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Helyettesítési megbízást adott
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) dr. Budai Gyulának (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Steiner Pálnak (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
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Hozzászólók
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Nagy Boldizsár (Magyar Helsinki Bizottság)
Dúró Dóra képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Remélem, még további tagokkal bővülünk, de így is
megvagyunk.

Engedjék meg, hogy először a helyettesítési rendet ismertessem: Bárándy Gergely
helyettesíti Lamperth Mónikát, Balsai István Salamon Lászlót, Kozma Péter Kovács Ferencet,
Horváth Zsolt Dorkota Lajost, Vas Imre Papcsák Ferencet, Mátrai Márta Kerényi Jánost.
Jelenleg ez a helyzet; a továbbiakat sorrendben fogom majd ismertetni.

Kiküldtük a napirendet, amellyel kapcsolatban nincs változás, de mivel sok
bizottságban illetékesek, akik hozzánk is jönnének, megszavazzuk, de az azon belüli esetleges
sorrendcserét illetően majd attól függően fogunk eljárni, hogy kik vannak itt a kormány,
illetve az előterjesztők részéről. Mindjárt például a 3-assal fogunk kezdeni.

Kérdezem, ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás. - Egyhangú egyetértés.)
Köszönöm szépen.

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1320. szám); általános vita

Az előbbiek fényében tehát a 3. napirendi ponttal kezdünk: az egyes migrációs tárgyú
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára
alkalmasságáról, T/1320. szám alatt.

Itt van Felkai államtitkár úr. Parancsoljon!

Dr. Felkai László szóbeli kiegészítése

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntöm
önöket. Ez az előterjesztés lényegében három törvényt tartalmaz: két idegenrendészetit és egy
migrációst. Önmagában az előterjesztésnek körülbelül kétharmad része jogharmonizációs
célú, egyharmad része nem. Ami nem jogharmonizációs célú, az alapvetően a menekültügyi
törvényhez kapcsolódik.

Meglehetősen nagy módosításról van szó, ezért ha bármit kiemelnék, azt hiszem,
önkényes lenne, úgyhogy az egyes intézményekről inkább majd a felvetődő kérdések kapcsán
szólnék.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs, a vitát nem zárom le, mert megjelent Nagy Boldizsár
professzor úr, aki korábbi bizottsági ülésen is részt vett, és azt kéri a bizottságtól, hogy
néhány percben hozzászólhasson. Kérdezem, hogy ezt megengedjük-e; szavazzunk ebben a
kérdésben! (Szavazás. - Látható többség.) Köszönöm szépen.

Foglaljon helyet! A professzor urat illeti a szó. Valóban arra kérem, hogy öt-hét
percben foglalja össze a mondanivalóját. Köszönöm.

Észrevételek

DR. NAGY BOLDIZSÁR (Magyar Helsinki Bizottság): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottsági Tagok! Nagy kitüntetés, hogy megszólalhatok önök előtt. A személyemben
beszélek, de élvezem a Menedék Egyesület és a Helsinki Bizottság támogatását is.
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Államtitkár úrral ez a harmadik bizottság, ahol együtt vagyunk jelen. Finomodnak az
érveink, de alapvetően nem változnak meg; így őt nem fogja meglepni az, hogy négy pontról
szeretnék röviden beszélni önök előtt. Az egyik az, hogy mi a törvényjavaslat kiindulópontja;
a második az, hogy emberi jogilag előrelépünk vagy sem; a harmadik, hogy az Európai Unió
irányába haladunk vagy ellentétes irányba indultunk; az utolsó pedig, hogy vajon teljes
mértékben indokolt-e ez az átfogó kodifikáció ez idő szerint.

A kiindulópontot illetően azt gondolom, hogy a magyar migráció adatai nem
támasztják alá azt a biztonsági szemléletet, amely az egész törvényt áthatja: a nem Európai
Unióból érkező, hosszan tartózkodó külföldiek száma csökken; a kiutasítások száma több
mint a harmadára csökkent 2005-tel összevetve; az érdemi eljárásra utalt menedékkérelmek
száma 3000 alatt van évek óta; a Magyarországon élő menekültek száma 1700 van, és
oltalmazott és befogadott van még 400. Tehát semmilyen migrációs nyomás nem nehezedik
ránk, nem romlott a magyar migrációs helyzet, ellenkezőleg, folyamatosan javul, mint ahogy
az Európai Unióban is: az Európai Unióba a 2010-es évek körül fele annyi menekülő érkezik,
mint ahány 2000-ben érkezett.

Ezt elmondván nézzük akkor, hogy emberi jogilag javul-e a mi helyzetünk, javul-e
Magyarország imidzse, ha ezt a törvényjavaslatot ebben a formájában fogadja el a parlament.
Attól félek, hogy nem javul.

Frontális támadást intéz a törvényjavaslat a család ellen, ami meglepő, hiszen a
kormány alapvetően családpártinak mutatja magát – sok intézkedésében valóban az is –, ez a
törvényjavaslat éppen ellenkezőleg. Egyrészt lehetővé teszi egész családok, illetve
kisgyermekek őrizetbe vételét. Az Európai Unió jogánál sokkal megszorítóbban értelmezi a
menekült jogát arra, hogy házastársával Magyarországon élhessen. S például büntetni rendeli
azt, aki családi kapcsolatot azért létesít, hogy magyarországi tartózkodási engedélyt
kaphasson. Tehát ha valaki beleszeret egy magyar állampolgárba, szeretne vele házastársi
kapcsolatban élni, és ezért folyamodik tartózkodási engedélyért, akkor meg kell őt büntetni,
hiszen a családi kapcsolatot azért hozza létre, hogy megszerezze azt a jogcímet, hogy
Magyarországon élhessen a házastársával, tehát hogy a szerelmét realizálhassa.

Különösen fájdalmas emberi jogi szempontból a fogva tartás megváltozó szabálya.
Már eddig sem voltunk az élvonalban, de most kifejezetten a legeslegutolsó sorba ültetjük
magunkat, ha elfogadjuk ezt a szabályt, amely lehetővé teszi, hogy 6 hónap helyett 12
hónapig tartsanak fogva olyan embereket, akik semmilyen, ismétlem: semmilyen
bűncselekményt nem követtek el. Egyedül az róható fel nekik, hogy az idegenrendészeti
szabályokat megsértették, vagyis szabálysértést követtek el. Pont olyan ez, mint ha önöket
gyorshajtáson érné, mondjuk, a horvát rendőrség, és ezért egy fél évre börtönszerű

körülmények közé vetné. Nincs más bűnük, mint az, hogy egy szabályt szabálysértési szinten
megsértettek.

Hát, ha az emberi jogi mérleg nem is olyan jó, akkor legalább együtt mozdulunk-e az
Európai Unióval? Mégis mi leszünk az elnökök, nem mindegy, hogy abba az irányba halad-e
a magyar törvényalkotás, amerre az Európai Unió haladni kíván. A válaszom sajnos
nemleges. Úgy tűnik, az Európai Unió arra törekszik, hogy a menekültstátust és az
oltalmazotti státust közelítse egymáshoz. A magyar törvényjavaslat éppen távolítani kívánja
azzal, hogy az oltalmazottak honosítását megnehezíti, elválasztja a menekültek honosításától.
A fogva tartás iránya – illetve most már egy hosszabb vitában vagyunk az államtitkár úrral; az
államtitkár úr azzal érvel, hogy a fogva tartás fogalmilag lehetséges 18 hónapon keresztül, és
ebben nincs közöttünk vita. Abban van, hogy az európai uniós szabály ezt alaphelyzetnek
tekinti-e vagy rendkívüli kivételnek. Én azt állítom, hogy ez a legrendkívülibb kivétel, amikor
6 hónapnál hosszabb fogva tartást lehetővé tesznek; ott a fogvatartottnak különösen
rosszindulatú magatartására van szükség. Az, hogy ő menedéket kér, menedékjogért
folyamodik, az biztosan nem ilyen.



- 8 -

S tekintettel arra, hogy igazán rövid szeretnék lenni, mert mindenben elnök úr
kívánságainak akarok eleget tenni, már ugrok is arra, hogy indokolt-e a kodifikáció. A
kodifikáció kapcsán kétségtelenül indokolt a visszatérési irányelv magyar jogba ültetése,
kétségtelenül indokolt, mondjuk, a vízumkódex vízum ellen fellebbezést lehetővé tevő
szabályainak az elfogadása. Ugyanakkor a menekültjogi törvény megváltoztatását semmilyen
ez idő szerint hatályos európai uniós norma nem írja elő. Viszont két éven belül biztosan meg
fog születni az új szabályrendszer, tehát, hölgyeim és uraim, önök egy-két éven belül ismét
kodifikálni fognak menedékjogot, és akkor talán meg fogják változtatni azt, amit most
elfogadni készülnek, legalábbis amit elfogadtatni szeretne a kormány, hogy a magyar
menekültügy jól működő rendszerét széttépjék, és a Fővárosi Bíróság kizárólagos
illetékességét felszámolván, az illetékességet valamennyi, a fogva tartás helye szerint illetékes
ítélőtábla mellett működő megyei bíróságra terheljék. Tehát nemcsak a debrecenire és a
szegedire, hanem valamennyire; hiszen például Nyugat-Magyarországon is van fogva tartás,
tehát az oda tartozó ítélőtábla melletti bíróságnak is el kellene járnia. Ami különösen nehéz
lesz, mert például a fogvatartottaknak személyesen kell a felülvizsgálati kérelmet beadniuk a
menekültügyi hatóságnál, amely esetben ez az átkísérés, mondjuk, a tizenhárom fogva tartó
hely némelyikénél több száz kilométeres utazást fog majd feltételezni.

Tehát azt gondolom, hogy a menekültjog és a menekültügyi apparátus egységessége
bomlana meg, ha ezt a törvényt elfogadnák. De valóban, egy-két év múlva úgyis kell majd
újrakodifikálni, és akkor lehet, hogy ezt helyre lehet tenni.

Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm kitüntető figyelmüket és
érdeklődésüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Gondolom, reagálni államtitkár úr akar
elsősorban. Parancsoljon!

Dr. Felkai László reflexiói

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm.
Az első kérdés a család egységére vonatkozott. Az Európai Unió elfogadott egy irányelvet a
névházasságok kiküszöböléséről. Az Európai Unióban alapelv a legálisan itt-tartózkodóknál a
családegyesítés, a család egysége. De Nyugat-Európában is tapasztalták sokan, hogy csak
azért kötnek házasságot adott esetben külföldiekkel, adott esetben ellenérték fejében, hogy
legalizálják az itt-tartózkodásukat, ezért az Európai Unió a névházassággal kapcsolatban egy
irányelvet fogadott el. S valójában ez a törvényjavaslat nem a valódi kapcsolatok ellen szól,
hanem megadja a lehetőséget arra, teljes mértékben összhangban az Európai Unió
irányelvével, hogy a névházasságok ellen föllépjen.

Ami az őrizetbe vételt illeti, az nem vitás, hogy a 18 hónapos maximum az Európai
Unió irányelvével egyezik, sőt annál még 6 hónappal kevesebb is, hiszen mi csak 12
hónapban javasoljuk ezt meghatározni. A kivételesség pedig következik magából a
törvényből, és következik a bírósági döntésből. Ugyanis, mint ahogy a büntető őrizetnél,
ennél is elő van írva, hogy csak addig tarthat, ameddig annak az indoka fennáll, és akkor meg
kell szüntetni haladéktalanul, hogyha, és ennek a kontrollját a bíróság biztosítja.

A példa azért nem volt jó a horvát közúti szabályszegés kapcsán, mert nem azért
vesznek valakit őrizetbe, mert egy egyszerű szabálysértést elkövet. Ennek az őrizetnek
valójában az a pontos neve, hogy kiutasítást végrehajtó őrizet, és akkor veszik őrizetbe az
illetőt, ha az eddigi magatartása alapján alaposan feltehető – és hogy így van-e, ezt a bíróság
kontrollálja –, hogy a kitoloncolás alól kivonná magát. Tehát mire a kitoloncolási döntés
megszületik, addigra az illető az országban eltűnne, ezáltal meghiúsítaná adott esetben a
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bírósági kiutasítás végrehajtását. Vagyis nem szabályszegés miatt van, hanem azért, hogyha
alapos okkal feltehető, hogy kivonja magát a kitoloncolás végrehajtása alól.

Ami a menekültügy és az Európai Unió, e törvény és az EU viszonyát illeti, elmondom
azt, amit két bizottság előtt már elmondtam, hogy a mostani soros elnök belga migrációs
államtitkárral a múlt héten folytattunk tárgyalásokat annak érdekében, hogy a folyamatban
lévő irányelvekből mi az, amit befejeznek a belgák, mi az, ami ránk marad, és ezekből
egyértelműen következik, hogy a beterjesztett irányelvek közül azokat, amelyekben a
Bizottság lazítást javasol, a tagállamok elutasítják. A tagállamok elutasítják, és az elnökségi
kompromisszumos javaslat éppen a szigorítás irányába hat. Pillanatnyilag tehát az
prognosztizálható, hogy ezekben a jelenleg hatályos menekültügyi szabályokhoz képest
lazítás nem lesz.

Még egy gondolat a Fővárosi Bíróságot illetően. Itt van nálam, ha kell, felolvasom, az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának a véleménye, amely azt mondja, hogy
támogatja a tervezetnek a decentralizálási törekvését, amely az OIT decentralizálási
törekvésével egybevág. Formailag tehát, azt mondom, az OIT Hivatalának szakmai
véleményével ellentétes az, ami itt elhangzott. Egyébiránt pedig az a fő indoka, merthogy a
Fővárosi Bíróság a 60 napos határidőket nem tartja, egy-másfél év után bírálja el a
panaszokat, és ezeknek a szegény szerencsétlen embereknek, akik egy idegen kultúrában itt
vannak, fogalmuk sincs, hogy egy éven keresztül mi történik velük, és akkor jönnek az
éhséglázadások, az éhségsztrájkok meg az erőszakos cselekmények. Miután a Fővárosi
Bíróság a 60 nap betartására nem képes, úgy gondoltuk, hogy a decentralizálással az ő
helyzetük is egyszerűbb lesz, mert korábban kapnak igenes vagy nemes döntést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ha nincs további hozzászólás,
szavazni fogunk.

Közben újabb helyettesítések érkeztek: Gyüre Csaba helyettesíti Gaudi-Nagy Tamást,
Steiner Pál Harangozó Tamást, Cser-Palkovics András Rubovszky Györgyöt, Budai Gyula
György Istvánt, Vitányi István pedig Szakács Imrét. Ennek ismeretében fogunk szavazni.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait – kormány-előterjesztésről van szó –, ki ért egyet
az általános vitára alkalmassággal. (Szavazás.) 21-en értenek egyet. Ki az, aki nemmel
szavaz? (Szavazás.) 4-en. Tehát akkor 21 igen és 4 nem szavazat mellett általános vitára
alkalmasnak találtuk.

Nem vagyunk kötelesek, mert nem az első helyen tárgyaljuk, de ha előadót kívánunk
állítani, akkor most van erre lehetőség. Jelentkezik-e valaki? (Nincs jelentkező.) Akkor nem
állítunk előadót. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen a megjelenést.

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1244. szám); módosító javaslatok megvitatása

Áttérnénk az 1. napirendi pontra, de miután nincs itt a helyettes államtitkár úr, a 2.-kal
folytatjuk: a hagyatéki eljárásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító
javaslatait fogjuk tárgyalni. Sorrendben haladunk.

Az 1. pontban Vitányi István képviselő úr javasolja a 6. § (1) bekezdését egy új ponttal
kiegészíteni. Kérdezem az előterjesztőt.

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót,
elnök úr. Czepek Gábor vagyok, a KIM magánjogi és igazságügyi kodifikációs
főosztályvezetője.
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A kormány álláspontja, hogy támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják.
(Szavazás.) 21-en. Kik ellenzik? (Szavazás. – 0) Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 4-en,
köszönöm. Elfogadtuk.

A 2. pont Simon Gábor képviselő úr módosító indítványa. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kik támogatják. (Szavazás.) 4-
en támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 21-en, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 3. pont Vitányi István módosító javaslata. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás. – 0) 4-en. Elfogadtuk.

A 4. pont Simon Gábor képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Ez összefügg a 7-essel. Támogatja a kormány?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 4. és 7. pontot is
támogatja a kormány.

ELNÖK: Kik támogatják a 4. és 7. pontot? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a
bizottság, elfogadtuk.

Az 5. pont Vitányi képviselő úr javaslata, összefügg a 14. és 16. ponttal. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Ki tartózkodott? (Szavazás. – 0) Kik
ellenzik? (Szavazás.) 5-en, köszönöm. Elfogadtuk.

Közben üdvözöljük Ipkovich képviselő urat, aki, mint tudják, bizottságunk új tagja, és
ma vesz először részt ilyen minőségben az ülésen. Jó munkát kívánunk! (Dr. Ipkovich
György: Köszönöm.)

A 6. pont Simon Gábor javaslata. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság, elfogadtuk.
A 7. pontról már szavaztunk.
A 8. pont következik, Simon Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?
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CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A kormány nem
támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-an. Kik
tartózkodnak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 10. pont Simon Gábor képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja a
kormány.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 11. pont Vitányi képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en.
Elfogadtuk.

A 12. pont Vitányi képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en.
Elfogadtuk.

A 15. pont következik, Vitányi képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja a
kormány.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 21-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 4-en
jelenleg. Elfogadtuk.

A 19. pont az utolsó, Stágel Bence képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A tárca ebben a
formában nem tartja támogathatónak. Kapcsolódó módosító indítványt kellene benyújtani,
ahhoz természetesen egyharmados bizottsági támogatottság kell.

ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát ebben a formában nem támogatja a kormány.
Ahhoz, hogy kapcsolódó módosítást lehessen benyújtani, a bizottság meghatározott részének
támogatnia kellene. A kormány jónak látná a kapcsolódó módosító indítványt?

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: Igen.

ELNÖK: És a bizottság nyújtsa ezt be? Más nem nagyon tudja.

CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: Igen.
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ELNÖK: Ezt most nem tudjuk megoldani, úgyis lesz szerdán még egy ülésünk. Kik
azok, akik támogatják a kormány által ilyen formában minősített javaslatot? (Szavazás.) 1
igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás. - Látható többség.) Jelenleg akkor inkább tartózkodunk.
Kik ellenezték? (Szavazás.) 5-en, köszönöm. Akkor egyharmadot sem kapott.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1247. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt
bizottságként

Megérkezett a helyettes államtitkár úr, rátérünk az 1. napirendi pontra: az
alkotmánymódosításhoz benyújtott módosító javaslatok következnek. A tisztelt bizottság
tagjai előtt van az ajánlás, annak sorrendjében haladunk.

Az 1. pontban Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők nyújtottak be módosító
indítványt. Az előterjesztőt kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Elnézést, elnök úr, egy általános indoklást mondhatok a módosító
indítványokról általában?

ELNÖK: Tessék parancsolni!

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Megpróbáltuk csoportokra osztani a módosító indítványokat. A jelenlegi
alkotmánymódosítás három esetkört foglal magában: az egyik a jogalkotási törvény, az új
jogalkotási törvény megalkotásával kapcsolatos alkotmánymódosító rendelkezések; másrészt
a legfőbb ügyész helyzetét szabályozó rendelkezéseket; s van egy rendelkezés, amely a
kormányhivatalok felállításával kapcsolatos törvényhez kapcsolódik. A módosító javaslatok,
amelyek a jogalkotással kapcsolatosan, a jogszabályok kezelésével, a jogszabályokra
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatosan érkeztek, ezek egy része egyébként elvileg
elfogadható és indokolt lehet. Ugyanakkor ezeknek a megjelenítését nem tartottuk
szükségesnek az alkotmányban rögzíteni, hiszen ilyen részletességgel szerintünk nem
indokolt ezeknek a megjelenítése. A szombaton benyújtott új jogalkotási törvény tervezete
egyébként ezeket a rendelkezéseket, a jogszabályokra, jogszabályok hatályára, a
visszamenőleges hatály tilalmára és az egyéb, ehhez az alkotmánymódosításhoz benyújtott
módosító javaslatokban szereplő rendelkezésekre vonatkozó passzusokat egyébként sok
tekintetben hasonló jelleggel tartalmazza.

Volt olyan módosító javaslat, amely szintén ehhez az alkotmánymódosításhoz
érkezett, azonban nem kifejezetten a jogalkotást érintette, tehát nem kifejezetten az
alkotmánymódosítás indokát képező három valamely indokhoz kapcsolódott.

Elöljáróban ennyit kívántam elmondani. Ha esetleg még további információra van
szükségük a képviselőknek, akkor természetesen állok rendelkezésre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végig kell mennünk az ajánláson.
Az 1. pont tehát Szilágyi Péter és Schiffer András módosító indítványa. Ezt a pontot

ezek szerint nem támogatja, ugye?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Kik támogatják a képviselő urak indítványát? (Szavazás. – 0) Kik ellenzik?
(Szavazás.) 24-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 2. pont Lamperth Mónika és Bárándy Gergely képviselők javaslata. Kérdezem az
előterjesztőt.

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

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólásra jelentkezett Gaudi képviselő
úr. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igazából az államtitkár
úrral az emberi jogi bizottságban már találkoztunk egypár perccel ezelőtt, és ott vetettem föl,
hogy nagyon örülnénk annak, ha itt a sommás nem támogatás valamilyen szintű indokolást
nyerne. Hiszen itt azért végül is egy nem akármilyen szabályról van szó, hanem a jogalkotás
rendjének az alkotmányba emelésének új szabályairól. S ráadásul úgy került előterjesztésre ez
az alkotmánymódosítás, hogy ehhez nem nyújtotta be a kormány a jogalkotási
törvényjavaslatot. Ezt a múlt heti vitában Répássy államtitkár úr el is ismerte tulajdonképpen,
hogy az ellenzéki kritika ilyen szempontból helyes. Úgy tudom, ez szombaton előterjesztésre
került, csak hát azért azt gondolom, finoman szólva nem vagyunk olyan helyzetben, hogy ezt
most teljeskörűen mérlegeljük, hogy ezek az ellenzéki módosító indítványok – illetve egy
kormánypárti van köztük – valójában segítik-e, kibontják-e a kormány koncepcióját, vagy
éppenséggel a jogalkotás rendjének a helyes irányba való mozdítását szolgálják vagy sem.
Tehát azt kérem az államtitkár úrtól, hogy akkor tényleg minden egyes ponthoz legalább
annyi magyarázatot adjon, nyugtasson meg minket, hogy azért nem támogatja, mert mondjuk,
a jogalkotási törvényben tökéletesen benne van, és ezért szükségtelen az alkotmányba
emelése, vagy bármi, valami magyarázatot kapjunk. De tényleg meg kell ismételjem, amit
már az emberi jogi bizottságban is mondtam, kicsit már parodisztikusnak érzem, hogy a
jogalkotás rendjéről szóló alkotmánymódosítást ilyen kutyafuttában, szinte csukott szemmel
csináljuk végig, anélkül, hogy mélyebben elgondolkodnánk azon, hogy valójában hogyan
lenne a legjobb ez a jogalkotási rendszer.

Az Alkotmánybíróság meghozta a döntését, hatályon kívül helyezte a jogalkotási
törvényt; a kormány saját indokolásában is azt mondja, hogy egyszerre kellene a két témát
tárgyalni, ehhez képest nem egyszerre terjeszti elő. Eljárásjogilag azt tudom indítványozni,
hogy amíg a jogalkotási törvény részleteit nem látjuk magunk előtt, addig egyszerűen ne
szavazzunk ezekről a módosító indítványokról, mert egyszerűen nem vagyunk abban a
helyzetben, hogy ezt felelősen megtegyük. Minket szerintem nem erre hatalmaztak föl, hogy
ilyen elkapkodottan és rendszertanilag ne egységesen vizsgáljuk ezt a kérdést.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr kíván szólni? Megadom a szót.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Igen, az is egy indok lehet, hogy mi ezeket a szabályokat nem tartjuk
indokoltnak az alkotmányban nevesíteni. De természetesen ehhez is adok indoklást.

A 2. pontban szereplő módosító javaslat szerintünk azért nem elfogadható, mert a
jogszabályok érvényességének vagy létrejöttének a kérdése egy jogelméleti kérdés, szerintünk
ezt nem szükséges az alkotmányban rögzíteni. A kihirdetés tekintetében pedig az eltérő

szabályok nem biztos, hogy csak a jogalkotási törvényben jelenhetnek meg, hiszen például az
önkormányzati rendeletek kihirdetése tekintetében nem a jogalkotási törvény, hanem az
önkormányzati törvény lehet az illetékes.
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ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk. Kérdezem, kik támogatják a javaslatot. (Szavazás.)
5-en támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás. - Látható többség.) Kik tartózkodnak? (Szavazás.)
3-an tartózkodnak; nem kapott egyharmadot.

A 3. pont Lamperth Mónika és Bárándy Gergely javaslata. Előterjesztő?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja, azzal az indoklással, hogy a jogalkotásra
vonatkozó általános követelmények a jogalkotási törvényben fognak megjelenni – a
tervezetben ezek már megtalálhatók –, adott esetben egy ilyen terjedelmű részletes
szabályozás szerintük a jelenlegi alkotmány keretei közé nem férnek be. Természetesen az új
alkotmányozás kapcsán megfontolható lehet adott esetben, hogy egy ilyen jogalkotási fejezet
kerüljön be az alkotmányba. Ez már az Országgyűlésnek a hatásköre.

ELNÖK: Bárándy képviselő úr kért szót.

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Szeretném megkérdezni, mi az oka annak, hogy a kormány egy olyan garanciális
alapelv tekintetében, amely szerint a jogszabályok kihirdetését megelőző időre nem állapíthat
meg új kötelezettséget, nem tehet terhesebbé kötelezettséget, illetve nem korlátozhat jogot
vagy nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé, miért gondolja úgy a kormány,
hogy ennek az alapelvnek nem az alkotmányban kellene szerepelnie. Mert őszintén szólva azt
gondolni sem merem, hogy a kormány nem tartja szükségesnek azt, hogy ez megjelenjen a
jogalkotás szabályai között.

Köszönöm.

ELNÖK: Előterjesztő?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Ezt az alkotmány most is tartalmazza, a jogállamiság követelményéből az
Alkotmánybíróság levezette. Ha az Alkotmánybíróságnak az alkotmány általános
megfogalmazásaiból levezetett valamennyi megállapítását be szeretnénk tenni az
alkotmányba, természetesen erre is lehetőség van, de úgy gondoljuk, az meglehetősen
terjedelmessé tenné az új alkotmányt.

ELNÖK: Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Azért merül
fel problémám ezzel kapcsolatban, ugyanis úgy tűnik, hogy a mostani kormánytöbbség nem
így értelmezi az alkotmányt, és nem osztja az Alkotmánybíróságnak ezt az álláspontját.
Ugyanis nemrégiben született egy olyan törvény, amely igenis visszamenőleg állapít meg
kötelezettséget, a jogszabály hatálybalépése előtti időszakra, méghozzá álláspontunk szerint –
és ezt többször elmondtuk már az Országgyűlés plenáris ülésén és más fórumokon is –
valóban alkotmányellenes módon. Mi ezért gondoljuk azt, hogy be kell emelni az alkotmány
rendelkezései közé ezt a szabályt, mert a jelenlegi kormánytöbbség ezt másként értelmezi,
mint az Alkotmánybíróság.

Hadd kérdezzem meg a kormány képviselőjétől, nyilván sejti vagy tudja, melyik
jogszabályra vagy melyik rendelkezésére gondolok; ha ezt ennyire egyértelműen
levezethetőnek tartja, akkor a kormánynak vajon miért az az álláspontja, hogy ez a szabály
alkotmányos. Vagy ha nem ez az álláspontja, akkor miért tartja fölöslegesnek azt, hogy a
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jelenlegi alkotmánybírósági gyakorlatot az alkotmányba emeljük? (Közbeszólások a Fidesz
képviselői részéről: De miről beszélsz?)

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem tudom, ehhez a napirendi ponthoz tartozik-e az, hogy egy másik
jogszabálynak az alkotmányosságáról most tárgyaljunk, amely az Alkotmánybíróságnál
egyébként még elbírálás alatt van, tehát döntést ebben nem hozott. Nem tudom, ennek van-e
itt helye.

ELNÖK: Szavazni fogunk. Ki ért egyet a 3. pontban írt módosító javaslattal?
(Szavazás.) 5-en szavaznak igennel. Kik ellenzik? (Szavazás.) Mindenki más. Egyharmadot
sem kapott.

A 4. pont ugyancsak Lamperth Mónika és Bárándy Gergely képviselők módosításáról
van szó. Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Hozzászólást nem látok, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an. Egyharmadot sem kapott.

Az 5. pont szintén Lamperth Mónika és Bárándy Gergely képviselők javaslata.
Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk. A „szerv” fogalom magába foglalja a jogalkotó személyt is,
úgyhogy ebben fölösleges a kiegészítés.

ELNÖK: Kérdezem, kik támogatják. (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-
an. Egyharmadot sem kapott.

A 6. pont Schiffer András képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előbbiekben már kifejtett indokokra tekintettel nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) Nem látok ilyet.
Kik ellenzik? (Szavazás.) 21-en – a Jobbik kivételével mindenki ellenzi. Kik tartózkodnak?
(Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 7. pontban Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők indítványa. Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 8-an támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-
en. Egyharmadot sem kapott.

A 8. pont Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők indítványa. Államtitkár úr?
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) Nem látok
támogatást. Kik ellenzik? (Szavazás.) 24-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak.
Egyharmadot sem kapott.

A 9. pont Schiffer András, Dorosz Dávid és Szilágyi Péter indítványa. Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodnak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 10. pont Lamperth Mónika és Bárándy Gergely indítványa. Államtitkár úr?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 11. pont Varga István képviselő úr indítványa. Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Ezt támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) 22-en támogatják.
Kik ellenzik? (Szavazás.) 5-en. Elfogadtuk, köszönöm.

A 12. pont Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők indítványa.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 13. pont Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők indítványa. Államtitkár úr?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Nem látok ilyet. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-
en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 8-an. Egyharmadot sem kapott.

A 15. pont következik, Lamperth Mónika és Bárándy Gergely képviselők indítványa.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-
en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 18. pont az utolsó, Szilágyi Péter és Schiffer András képviselők indítványa.
Előterjesztő?
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.)
Mindenki más, az 22. Egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat
(T/363. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Áttérünk a 4. napirendi pontra – itt van az előterjesztő is, Cser-Palkovics András –,
kapcsolódó módosító javaslatokról van szó. Sorrendben haladunk.

Az 1. pont L. Simon László képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Mindketten támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 5-en. A bizottság támogatja.

A 2. pontban Karácsony Gergely képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: A kormány?

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

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 3. pont szintén Karácsony Gergely képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja, hiszen
egy korábbi módosító indítvány ezt a fogalmat már pontosította.

ELNÖK: A kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 4. pont L. Simon László képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő támogatja.
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ELNÖK: Támogatja. A kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Mindketten támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 5-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

Az 5. pont Karácsony Gergely képviselő indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Nem támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en támogatják. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 6. pont Karácsony Gergely képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Nem támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 8-an. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 19-en. Egyharmadot sem kapott.

A 7. pont Novák Előd és Mirkóczki Ádám képviselők indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Nem támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an támogatják. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 5-en. Egyharmadot sem kapott.

A 8. pont ugyancsak Novák Előd és Mirkóczki Ádám javaslata.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Nem támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en. Egyharmadot sem kapott.

A 9. pont Karácsony Gergely képviselő indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják Karácsony Gergely indítványát? (Szavazás.) 8-an
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Egyharmadot sem kapott.

A 10. pont Karácsony Gergely indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 8-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 11. pont szintén Karácsony Gergely indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 22-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 12. pont Karácsony Gergely képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 22-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 13. pont L. Simon László képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Támogatjuk.
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ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Mindketten támogatják. Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 5-en. Kik tartózkodnak? (Szavazás.) 3-an. A bizottság is támogatja.

A 14. pont Karácsony Gergely képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) 5-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 15. pont L. Simon László képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenezték? (Szavazás.) 5-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. A bizottság is támogatja.

A 16. pontról, mivel nem házszabályszerűen lett előterjesztve – mondta a fő helyen
kijelölt bizottság –, ezért erről nem szavazunk.

A 17. pont L. Simon László képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Kik
ellenezték? (Szavazás.) 5-en. A bizottság is támogatja.

A 18. pont Novák Előd és Mirkóczki Ádám képviselők javaslata. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatja.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en. Egyharmadot sem kapott.

A 19. pont L. Simon László képviselő úr indítványa. Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 5-en ellenzik.
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. A bizottság támogatja.

A 20. pont ugyancsak Novák Előd és Mirkóczki Ádám képviselő urak indítványa.
Előterjesztő?

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormány?

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

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 5-en. Egyharmadot sem kapott.

Végeztünk ezzel a napirendi ponttal.

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése dr. Vadai Ágnes, a Nemzetbiztonsági
bizottság elnökének 2010. szeptember 21-ei eljárása kapcsán az országgyűlési képviselő
bizottsági/albizottsági munkában történő részvétele tárgyában (AIB-89/2010.);
állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárásban

Tisztelt Bizottság! Ügyrendi ügyek következnek. Az 5. napirendi pontban a Jobbik
képviselőcsoportja kifogásolja Vadai Ágnes, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökének egyik
eljárását a részvételt illetően, amely 2010. szeptember 21-ére vonatkozott. Állásfoglalásunk
tervezetét megkapták.

Az üggyel kapcsolatban két állásfoglalást terveztünk. Az egyik egy általános érvényű
állásfoglalás, amely szerint – tisztelt képviselőtársaim olvashatják – a bizottsági eljárási
kérdésekben hozott döntések nem alkalmazhatóak automatikusan az albizottság működésével
kapcsolatban, és a bizottság elnöke ebben a minőségében nyilván nem hozhat az albizottságra
vonatkozó döntést. Ez az általános jellegű. Az eseti jellegű pedig folytatólag tartalmazza azt,
hogy a bizottságunk nem ügyrendi kérdésnek tekinti ezt a megkeresést.

Kérdezem, kíván-e ehhez valaki hozzászólni. Igen, Gaudi képviselő úr, utána pedig
Steiner képviselő úr.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, ez egy
nagyon durva, kirívó eset, amellyel, úgy gondolom, ha eljárásjogilag nézzük Házszabály
vetületén át, akkor mindenféleképpen egy olyan képviselőijog-korlátozás történt a
Nemzetbiztonsági bizottság albizottsági vezetője részéről, amely felveti az ügyrendi kérdés
legnagyobb súlyát. Hiszen gyakorlatilag arról van szó, hogy egy tanácskozási joggal
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részvételre jogosult jobbikos képviselő, nevezetesen Rubik Gergely részvételét Vadai Ágnes,
ráadásul azzal a mondattal fűszerezve tagadta meg, hogy „nem akarok itt jobbikosokat látni”.

Úgy gondolom, nagyon szomorú azt megélni, hogy az elmúlt nyolc év után, ennek az
elmúlt nyolc évnek a felelős politikájában szerepet vállaló képviselő nemhogy szerényen
visszafogná magát, de még ráadásul ilyen sértő és ilyen házszabályellenes döntést, önkényes
döntést hozott. Függetlenül attól, kérem, vonatkoztasson el a kormánytöbbség attól, hogy ez
kinek a jogát érintette, ez azért mégiscsak megengedhetetlen, hogy a tanácskozási joggal
rendelkező képviselők részvételét egyszerűen megtagadja az elnök. El tudok mondani konkrét
példát, hogy ez miért ellenkezik a Házszabállyal. Például a 2002-2010 közötti alapvető

szabadságjog-sértéseket vizsgáló emberi jogi bizottsági albizottság munkájában Morvai
Krisztina rendszeresen részt vehetett tanácskozási joggal európai parlamenti képviselőként.
Lényegében senki semmilyen kifogást nem támasztott az ő részvételével és aktív munkájával
szemben, amellyel persze nagyban hozzájárult szerencsére a bizottság nemsokára
elkészítendő jelentéséhez. Azt gondolom, ez megengedhetetlen, hogy a Házszabály 29. § (2)
bekezdéséből, illetve a képviselői jogokból fakadó jogosítványt, a tanácskozási joggal való
részvétel jogát akár pártállás alapján korlátozza valaki.

Nagyon kérem a bizottságot, hogy állásfoglalásában ítélje el ezt a magatartást, a Vadai
Ágnes részéről kifejtett magatartást. A jövőre szólóan legyen ez egy olyan példaértékű

állásfoglalás, amelynek igenis legyen az a következménye, hogy akár a helyén se
maradhasson egy ilyen képviselőtársunk, aki sajnálatos módon teljesen összekeverte
véleményének a kifejtése terepét egy bizottsági, albizottsági elnökségi státusával. Ezzel
szemben gátat kell emelni, és ez különösen azért is bosszantó és felháborító, hiszen ennek a
nemzetbiztonsági albizottságnak a munkája ráadásul pont az volt, hogy tárják fel az elmúlt
nyolc év anomáliáit, amely feltárási munkában, úgy gondolom, teljesen közös érdeke van a
Fidesz-KDNP és a Jobbik képviselőinek is, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogy
elszámoltassanak azok a személyek, akik az elmúlt nyolc év jogsértéseiért felelősek voltak.

Úgyhogy én kérem, hogy ezt az eseti jellegű állásfoglalást ne ilyen tartalommal
fogadja el a bizottság, hanem kifejezetten mondja ki azt, hogy a tanácskozási joggal részt
vehető képviselő részvételének a megtagadása ellentétes a Házszabály előírásaival, és sérti az
érintett képviselő alapvető, Házszabályban rögzített jogait.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot és képviselő urat,
hogy az általános érvényű állásfoglalás ezt tartalmazza, amit a képviselő úr elmondott. Arra
nincs hatáskörünk, hogy valakit megbélyegezzünk vagy bármilyen kritikát egy másik
bizottság elnökének a magatartásával kapcsolatban kifejezzünk. Erre való az Országgyűlés
elnöke. Javaslom, hogy a frakció vagy bárki más a kifogásolt magatartás miatt az
Országgyűlés elnökéhez forduljon. Ebben egyébként a Vona Gábor frakcióvezető úr
megkeresésének sorrendjében és pontokba szedett kérdéseivel kapcsolatban kitérünk minden
kérdésre.

Steiner képviselő úr kért még szót. Parancsoljon!

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság!
Az, hogy képviselőtársam milyen véleményt alkot, vagy egyáltalán elhangzott-e ez a
megjegyzés, erről én nem tudok most tényszerűen semmit mondani, lévén, hogy tapasztalati
ismeretem magáról a megjegyzésről, ha elhangzott, nincsen. Persze ha a véleménynyilvánítás
kategóriájába tartozik, akkor azt gondolom, mindenkinek van véleménye, és azt elmondhatja.

Ami a panaszt illeti, azt Vadai képviselő asszony all inclusive nem követhette el, mert
ennek az albizottságnak nem ő az elnöke, és ezt az albizottsági ülést nem ő vezeti.
Következésképpen, ha a bizottság ülésvezetésével szemben van panasz, akkor annak a
címzettje Demeter Ervin képviselő úr, aki ennek az albizottságnak a vezetője.
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Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A hozzászólások megtörténtek. Kérdezem, ki az, aki
támogatja az ügyrendi állásfoglalást; együttesen szavazunk az általános jellegű és az eseti
jellegű állásfoglalásról. Kérem az igen szavazatokat. (Szavazás.) 24 igen. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 3-an ellenzék. A bizottság tehát elfogadta ilyen arányban.

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a Házszabály tárgysorozatba-vételre
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában (AIB-91/2010.); állásfoglalás
kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárásban

Következik egy másik ügyrendi jellegű döntésünk, ezzel szintén a Jobbik
képviselőcsoportja kereste meg a bizottságot a tárgysorozatba-vétellel kapcsolatban. A
tervezetünk ezzel kapcsolatban általános érvényű állásfoglalást tartalmaz. Az a lényege, hogy
a törvényjavaslat és az országgyűlési határozat tekintetében összességében tartalmazza a
vonatkozó eljárást a Házszabály 98. és 99. §-a, így a hat alkalom kétszeresen lenne számítva,
ha a kifogás alapján a vélt szabály szerint járnánk el.

Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel vagy hozzászólás. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt a Házszabály 98. § (5) bekezdésének
értelmezéséről van szó. Ebben a frakcióvezetőnk, Vona Gábor álláspontja valóban elég
markánsan kifejtésre kerül. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy az ellenzéki jogok értelmezésénél
különösen nem lehet a megszorító értelmezés elvét követni, és ez, azt gondolom, a többi
ellenzéki képviselő számára is elég egyértelmű kellene hogy legyen, de a kormánypárti
képviselők számára is. Nyilván tudjuk, hogy most van egy ilyen konstelláció a parlamentben,
ami most kialakult, de bárki lehet ellenzéki előbb-utóbb. Azt gondolom tehát, hogy jó volna
ebben a körben ezt a bizonyos megengedőbb értelmezést alkalmazni.

A normaszöveg ezt igenis nyitva hagyja, tehát a megfogalmazásokból levezetett
érvelés és különösen a Házszabály 112. § (1) bekezdése szerinti értelmező rendelkezés
együttes értelmezésével ez a bizonyos kivételes lehetőség, tehát hogy a tárgysorozatba-vétel
tárgyában a Ház döntését kérhetik a frakciók, ez így, ahogy Vona Gábor frakcióvezető úr
előterjesztése tartalmazza, ez valójában kétszer hat ilyen javaslatot jelent. Úgyhogy mi
szeretnénk, ha meg tudnánk győzni a képviselőtársainkat arról, hogy ez a helyes értelmezése a
Házszabály 98. §-ában írtaknak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor dönteni
fogunk.

Szavazás

Ki ért egyet az általános érvényű állásfoglalással, amely tehát az előbbiek szerint
ismertetésre került? (Szavazás.) 24-en értenek egyet. És kik nem értenek egyet, tehát ellenzik?
(Szavazás.) 3-an ellenzik.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi ponttal is végeztünk.
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Az iskolai „nemzeti összetartozás napja” bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló határozati
javaslat (H/638. szám); zárószavazás előkészítése

Kaptunk egy zárószavazással kapcsolatos megkeresést. A mai napon kerül sor a
H/638. számú határozati javaslat zárószavazására, ez a nemzeti összetartozás napjának iskolai
bevezetéséről és az ezzel kapcsolatos teendőkről szól. Ehhez nyújtott be Dúró Dóra képviselő

asszony – aki jelen is van; parancsoljon helyet foglalni az asztalnál, mindjárt szó kap; és jelen
van a kormány képviselője is – zárószavazás előtti módosító javaslatot.

Megadom a szót az előterjesztőként jelen lévő Dúró Dóra képviselő asszonynak.

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a határozati javaslattal
kapcsolatban több napon keresztül egyeztetést folytattam az előterjesztők képviselőjével,
Révész Máriusszal, és ennek az egyeztetésnek a következményeként született meg ez a
zárószavazás előtti módosító javaslat.

Röviden arról van szó, hogy volt Lendvai Ildikónak egy módosító javaslata, amelyet
Révész Máriusz elmondása szerint a kormánypárti sillabusz hibájából fogadtak el, amely
túlterjeszkedik azokon a célokon, amelyeket az előterjesztők megfogalmaztak magának a
javaslatnak a címében is, és az egész határozati javaslatban végig ugyanezekről a célokról van
szó. A zárószavazás előtti módosító javaslat ezt a túlterjeszkedést szeretné megszüntetni,
megtartva Lendvai Ildikó javaslatából azt a részt, amely viszont beleilleszthető a címben is
megfogalmazott célokba.

Lendvai Ildikó javaslatában nem változtatta meg a címet, holott egy másik MSZP-s
képviselő, Kolber István a 17. módosító javaslatban ugyanilyen indokolással és ugyanilyen
jellegű módosítással a cím megváltoztatását is javasolta. Lendvai Ildikó esetében ez elmaradt,
és ezért gondolom azt, illetve a Jobbik gondolja azt, hogy módosításra szorul ez a része a
határozati javaslatnak.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontját szeretnénk megtudakolni. Ez
képviselői indítvány, mint tudjuk, de a kormány álláspontját mindjárt megtudjuk. (Gloviczki
Zoltán: Egy fél perc, elnök úr!) Csak nyugodtan. (Gloviczki Zoltán tanulmányozza a
benyújtott módosító javaslatot.)

Parancsoljon! Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért a nevét, beosztását legyen szíves
bemondani.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Gloviczki Zoltán vagyok, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes
államtitkára.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztő által megfogalmazottakon kívül, úgy tűnik
nekünk, hogy más apró módosítás is történt, ezzel az előterjesztéssel nem ért egyet most a
kormányzati oldal.

ELNÖK: Tehát a kormány a javaslattal nem ért egyet; az előterjesztőt nem látjuk itt.
Gaudi Tamás szót kért. Parancsoljon!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, abszolút
jól és érthetően vázolta föl képviselőtársnőm, Dúró Dóra ezt a zárószavazás előtti módosító
javaslatot, hiszen ez egy klasszikus koherenciazavar. Hiszen valóban, a Lendvai Ildikó által
előterjesztett módosítás elfogadásával az eredeti cél, tehát hogy ne felejtsük el: a „nemzeti
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összetartozás napjának” iskolákba történő vitele, illetve különösen az elszakított területeken
élő nemzettestvéreinkhez történő utazások szervezése volt az első számú célja, ez totálisan
valóban felborult ezzel a módosító javaslattal. Amit ezek szerint valóban, ahogy mondja
képviselőtársnőm, a szavazási minta alapján valószínűleg technikai tévedésből szavazott meg
a kormánytöbbség. Ez a zárószavazás előtti módosító javaslat a Házszabály szerint is éppen
arra irányul, ez az intézmény azért létezik, hogy ezt a koherenciazavart ilyen módon ki
lehessen küszöbölni.

Én nem igazán értem az államtitkár úr részéről azt az érvet, hogy miért nem lehet ezt
ennek fényében támogatni, hiszen tulajdonképpen a kormánytöbbség akarata is ellentétes
azzal az állásponttal, amelyet most ön képvisel, és az eredeti előterjesztés ereje és súlya
csorbul ezzel. Ezért különös felelősséggel kell szerintem eljárnunk, hiszen itt azért nem
akármiről van szó, hanem tényleg az elszakított sorban élő 3,5 millió magyar ember iránt
érzett felelősségünkről, és egyáltalán annak a szellemiségnek a továbbfolytatásáról, amelyet
végül is az állampolgársági törvény és a nemzeti összetartozásról szóló törvény elfogadása
szépen kijelölt. S hangsúlyozom még egyszer, ez a zárószavazás előtti módosító javaslat a
Házszabály előírásaival és annak szellemével is tökéletesen összhangban áll.

Kérem helyettes államtitkár urat, hogy ezt gondolja át. Akár – ha szabad technikai
indítványt tenni –, nem tudom, öt perc szünetet rendeljen el elnök úr, hogy a kormánytöbbségi
frakciók tudjanak egyeztetni esetleg az államtitkár úrral. Mert ez most tényleg egy gyorsan
elénk került javaslat volt, lehet, hogy ő sem tudott benne álláspontot kialakítani, de most
nagyon nagy felelőtlenség lenne szerintem, ha egy elkapkodott álláspont miatt az eredeti
szándék szerinti országgyűlési határozat eltorzulna.

Köszönöm.

ELNÖK: Mindjárt megadom a szót Bárándy képviselő úrnak. Ahhoz, hogy erre
valamilyen formában fény derüljön, itt egyharmados támogatást kell kapni. Kérem tehát
képviselőtársaimat, hogy a szavazásnál ezt vegyék figyelembe; tehát 9 igen szavazat
szükséges majd a továbbjutáshoz.

Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csupán
kérdeznék, mert őszintén szólva, valóban kicsit későn kaptuk meg – ami persze a jellegéből
adódik – a zárószavazás előtti módosító javaslatot. Nem igazán látom, hogy hol van a
koherenciazavar. Ugyanis az nem koherenciazavar, hogy egy olyan módosító javaslat kerül
elfogadásra, ami többeknek nem tetszik. Ilyen van. Ilyen volt már az Országgyűlés
történetében, meg még lesz is. De ez nem alapozza meg a koherenciazavart.

Szeretném megkérdezni, hogy más jogszabálynak vagy ugyanezen jogszabálynak
mely rendelkezésével áll ellentétben az eredeti módosító javaslat, aminek a módosítására ez
törekszik, mert őszintén szólva én ezt még nem látom. Úgyhogy erre szeretnék választ kapni.

Köszönöm.

ELNÖK: Megadom a szót a képviselő asszonynak.

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó javaslata arra vonatkozott,
hogy a Magyarság Háza a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségeket
mutassa be, a címben pedig azt fogalmazták meg az előterjesztők, hogy a Magyarország
határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóljon; illetve szintén a címben az iskolai
„nemzeti összetartozás napja” bevezetéséről van szó, Lendvai Ildikó javaslatában pedig az
összes nemzeti ünnep és emléknap iskolai megemlékezéseiről van szó. Tehát túlterjeszkedik
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azon a körön, amit a címben meghatározott az előterjesztő. (Dr. Bárándy Gergely: Tehát a
cím.) Így van.

És Kolber István képviselőtársunk, aki szintén nyújtott be módosító javaslatot, de az
nem került elfogadásra: ő az „Európa napja” bevezetését és ennek alapján a cím
megváltoztatását is kezdeményezte.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Gaudi-Nagy Tamás kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy kisegítő érvként hozzátenném, hogy
valóban, a koherenciazavar lényegét az okozza, hogy a nemzeti összetartozás definícióját
nagyon szépen és felelősen az általunk közösen elfogadott ilyen irányú törvény meghatározza,
s nem akarok valami nagyon szélsőséges szót használni, de ez azért igazából ennek a
törvénynek a méltóságát sérti és rontja le, mondom, ennek a jogalkotói szándéknak a
kibontását, ha most egy ilyen, ezzel a szépen megalkotott definícióval ellentétes tartalommal
töltődik föl az iskolákban a „nemzeti összetartozás napjának” megünneplése.

Kérem tehát ennek a megfontolását a kormánytöbbség részéről.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, képviselő asszony?

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): A kormány képviselőjének fenntartására is szeretnék
reagálni. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával ez a szöveg került ki az én
javaslatomban, de az egész határozati javaslatban az Országgyűlés a kormányt kéri fel, tehát a
kormányon belüli munkamegosztást, azt gondolom, nem feltétlenül szükséges a határozati
javaslatban rögzíteni.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr még szót kért.

GLOVICZKI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én is
szeretném pontosítani Gaudi-Nagy Tamás úr számára: valóban, abszolút egyetértünk a dolog
jogi hátterével és a képviselő asszony által előterjesztettekkel, és ahogy ő ezt nagyszerűen
detektálta, valóban erről az egy fél mondatról van szó, aminek semmi köze nincs a tárgyalt
ügyhöz. Az Oktatási és kulturális bizottság elég kényesen kiegyensúlyozva hagyta benne ezt a
mondatot a határozattervezetben, hogy „a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával”.
Tehát azt szeretném kérni, hogy esetleg egy bizottsági módosító javaslattal kerüljön olyan
szöveg napirendre, amely orvosolja a koherenciazavarokat, de nem nyúl bele ebbe a
félmondatos kérdésbe.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát dönteni fogunk. Felhívom a tisztelt tagok
figyelmét, hogy ahhoz, hogy további következtetéseket le tudjunk vonni, legalább 9 igen
szavazat szükséges. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 11 igen. Köszönjük szépen.
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás. - Látható többség.) És ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 5-
en ellenezték. Egyharmadot kapott, tehát így lehet kérni a szavazást róla, és lehet benne
álláspontot változtatni. Köszönöm szépen.
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Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az „egyebekben” még egy dolgot szeretnék fölvetni. A
Házbizottság valamelyik ülésén a közelmúltban volt arról szó, hogy egyes bizottságok
alkalmazzák az e-mail mellett az SMS küldését is az értesítésekre. Amennyiben a bizottság
úgy dönt, a bizottsági ülések időpontjáról – napirend nélkül persze (Derültség.), ami elfér a
telefonon – külön fogunk küldeni SMS-értesítést. Gondolom, ezzel mindenki egyetért.
(Egyhangú egyetértés.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Még elég zavaros a helyzet, de a házszabály-módosítás nyilván
megtörténik, tehát szerdán nem kerül sor szavazásra, ezért nincs akadálya annak, hogy 11
órakor ülést tartsunk itt.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 39 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


