A 28. következik, összefügg a 45-össel, Schiffer András képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Öten. Kik ellenzik? (Szavazás.) 24-en.
A 29. Kocsis Máté képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 26-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) Kettő. A
bizottság támogatta.

A 30. megvolt, a 32. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik ellenzik? (Szavazás.) 26-an.
Közben Harangozó képviselő úr kért szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. A 32-essel kapcsolatban
azt szeretném elmondani, hogy természetesen a tartalmi részét nem támogatjuk, de fogunk
készíteni egy kapcsolódó módosító indítványt, hiszen egyébként is lesújtó minőségben került
ide elénk. Kocsis elnök úr javaslatai, a 14 módosító javaslat elírásokról és helyesírási hibákról
szól döntő többségében, nyilván ezért támogatja mindenki, de szeretném elmondani, hogy
ettől függetlenül itt, a 32. pontban marad egy borzalmas elírás, az „azért” helyett „azén”
szóval terjesztette be a jogalkotó; nyilván hosszú közigazgatási egyeztetés és egyeztetések
sora után. Azt szeretném mondani, hogy erre fogunk készíteni egy kapcsolódó módosítót,
mert az elírási hibában majd kellene lépni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 33. Kocsis Máté javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Mindenki támogatja.
A 34. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata, aki szót kért, parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szintén csak a jegyzőkönyv kedvéért,
vélhetően, de azért el kell mondani, hogy ez a bizonyos terrorizmus elleni harc, amelynek
nyomán Magyarországon is kitört a terrorizmus elleni harc láza, teljesen tévút, hogy a
belügyminiszter amúgy is túlterhelt hatáskörét a terrorizmus elleni harccal közvetlenül
felruházza. Azért vannak a szakosított rendvédelmi szervek, többek között a Nemzeti
Nyomozóiroda, és sok más nemzetbiztonsági célokat szolgáló szerv és szervezeti vezető,
hogy ők ezt felügyeljék.

Nagyon rossz üzenete van, jogállamisági elemekkel ellenkező üzenete van annak,
hogy gyakorlatilag a belügyminiszter, mint a terrorizmus elleni harc fő apostola fog majd
lecsapni naponta, nem tudom, milyen, vélelmezett terrorista csoportokra. Mint tudjuk, a
Hunnia csoport tagjai nem terroristák, velük szemben koncepciós eljárás folyik. Ha ilyen és
ehhez hasonló módon fognak a terrorizmus elleni harc küzdelmei zajlani, akkor nagyon
szomorú jövő vár erre az országra. Szeretném, ha ezért támogatnák ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönjük. Előterjesztő?

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 26-
an. A bizottság nem támogatja. (Közbeszólás a Fidesz oldaláról. - dr. Gaudi-Nagy Tamás (a
Fidesz képviselői felé): Ha titeket is leterroristáznak holnap, majd ti is támogatni fogjátok.)

A 35. Dorosz Dávid javaslata.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják Dorosz Dávid javaslatát? (Szavazás.) Hatan. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) 23-an.

A 37-es Kocsis Máté javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.
A 39. Kocsis Máté javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Mindenki. Köszönöm szépen.
A 40. Kemény János és mások javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Harangozó úr kért szót, parancsoljon!

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Szeretném kérdezni, hogy mihez kapcsolódik
ez a törvénymódosítási javaslat? A Házszabály szerint ezt hogy sikerült idehozni?

A másik, hogy erről beszéltünk tegnap, és erről beszéltünk akkor is, amikor a
törvényjavaslat előkészítetlenségéről, a kapkodásról és a fejetlenségről beszéltünk, erről
beszéltünk akkor is, amikor a vitában elmondtuk, hogy az az alkotmánymódosítás, ami a Ház
előtt van, ettől még semmi nem fog egymagában megoldódni. Úgy látjuk, hogy ez a javaslat
alapvetően az úgymond albírói típusú jogállás felé indul el, hiszen rendezi azt, hogyan kell
kijelölni a bírót, rendezi az összeférhetetlenségét, egy csomó szabályt állapít meg a bíróságról,
a bírókról, a bírókra vonatkozó szabályok közül a bírósági titkárokra kapcsolódó
vagyonnyilatkozat, összeférhetetlenség, a minősítésük és a többi. Ezzel szemben mintegy 15
százalékos, azaz mostani áron körülbelül 53 ezer forintos bruttó pótlékot állít szembe a plusz
munkával kapcsolatban.

Viszont, ami a legfontosabb, és erre az aggályunkra szeretnénk rákérdezni az
előterjesztőtől is, azt már tegnap is leszögeztük, és itt a bizottságban a kormánypárti
képviselők is elmondták, hogy a bírói függetlenség milyen fontos, főleg szabadságvesztéssel
sújtandó ítélkezés esetében, és indokolták, hogy miért van meg bírói függetlenség. Elmondtuk
mi tegnap is, és ma is ezt szeretném megerősíteni, a bírói függetlenségnek az egyik
legfontosabb garanciális szabálya a kinevezésnek a körülménye és a felmentésnek a
körülménye. Itt, ebben az esetben egy csomó garanciális szabály van, és természetesen a
bírósági titkár kijelölésre kerülését értjük, de a felmentési szabályaihoz viszont senki nem
nyúl hozzá. Magyarul, az igazságügyi alkalmazottak jogviszonyáról szóló törvény alapján
továbbra is szinte közalkalmazotti minőségben lehet őt felmenteni, egy olyan embert, aki
folyamatosan ítéleteket hoz, fel lehet menteni az egyéves ítélkezésre kijelölése ideje alatt is,
és esetleg fel lehet menteni utána is. Ebből a szempontból jogosan vélelmezhető az, hogy akár
azért, mert mondjuk, az ítélkezésével valakinek politikai vagy bármilyen más problémája van.
Mi ezt abszolút aggályosnak tartjuk.

Továbbra is azt szeretném mondani, hogy nem lehet így, egy-két nap alatt, kapkodva
ilyen dolgokat megoldani, de azt szeretném kérni, hogyha komolyan gondolják, hogy a bírói
titkároknak megkísérlik, megpróbálják egy nap alatt rendezni a jogviszonyát, akkor legalább
egy kapcsolódó módosító indítványban valahogy állítsák elő azt a helyzetet, hogy legalább az
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ítélkezése alatt – bár megítélésünk szerint onnantól kezdve, hogy őt kijelölik ítélkezésre – az
egész jogviszonyát érintően a felmentés körülményeit differenciáltan szabályozzák az
igazságügyi alkalmazottakhoz, mondjuk az Igazságügyi Hivatalban ülő közalkalmazotthoz
vagy köztisztviselőhöz, igazságügyi alkalmazotthoz képest, mert szerintünk ez nonszensz.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt az előterjesztőt kérdezném, engem úgy
tájékoztattak, mintha ez egy új jogszabály lenne, ezért itt nem lehet túlterjeszkedni. Tehát az
az érv, hogy mit keres itt, nem érv, és azért van itt, hogy egy új jogszabályhoz hozzáfűztek
valamit az előterjesztők, tehát ilyen értelemben nem túlterjeszkedés, csak részletez egy
problémát. (Dr. Szakács Imre: Elnök úr, nem volt javaslat a házszabályszerűség
vizsgálatára?)

ELNÖK: Nem volt ilyen, a jogi főosztály szerint sem volt. Az előterjesztő szerint
támogatható a javaslat?

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatható, és ha kell,
bővebben is indoklom. Ami a dolog formai részére hivatkozik, hogy kapcsolódó módosító
javaslattal lehet pontosítani, ha ilyen érkezik, természetesen azt támogatni fogjuk.

ELNÖK: Köszönöm, tehát támogatja az előterjesztő ezt a módosítást. Gaudi-Nagy
Tamás jelentkezett még. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyik döbbenetből a másikba esek, főleg az
előző döntés után. Igazából a bírósági titkárok szabálysértési ítélkezésbe való bevonása
érdekében történő eredeti előterjesztéshez képest most egy módosító javaslatban jelentkezik
az az egyébként szükségképpen részletszabálytömeg, ami valóban kell, ha már ilyen a
szabályozási szándék, akkor valóban kell, hogy részletesen foglalkozzon ezzel az egyébként
valóban a bírói függetlenséget is garantáló szabályrendszer. Egyszerűen megdöbbentőnek
tartom jogalkotási szempontból, a jogalkotási törvény szellemével, betűjével élesen
ellenkezőnek, hogy egy módosító indítvány formájában úszik be az asztalunkra egy ilyen
részletszabálytömeg, amelynek egyszerűen az alkalmasságát sem lehet ennyi idő alatt
megítélni.

Annyi mindenesetre látható, hogy a kijelölt titkár értékelése egy elég jó iránynak,
szabályrendszernek tűnik, csak persze az ember ilyenkor feltesz egy kérdést, hogy vajon a
bírói kar tekintetében miért nincs ilyen szintű szabályozás, hogy lényeglátási képességet,
döntési képességet és a többit miért nem veszi komolyan a bírói karnál, hiszen a bírói kar
jelentős része sajnos mélyen alávetette magát az előző rendszer, a forradalom által megdöntött
rendszer politikai önkényének.

ELNÖK: Igen. Bárándy Gergely!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Egyetlen kérdésem lenne a módosító javaslat benyújtóihoz, illetve az
államtitkár úrhoz is. Az előterjesztett javaslatról, tekintettel arra, hogy valóban, meglehetősen
szokatlan módon és a házszabályszerűség vagy házszabályszerűtlenség határait feszegetve
került ez benyújtásra, és azonkívül, ahogy Harangozó Tamás képviselőtársam elmondta, hogy
egy igazi jogi fércmunkának tekinthető ez a módosító javaslat, hiszen a bírói függetlenség
további elemeit egyébként az alkotmányban kellene tisztázni, természetesen, ami a titkárokra
vonatkozik, és ennél egy jóval komplexebb megközelítést igényelne a dolog.
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Egyetlen kérdésem van csak, mit szól ehhez az Országos Igazságszolgáltatási Tanács?
Látta-e? Ha úgy tetszik, egy költői kérdés, mert a benyújtás időpontját tekintve és az OIT
munkarendjét tekintve nyilvánvalóan erre nem volt lehetőség. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy két képviselő az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács tagja, és akik benyújtották, nyilván annak tudatában tették, hogy
beszámolnak az OIT legközelebbi ülésén. Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, nem az OIT-nak kell
beszámolni, ezt tegnap a vitában is elmondtuk. A törvényjavaslatot az OIT végighallgatta
annak idején, 21-én megtárgyalta, és az ő instrukciói alapján készült ez a módosító javaslat,
ezért van a módosító benyújtói között Kerényi János, aki a költségvetési bizottság OIT-ba
delegált képviselője és jómagam. Tehát ez az OIT által kezdeményezett dolog. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács Imre, Szili Katalin, Bárándy Gergely.

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Csak egy javaslatom lenne, elnök úr, hogy már a
második ellenzéki képviselőtársunk jelenti ki, hogy feszegeti a házszabályszerűség határait a
javaslat. Kérem elnök urat, hogy akkor kérdezze meg a képviselő urakat, hogy kérnek-e
szavazást a benyújtott javaslat házszabályszerűségéről (Közbeszólás az MSZP oldaláról: És
hölgyek.), csak urak voltak eddig, akik kifogásolták, bocsánat, vagy pedig felejtsék el, és nem
kell itt lebegtetni ilyen dolgokat.

ELNÖK: Ügyrendi javaslat volt?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Hozzászólások vannak? Igen. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Köszönjük szépen, de a frakciónk sem és jómagam sem szorulunk gyámkodásra. Hogyha lett
volna ilyen indítványunk és javaslatunk, akkor azt megtettük volna.

Az, hogy mi az, ami feszegeti a határát, mi az, ami elegáns, és mi az, ami nem az, mi
az, ami a parlamenti vagy a bizottsági etikettel a mi fogalmaink szerint összefér, vagy a
jogalkotás normális menetével, és mi az, ami egyébként házszabályszerű, ezt nyilvánvalóan
mi is meg tudjuk ítélni, nem véletlenül nem kértünk szavazást erről a javaslatról. Ettől
függetlenül azokat az aggályainkat, amelyeket megfogalmaztunk, és azt továbbra is
fenntartva, hogy a házszabályszerűség határait feszegeti, ezt továbbra is így gondoljuk. A
magam részéről a házszabályszerűség vonatkozásában nem kérek szavazást. Ha ezt a
képviselőtársam megteszi, ez természetesen jogában áll, én előrevetem, hogy a
házszabályszerűség vonatkozásában a jogszabály szerint fogok szavazni, azaz ez azt jelenti,
hogy igennel. Köszönöm.

ELNÖK: A másik frakcióból van-e hozzászólás? Ehhez? Szili Katalin!

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen. Én nem a Házszabály kérdésével
foglalkoznék, elnök úr, csak kérdésem lenne, ha lehetőségem van rá.

ELNÖK: Parancsoljon, képviselő asszony!
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DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget. Ezzel a módosító
indítvánnyal, amit képviselőtársaim benyújtottak, tulajdonképpen egy évre a bíróság elnöke
kvázi bírói státuszba helyezi a kijelölt bírót. Ebben a módosító indítványban gyakorlatilag
mindent rendeznek, ami éppen ezt a kvázi bírói szerepet támasztja alá – gondolok itt a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, összeférhetetlenségi szabályokra –, viszont nem
rendez egy dolgot, ez az eskütételi kötelezettség. Kérdezem azt, hogy egyébként ebben a
státuszban eljárhat-e kvázi bíróként egy bírósági titkár, például büntetéskiszabás és egyéb
ügyekben akkor, amikor az eskütételi kötelezettségről egy szót nem szól a módosító
indítvány. Ezekre kérek szépen részben az előterjesztőtől, részben a javaslattevőtől választ.
Köszönöm.

ELNÖK: Igen. Rubovszky képviselő úr, mint javaslattevő.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Én ezt a felvetést nagyon szépen köszönöm,
ezen fogunk gondolkodni, és egy kapcsolódó módosító javaslattal ezt a kérdést lehet még
korrigálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszatérünk az ügyrendi kérdésre. Fenntartja még a
szavazással kapcsolatos javaslatát (Dr. Szakács Imre felé.)?

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Nem, mert itt a képviselőtársaim elismerték, hogy
házszabályszerű. Még egy mondatot, elnök úr, ha már szót kaptam. Azért annak a pártnak a
tagjától ilyet mondani, hogy ez nem elegáns megoldás, meg mindenféle etikai normákra
hivatkozik, aki Balatonőszödön ott ült és végighallgatta a hazugságbeszédet, és utána egy szót
nem szólt, én azt gondolom, ez egy kicsit orcátlanság. (Dr. Bárándy Gergely: Ez elegáns volt,
képviselő úr, ez a személyeskedés igazából elegáns volt.)

ELNÖK: Az a kérésem, hogy ne sértegessük egymást. Még Gaudi Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mint friss képviselő, egy pillanatra elakadtam
a házszabályszerűség problémájánál. A Házszabály 94. § (3) bekezdéséhez kellene, hogy ez
tartozzon, ezért most egy kis segítséget kérek a benyújtott javaslattal kapcsolatban a bizottsági
kollegáktól, hogy valóban belefér-e ebbe.

ELNÖK: Úgy szól a szakasz, hogy egy meglévő törvény módosítását nem lehet
kiterjeszteni a meglévő törvény más részére. Ez pedig egy meg nem lévő törvény, most
hozzuk, tehát nem lehet a Házszabálynak ezt a rendelkezését alkalmazni.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát már meglevő, létező törvény
módosítását jelenti.

ELNÖK: Igen, de nem ezzel állunk most szemben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha szűken értelmezzük, akkor ez azt jelenti,
hogy a beterjesztett törvényjavaslat nem egy új, egységes jogszabályt hoz létre, hanem több
törvényt módosít. A szűk értelmezés szerint akkor a módosító javaslat nem terjedhet ki a
jogszabállyal nem érintett részre, és a jogszabályt úgy értem ez alatt, hogy az igazságügyi
alkalmazottak jogállásáról szóló törvény meg nem nyitott rendelkezéseire. Aggályos
számomra, hogy kiterjedhet-e, de kérem a tapasztaltabb képviselőket, hogy nyilatkozzanak,
győzzenek meg.
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ELNÖK: Térjünk vissza az ügyrendi vitát követően az érdemi döntéshez. Az
államtitkár úr egyetértett a javaslattal. Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) Hatan. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. A bizottság támogatta. Köszönöm.

A 41. következik, Dorosz Dávid javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hatan. Kik ellenzik? (Szavazás.) 22-en.
A 42. következik, Kocsis Máté képviselő úr.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Harangozó úr kért szót.

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Az előzőhöz szeretnék visszatérni egy kérdés
erejéig. A kormány képviselőjéhez csak egy kérdést tennék fel: úgy kell-e érteni ezt a
szabályt, hogy innentől kezdve az egyébként alapjogszabályban felsorolt célokhoz kötötten –
 mert ez itt nem jelenik meg – kérhet be a miniszter az alárendelt szervektől bármilyen adatot?
Vagy értsük ezt úgy, ahogy ide van írva, hogy innentől kezdve a nemzetgazdasági miniszter
bármelyik magánszemély APEH-bevallását bekérheti, vagy a belügyminiszter bármelyik
magánszemély rendőrségi vagy titkosszolgálati aktáját célhoz kötöttség nélkül bekérheti? Azt
szeretném kérdezni, hogy ez a szabály az ön megítélése szerint eltörlését szolgálja-e, vagy
egyszerűen csak egy eredeti jogalkotási problémát kíván kezelni. Erre kérek megnyugtató
választ. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon!

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A vonatkozó törvény
meghatározza egyebek mellett az irányítás fogalmát, és meghatározza az irányítás eszközeit.
Ha általánosságban fogalmazom meg, és jogilag nem precízen, akkor azt mondom, hogy az
irányító szerv felelősséget visel az irányított szervért, következésképp az irányított szerv
tevékenysége, szerepe nem maradhat előtte titokban, mert, ha titokban marad előtte bármilyen
tevékenysége, akkor nem tudja érte a felelősséget vállalni. Erről szól, hogy az irányítási
jogkörében, abban a tekintetben, abban a vertikumban, amiben irányít, az irányítással
összefüggésben minden adatot megismerhet. Megint azt mondom, nem lehet felelősséget
vállalni, hogyha valamilyen tevékenység az irányító szerv látókörén kívül marad.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Tamás Lamperth Mónikát, Kozma Péter
Molnár Attilát helyettesíti, György István Kovács Ferencet, Gyüre Csaba Murányi Leventét,
Bárándy Gergely Steiner Pált helyettesíti a továbbiakban és korábban is már.

A 42-essel tehát egyetértett az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) 25 igen. Kik
ellenzik? Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Hárman. A bizottság támogatta.

A 43. Volner János képviselő úr javaslata.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Hárman. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 25-
en.

A 44. Dorosz Dávid képviselő úr javaslata.
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DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Kilenc igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.)
19-en. Köszönöm.

A 45. következik.

DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Erről már döntöttünk korábban, és egyharmadot kapott. Készen vagyunk.
Van valakinek másról tudomása? (Nincs jelentkező.) Köszönöm, ezzel a napirendi ponttal
végeztünk.

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati
javaslat (H/585. szám) (Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló
indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása előterjesztőként)

Tisztelt Bizottság! Saját indítványunk következik, az Alkotmánybíróság tagjait jelölő
eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat. Három darab indítvány van, ez tehát
bizottsági indítványunk.

Az 1. pontban Lamperth Mónika, Bárándy Gergely és Harangozó Tamás indítványa
szerepel, ami a másodikkal is összefügg, indítványozzák a „jelöltek” szó helyett az „ajánlott
országgyűlési képviselők” módosítást. Kérdezem, kik támogatják ezt az indítványt.
(Szavazás.) Hatan. Kik ellenzik? (Szavazás.) A többi. Nem kapott egyharmadot sem.

A 3. pontban Lamperth Mónika, Bárándy Gergely és Harangozó Tamás a 7. pont
szövegéből az „az Alkotmánybíróság tagjának jelöltjével” helyett „alkotmánybíró-jelöltté”
kifejezést használnák. Kik támogatják ezt az indítványt? (Szavazás.) Kilencen. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Köszönöm, nem kapott egyharmadot ez sem.

A 4. Szilágyi Péter, Schiffer András és Bárándy Gergely indítványa. A 8 támogatást
12-re kívánják bővíteni, tehát a 15 tagú bizottság 12 tagjának kell. Kik támogatják ezt?
(Szavazás.) Kilencen. Kik nem támogatják ezt? (Szavazás.) A többi Nem kapott többséget.
Köszönöm szépen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De megvan az egyharmad, ugye?) Ennek itt
nincs jelentősége, mert mi előterjesztők vagyunk. Majd az emberi jogi bizottságban lehet
elérni az egyharmadot, és akkor lehet szavaztatni.

Azt szeretném ezzel kapcsolatban kijelenteni, hogy a továbbiakban semmiféle
kapcsolódó módosító indítványt nem fogunk támogatni – elnézést kérek, hogy így előre
megjósolom –, ezért nem fogunk holnapra bizottsági ülést összehívni. Ha mégis érkeznének
kapcsolódó módosító indítványok, akkor hétfőn meg tudjuk oldani, mert szeretnénk hétfőn
véglegezni az ügyet, nyilván tudjátok. Ahhoz, hogy hétfőn véglegezzük, ahhoz nincs
támogatható indítvány, akkor meg kell választani a tagokat, aztán meg kell hallgatni az
alkotmánybíró-jelölteket, és arról tudunk 19-én; ez a menetrend köt minket. Köszönöm
szépen.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/579. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk az alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatására. Helyettes államtitkár urat üdvözlöm!

Az 1. pontban Schiffer András képviselő úr új preambulumot szeretne. Kérdezem az
előterjesztőt.
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DR. GÁVA KRISZTIÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő egyetért.

ELNÖK: Az előterjesztő egyetért a módosítással. Kérdezem a bizottság tagjait, kik
támogatják a módosítást? (Szavazás.) Egyhangú. (Közbeszólások: Nem, nem egyhangú. - A
szavazatok újbóli összeszámolása.)) Tehát akkor kik támogatták? (Szavazás.) 25 igen. Kik
nem támogatták? (Szavazás.) Öten nem támogatták. Köszönöm szépen.

A 2. pontban Schiffer András képviselő úr kiegészítést javasol. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. GÁVA KRISZTIÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Kik támogatják Schiffer úr indítványát? (Szavazás.) Négy. Kik nem
támogatják? (Szavazás.) Mindenki más.

A 3. pontban Schiffer András képviselő az 1. szakasz módosítását indítványozza.
Előterjesztő?

DR. GÁVA KRISZTIÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Annyit fűznék hozzá, hogy jogosnak tartjuk az ilyen jellegű kiegészítést, de a szövegezésben
így is félreértés keletkezhet. Egy pontosabb megfogalmazást ajánlanék. Ebben a jelenlegi
formájában nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Akkor ezen még lehet javítani, köszönöm. Kik támogatják? (Szavazás.)
Schiffer András nevében Szili Katalin, ez egy, és még három, tehát négyen támogatják. Kik
nem támogatják? (Szavazás.) A többség. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Öten.

A 4. pontban Schiffer András a 70/I § (1) bekezdésének módosítását javasolja.
Előterjesztő?

DR. GÁVA KRISZTIÁN államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Négyen. Kik nem támogatják? (Szavazás.)
Többség. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Öten. Köszönöm szépen.

Ezzel is végeztünk. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak.

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/581. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
törvénycsomagból kizárólag a bizottság feladatkörét érintő módosításokról van szó, mint
emlékszünk rá, az illeték és a Ptk. tekintetében. Ebben a körben módosító javaslatot terjesztett
elő Scheiring Gábor az LMP tagja, aki azt szeretné, hogyha továbbra is kéne illetéket fizetni
az öröklés és az ajándékozás után. Ő ezt szeretné. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-
e ezt az indítványt.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az
előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Kik támogatják, hogy fennmaradjon az öröklési illeték és az ajándékozási
illeték? (Szavazás.) Négyen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) Senki más nem támogatja.
Köszönöm szépen, ezt elvetettük.

A 26. szám alatt beterjesztett a körünkben ülő dr. Horváth Zsolt képviselő úr módosító
indítványa, aki egy kiegészítést kíván a kormánytisztviselőkre vonatkozó fejezethez
hozzáfűzni. Kérdezem az előterjesztőt.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Köszönöm. Kik támogatják Horváth Zsolt indítványát? (Szavazás.) 19-en.
Kik ellenzik? (Szavazás.) Hatan. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Hárman.

Van még egy bizottsági módosító indítvány, amely a 6. § 1. pontjában javasol
módosítást. Különböző jogtechnikai módosításokról van szó. Kérdezem az előterjesztőt.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Elnézést, elnök úr, ez hányas sorszám alatt szerepel?

ELNÖK: 1. sorszám, de ezt most állítottuk elő.

KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha
technikai jellegű módosítás, akkor támogatja az előterjesztő.

ELNÖK: Általánosságban támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy az 1. pontot ki
támogatja? (Szavazás.) Mindenki.

A 2. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 3. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 4. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
Az 5. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 6. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 7. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 8. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 9. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 10. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 11. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki.
A 12. pontot ki támogatja? (Szavazás.) Mindenki. Köszönöm szépen.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az elhangzottaknak megfelelően hétfőn fogunk bizottsági ülést
tartani. Még egyszer mondom, tehát az alkotmánybírákat kijelölő bizottság tekintetében
mindenképpen szeretnénk hétfőn elfogadtatni a névsorral együtt. A névsorra kérek szépen
majd a megfelelő formában javaslatot, erre a Házbizottság külön fog minden frakciót
figyelmeztetni. Tehát 5 tagot kérünk szépen delegálni. Itt megint csak fölmerül az albizottság
alelnöki pozíciója, ami még nincs betöltve, és a másik két albizottság alelnöki helye sincs még
betöltve, de ezt nyilván majd megoldják az ellenzéki pártok.

Köszönöm szépen a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 50 perc)
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