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Napirendi javaslat

1. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai

törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1376. szám)

(Általános vita)

2. A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslat

(T/1382. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.

évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

5. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett

katasztrófáért viselt felelősség feltárásával és a hasonló katasztrófák jövőbeni

megakadályozásához szükséges feladatok meghatározásával foglalkozó

országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati

javaslat (H/1351. szám)

(Kepli Lajos (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

(Általános vita)
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6. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

7. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/1172. szám)

(Dr. Vas Imre, dr. Braun Márton, dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), dr. Vejkey Imre, dr.

Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)

(Zárószavazás előkészítése)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Murányi Levente (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak
(Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) dr. Balsai Istvánnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP) megérkezéséig dr. Kerényi Jánosnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)
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Meghívottak részéről

Hozzászólók
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Kepli Lajos országgyűlési képviselő (Jobbik)
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 28 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Tisztelt Bizottság! Kedves Meghívottak! Nincs akadálya, hogy elkezdjük a
bizottsági ülést.

Ismertetem a helyettesítéseket: Horváth Zsolt Dorkota Lajost, Cser-Palkovics András
Bohács Zsoltot, Lamperth Mónika Harangozó Tamást, Kozma Péter Kovács Ferencet, Vas
Imre Papcsák Ferencet, én pedig György Istvánt helyettesítem, Gyüre Csaba alelnök úr pedig
Gaudi-Nagy Tamást fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen.

Az írásban előterjesztett napirendi javaslatot megkapták. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, ki az, aki elfogadja az írásban előterjesztett napirendi javaslatot. (Szavazás.)
Mindenki elfogadta, köszönöm szépen.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám); általános
vita

A megadott sorrendben haladunk. Az első az adó- és járuléktörvényekről szóló
T/1376. szám alatt beterjesztett törvényjavaslat. Az általános vitára alkalmasságról kell
döntenünk.

Átadom a szót az előterjesztő képviselőjének. Kérem, hogy nevét és beosztását a
jegyzőkönyv számára szíveskedjék bemondani.

Kanyó Lóránt szóbeli kiegészítése

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszöntöm a tisztelt
bizottságot. Kanyó Lóránt vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-
helyettese.

Az önök előtt nyugvó adó- és járuléktörvények és más törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat mintegy 22 törvény módosítását irányozza elő. Ennek a törvénycsomagnak
azonban a gerince egy törvényen áll, ez a személyi jövedelemadó törvény módosítása. A
személyi jövedelemadó törvény módosítása pedig két pilléren nyugszik: az egységes,
egykulcsos 16 százalékos jövedelemadó-mérték bevezetése, ami az elkülönülten adózó
jövedelmekre is vonatkozik. Ezzel összefüggésben az adójóváírás intézménye ugyan
megmarad, de hatóköre szűkebb lesz.

Fennmarad 2011-ben az úgynevezett szuperbruttósítás jogintézménye is, ami azt
jelenti, hogy a jövedelemadó alapja a jövedelem 1,27-szerese, azonban ennek a mértékbe
2012-ben már csak a fele, és 2013-ban pedig a törvényjavaslat előirányozza, hogy ez a
szuperbruttósítás szűnjék meg.

Az egykulcsos személyi jövedelemadó lehetővé teszi azt, hogy jelentős mértékben
csökkenjenek az adózók és egyben az adóhatóságok adminisztrációs terhei is, hiszen
kevesebb adóbevallás benyújtására lesz szükség. Az adóbevallást adott esetben egy
nyilatkozat pótolja.

Az egykulcsos jövedelemadó hatásai között említhető, hogy a foglalkoztatási helyzet
javul, hiszen az élőmunkaterhek csökkennek. Mintegy 300 milliárd forint marad a személyi
jövedelemadó-kötelezettek, magánszemélyek zsebében.

A másik pillére a személyi jövedelemadó-változásnak a családi adóalap-kedvezmény
bevezetése. Ez azt jelenti, hogy az egy és két gyermeket nevelő családok esetében
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eltartottanként, gyermekenként és havonta 62 500 forinttal lehet csökkenteni a jövedelemadó
alapját. Abban az esetben, ha három vagy annál több gyermeket nevel valaki háztartásában,
akkor az adóalap-kedvezmény mértéke gyermekenként és havonta 206 250 forint. A
kedvezmény megosztható az egy háztartásban élő házastársak, élettársak között, aminek
eredményeként adott esetben egy kétkeresős családmodellben, ha mind a ketten az
átlagjövedelem körül keresnek, lényegében adót nem kell fizetniük, ha három gyermekük van.

Ha a törvényjavaslat a társasági adó körében tartalmazza azt a fontos és előremutató
javaslatot, hogy 2013-tól a társasági adó mértéke egységesen 10 százalék lesz. Jelenleg 16
százalék az 500 millió forint feletti adóalap esetén.

Az általános forgalmiadó- és a jövedékiadó-törvény módosítását a jogharmonizációs
kötelezettségeink teljesítése miatt irányozza elő a törvényjavaslat, és egyszerűsítésekre kerül
sor a helyiadó-törvényben, valamint részint az illetékekről szóló törvényben is.

Ennyit kívántam általános érvénnyel a tisztelt bizottság számára közölni. Amennyiben
kérdéseik vannak, azokra jómagam, illetve kollégáim állunk rendelkezésükre.

Kérem az általános vitára való alkalmasság megállapítását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Hozzászólásra eddig Gyüre Csaba
alelnök úr és Lamperth Mónika képviselő asszony jelentkezett.

Alelnök úré a szó.

Hozzászólások

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Előterjesztő! A Jobbik részéről nagyon örülünk annak, hogy az adórendszerhez
alapjaiban hozzányúl a kormány, és kezdem azzal, amit üdvözlünk. Üdvözöljük nagyon azt,
hogy a családtámogatási rendszert napirendre vette, és ebben az évben ez már elfogadásra is
kerül valószínűleg, amire óriási szükség van. A társasági adó csökkentése, illetve 10
százalékos mértékben történő megállapítása megint olyan, amivel a Jobbik Magyarországért
Mozgalom részéről teljes mértékben egyetértünk, és támogatjuk ezt a rendszert.

De hogy bírálatot is mondjak erről a tervezetről, a személyi jövedelemadó egykulcsos
rendszerét a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja, mivel álláspontunk szerint
sokkal igazságosabb a többkulcsos rendszer. A kormány részéről felvetődött, hogy az
egyszerűség miatt kell favorizálni ezt az egykulcsos rendszert; én azt gondolom, a
többkulcsos rendszerhez ez a társadalom már hozzászokott az elmúlt 23 esztendőben, mióta
bevezetésre került a személyi jövedelemadó-rendszer, ez elfogadott lett, illetve sokkal
igazságosabb, és a közteherviselésben az arányosság elvét sérti, azt gondolom, az, amikor
egykulcsos rendszer kerül bevezetésre. A Jobbik részéről még nem is a jelenlegi rendszert
támogatnánk, hanem a mi programunk szerint ötkulcsos adórendszert szerettünk volna
bevezetni, amely progresszív, tehát minél több jövedelemmel rendelkezik valaki, annál
nagyobb mértékben köteles hozzájárulni a közterhekhez, hiszen sokkal nagyobb a
teherviselési képessége. Ezzel a részével tehát nem értünk egyet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A
Magyar Szocialista Párt ezt a törvényt nem fogja támogatni, nemmel fogunk szavazni. Egész
egyszerűen azért, mert a 16 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadót rendkívül
igazságtalannak tartjuk. Rendkívül igazságtalannak tartjuk azt, hogy a magas jövedelmű
emberek hihetetlenül jól járnak, míg a mi megítélésünk szerint komoly gondokat fog okozni a
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bruttósítás, illetve az adójóváírás kivezetése. Persze nem tudjuk még, hogy jövőre milyen
bérnövekedés lesz, de ezzel az adótörvénnyel egyértelműen kimondható, hogy a szegények
járnak rosszul, és a gazdagok jól. Úgyhogy nemmel fogunk szavazni.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok.
Visszaadom a szót az előterjesztő képviselőjének, ha kíván válaszolni.

Kanyó Lóránt válaszai

KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. A két felvetés lényegében
azonos témakör körül csoportosul, nevezetesen az egykulcsos jövedelemadó versus
progresszív jövedelemadó körül. A kormány döntése az egykulcsos, arányos jövedelemadó
mellett szól. Ez azt jelenti, hogy akinek kétszer annyi a jövedelme, az kétszer annyi adót fizet,
az arányosság ily módon érvényesül.

Ami pedig a magasabb jövedelműeket érinti, akinek igazán magas volt a jövedelme,
annak a számára más csatornákon, más formában lehetővé vált, hogy alacsonyabb
adómértékkel vagy esetleg az adó megkerülésével egyáltalán ne fizessen személyi
jövedelemadót. Ez az egységes adóval a fehéredés irányába hat, és legalább valamelyest a
közteherviselésbe ezeket a rendkívül magas jövedelemmel rendelkezőket is be lehet vonni.

Az adójóváírás jogintézménye természetesen megmarad, és a minimálbér tervezett
emelésével összességében a személyi jövedelemadó törvény változása egyetlen társadalmi
csoportban sem okoz rosszabb jövedelmi pozíciót a jelenlegihez képest.

Kétségkívül, hogy akik gyermeket nevelnek, azok számára a jövedelempozíció javul,
ez azonban nem egy jutalom, hanem a családtámogatás egyik formája, annak a kompenzálása,
hogy a gyermeknevelés költségekkel jár.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További helyettesítések: Ipkovich György Steiner Pált,
Mátrai Márta Vitányi Istvánt, Kerényi János Salamon Lászlót helyettesíti.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Szavazni fogunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, kik azok, akik támogatják a
benyújtott javaslat általános vitára alkalmasságát. (Szavazás.) 19 igen. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 5-en ellenzik. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm szépen. A bizottság
ezzel a többséggel elfogadta az általános vitára alkalmasságot.

Szokásunk, hogy a törvény jelentőségére tekintettel állítunk előadót. Ki gondolja azt,
hogy előadja a bizottság véleményét? (Nincs jelentkező.) Nem kötelező; úgy látom, nincs.
Akkor majd írásban előterjesztjük.

Köszönöm.

A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám); A jogszabályok előkészítésében
való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslat (T/1382. szám); együttes általános
vita, első helyen kijelölt bizottságként

A 2. és 3. napirendi pontra térünk át. Ezeknek együttes vitája lesz a plenáris ülésen,
úgyhogy nincs akadálya, hogy összevontan tartsuk meg, ha az államtitkár úr is így gondolta;
szavazni majd külön-külön fogunk.

Átadom a szót Répássy államtitkár úrnak, akit szeretettel üdvözlünk.



- 11 -

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Ahogyan már az alkotmánymódosítás
vonatkozó részének az előterjesztése során jeleztük, a jogalkotásról, amelyről eddig az 1987.
évi XI. törvény szólt, és amely több szempontból elavult és alkotmányellenes, erről, a
jogalkotásról és a jogalkotással összefüggő alkotmányos kérdésekről három
jogszabálytervezetet nyújtott be a kormány. Az alkotmány módosítása tartalmazza ennek az
általunk alkotmányos garanciáknak vagy alkotmányos alapoknak tartott kérdéseit; a
jogalkotási törvény, amely a jogalkotásról mint szakmai tevékenységről és mint közjogi
szabályrendszerről szól; és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
törvényjavaslat, amely a jogalkotás eddig kevésbé szabályozott és a ’87. évi XI. törvény két
félmondatával megoldott társadalmi részvételt részletszabályokban is szabályozza.

Az álláspontunk az – nem bánnám, ha az alkotmányügyi bizottság erről külön állást
foglalna –, hogy a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
törvényjavaslat nem feltétlenül kétharmados, csak a jogalkotásról szóló törvénymódosítás
legyen kétharmados, hiszen az alkotmánymódosítás is azt tartalmazza, hogy nem a jogalkotás
rendjéről, hanem a jogalkotásról kell majd a jövőben kétharmados törvényt alkotni. Tehát a
mi álláspontunk az, hogy az egyik törvény kétharmados, a másik törvény egyszerű többséget
igényel.

Egyebekben, elnök úr, nem kívánom kiegészíteni az írásbeli indokokat. Majd
igyekszem válaszolni a vitában elhangzottakra.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólásokat, kérdéseket. Külön fogunk
dönteni erről a kérdésről, amit az államtitkár úr mondott.

Hozzászólásra jelentkezett egyelőre Szakács Imre és Ipkovich György. Szakács Imréé
a szó.

Hozzászólások

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, az ország
mai állapotában talán nem a legfontosabb törvénynek tűnik ez a jogalkotási törvény, illetőleg
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény, ugyanakkor mind
az Alkotmánybíróság döntése, amely ez év december 31-ével megsemmisíti a jogalkotásról
szóló ’87. évi XI. törvényt, mind pedig az a szándék, amely a kormány részéről a
jogszabályok alkotásába, előkészítésébe egyrészt a társadalmi csoportok bevonását célozza, ez
a T/1382. számú törvényjavaslat, mind pedig a jogalkotásról szóló törvényjavaslat egy olyan
helyzetet teremthet, amely egyrészt alkotmányosan is garantált és megfelelő jogi szabályozást
ad a jogalkotásra, illetőleg a különböző jogszabályi hierarchiákra, azok kihirdetésére és egyéb
részletszabályaira. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
törvényjavaslat pedig kimondottan, azt gondolom, egy olyan hiányosságot pótol, amely időről
időre mindig felvetődött a parlamentben a törvényalkotás során, nevezetesen, hogy milyen
módon és hogyan kell a különböző társadalmi csoportokat, szereplőket bevonni a jogszabály-
előkészítés folyamatába. Hozzátéve azt, hogy itt nyilván nemcsak a törvényekről, hanem a
kormányrendeletekről, miniszteri rendeletekről, az állami irányítás egyéb eszközeiről, sőt az
önkormányzatok által hozott rendeletekről is szó van.

Azt gondolom, a nagyon feszített és zsúfolt parlamenti menetrendben mindenképpen,
nemcsak az Alkotmánybíróság döntése miatt, hogy ne kerüljön újabb mulasztásos
alkotmánysértésbe a parlament, hanem magának a jogászszakmának is igénye ennek a
törvénynek a megalkotása. Én mindenképpen örülök neki, és javaslom a parlament elé
terjeszteni.
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ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úré a szó, utána Schiffer képviselő úr
következik.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A Szocialista Párt a két törvényjavaslat tekintetében eltérő álláspontot
alakított ki.

A jogalkotásról szóló jogszabály általános vitára alkalmasságát támogatjuk,
szükségesnek tartjuk mi is ebben a formában való megalkotását. Különösen az elmúlt időszak
jogszabály-alkotási problémái indokolják azt az igényt, hogy egy rendezett és az
alkotmányosságnak is megfelelő jogalkotási folyamatot törvénybe foglaljunk. Tehát
valószínűleg számos módosító indítvány benyújtásával, de a magunk részéről ennek a
garanciális jogszabálynak a megalkotását támogatjuk.

Eltérő az álláspontunk a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvényjavaslat kapcsán. Alkalmassá tehető valószínűleg ez a jogszabály is az általános
vitára, jelenleg azonban nem tartjuk alkalmasnak, különösen a stratégiai partnerek
kiválasztása és alkalmazása terén való szabályozása miatt.

Úgyhogy ebben a tekintetben én köszönöm is elnök úrnak azt a felvetését, hogy külön
szavazást rendel el a két jogszabálytervezetről. A Szocialista Párt ezzel élni fog, és az elsőt, a
jogalkotásról szólót támogatjuk, a másodikat pedig várhatóan nem támogatjuk az általános
vitára alkalmasság tekintetében.

Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Annyiban polemizálnék Szakács
képviselőtársammal, hogy szerintem a két törvény vagy az a törvénycsomag, amit az
államtitkár úr említett, pontosan azért nagyon fontos, mert ha hosszú távon meg kívánjuk
erősíteni magának az egész rendszernek a legitimitását, akkor elkerülhetetlen az, hogy korrekt
módon szabályozva legyen, hogy az állampolgárok nemcsak négyévente a fülkékben, hanem
menet közben is hogyan tudnak belefolyni a különböző közhatalmi döntésekbe.

A két törvénynek az irányát, illetve a tervezetek minőségét értékelve általános vitára
alkalmasnak fogom gondolni mind a kettőt. Ezzel együtt vannak komoly aggályaink. Erről
majd alkalmasint módosító indítványok kapcsán nyilván plenáris ülésen jó volna beszélni. Az
egyik és talán a legfontosabb, hogy nincs igazából visszacsatolva az alkotmány irányába ez a
társadalmi részvételről szóló törvény, tehát továbbra sem világos az, hogy amennyiben valaki
megszegi ennek a törvénynek a szabályait, ennek milyen közjogi konzekvenciái vannak.

A másik, hogy a stratégiai partnerség kialakítása merőben önkényes; egy-egy
miniszter vagy polgármester diszkrecionális jogköre, ha úgy tetszik, hogy kivel alakít ki ilyet.
Ezt mindenképpen jó lenne lazítani.

És szemben a korábbi jogszabálytervezettel, amely a minisztérium honlapján fellelhető
volt, eléggé megritkultak a határidők az Országgyűlésnek most benyújtott törvényjavaslatban.
Azt gondolom, ezeket mindenképpen jó volna átgondolni. Ugyanakkor a két anyag
álláspontom szerint alkalmas.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr jelentkezett.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A Jobbik-frakció nevében
általános vitára alkalmasnak találjuk a törvényjavaslatot. A kritikánk az volt az
alkotmánymódosítás, illetve a jogalkotási célú alkotmánymódosítás tárgyában, hogy nem egy



- 13 -

időben került előterjesztésre a jogalkotási törvény javaslata, most ezt a csorbát kiköszörülte a
kormányzat. Bár nyilván szerencsétlen dolog, hozzáteszem, hogy már a részletes vita
szakaszában van az azon tárgyú alkotmánymódosítás, amely a jogalkotási törvény hatályon
kívül helyezésére tekintettel hozzányúl a jogalkotás hazai rendszeréhez, és úgy érzem, ez
picikét formálissá is teszi ezt a vitát. Sőt nem is kicsit, nagyon. Itt most igazából szinte előre
látható, hogy még ha a legkomolyabb önkritika jegyében akár a kormánytöbbség is úgy
gondolja, hogy valami nincs rendben az alkotmánymódosítással, már szinte az sem
orvosolható, hiszen ott a részletes vita lezárult. Arra kérem a kormány képviselőit, a jövőben
mindenképpen ügyeljenek erre, hogy legalább a saját törvényi indokolásukban írtakat tartsák
be, hogy az alkotmánymódosítással együtt van értelme a jogalkotási törvény módosításáról
beszélni az Alkotmánybíróság 2009-es határozata alapján.

Egy fontos szempontot mindenképpen kiemelnék, amit mi hiányolunk, és amit majd
mindenképpen módosító indítványokkal javasolni fogunk. Mégpedig az, amit már az
alkotmánymódosításról szóló parlamenti vita általános vitájában elmondtam a vezérszónoki
beszédben, hogy újra kell értékelni a kétharmados törvények fogalmát. A mostani rendszer
formáljogi értelemben az előterjesztő szerint változatlanul maradna. Tehát magyarul a
kétharmados törvények rendszere úgy és olyan formában, kiegészülve még az ügyészségi
törvénnyel, a kétharmados törvények íve, jelentősége ugyanaz marad. Csakhogy én úgy
gondolom, nem szabad elvonatkoztatnunk attól, hogy az egyesek által fülkeforradalomnak,
mások által egy rendes választásnak tekintett tavaszi választások során egy olyan hatalmi
konstelláció állt elő, ami szerintem egyre inkább kellemetlen már akár a kormánytöbbségnek
is, hogy tulajdonképpen minden döntésben a kizárólagos felelősség és meghatározó szerep a
kormánytöbbségre hárul. Szerintem ez a felelősség, én bevallom őszintén, féltem a
kormánytöbbséget, nehogy agyonnyomja és megfojtsa, elfogja a levegőt, és a hitelességet is
fölporlasztja.

Tehát ha intézményrendszerileg nem biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy egyes
sarkalatos törvényekben, amelyeknek a listáját szerintem akár egy ötpárti egyeztetés
keretében nézzük meg, vegyük elő – mert egy bizottsági ülés nyilván nem alkalmas arra, hogy
most ezt itt részletesen előterjesszük; de attól tartok, egy általános vita sem alkalmas arra,
mert ott már eleve elrendelt úton zajlik a törvényhozás –; tehát én erre tennék ezúton
javaslatot a Jobbik-frakció nevében, hogy teljes mértékben gondolja át a jelenlegi
törvényhozás azt, hogy a kétharmados törvények jelenlegi rendszerét fent kívánja-e így tartani
a továbbiakban vagy sem. Vagy mondjuk ki, ne kerülgessük a forró kását: bármilyen
formában kíván-e az elkövetkezendő évekre szólóan az ellenzék számára jogosítványokat
adni, lehetőséget adni arra, hogy meghatározó módon vehessen részt a nemzeti
együttműködés rendszerében, és így a sarkalatos törvények meghozatalánál véleménye ne
legyen kikerülhető, negligálható, megkerülhető.

Tehát ha így marad ez a rendszer, akkor lehet ez jogtechnikailag bármilyen szép,
bármilyen szabatos – egyébként vannak azért benne, mondjuk, tautológiák, meg nem teljesen
letisztult a megfogalmazás egyes pontokon, de összességében vállalhatónak tűnik –, azonban
így az egész jogalkotási folyamat egy teljesen formalizált rendszerré válik. S elnézést a
hasonlatért, és tényleg nem a sértés szándékával mondom, de gyakorlatilag, ha
belegondolunk, igazából a Kádár-rendszer időszakát azért idézné, mert ott is formálisan
voltak jogintézmények, voltak formálisan képviselők, voltak formálisan parlamenti viták, volt
egy formális érdekvita meg -ütköztetés, s a többi, de tartalmilag valójában egy hatalmi
centrum hozta a döntéseket. Én ettől tehát óvnám, nagyon nagy tisztelettel óvnám a
kormánytöbbséget, mert úgy gondolom, ez rövid időn belül maga alá temeti a nemzeti
együttműködés rendszerét, ha nem biztosítanak intézményes beleszólási lehetőséget az
ellenzéknek a sarkalatos törvények megalkotásánál, ideértve természetesen a legfontosabbat,
az alaptörvényt is.
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Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok; akkor
visszaadom a szót államtitkár úrnak.

Dr. Répássy Róbert válaszai

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen megnyugtatóak voltak – mármint a kormány
szempontjából – a hozzászólások, mert magával a szabályozási koncepcióval, ha jól értem,
nem vitatkozott egyik felszólaló sem; különösen a kormánypárti frakciók üdvözölték, de az
ellenzékiek sem vitatták a szabályozási koncepciót.

A társadalmi részvételre vonatkozó törvényjavaslat esetén, úgy emlékszem,
meglehetősen nagy számú módosító indítvány került benyújtásra, és szerintem azoknál – most
nem tudom, hogy az LMP nyújtotta-e be, de láttam már módosító indítványokat –, majd az
egyes módosító indítványoknál lehet ezeket a részletkérdéseket megvitatni. De ha jól értem,
koncepcionális vitája ezzel sem volt az LMP-nek, hanem inkább részletekben szeretne több
garanciát. Illetve van egy olyan javaslata Schiffer frakcióvezető úrnak, amelyik azt mondja,
hogy legyen alkotmányjogi következménye, adott esetben, mondjuk, közjogi érvénytelenséget
idézzen elő az egyeztetés elmulasztása. Én ezt azért tartom túlzásnak, mert az egyeztetési
kötelezettség sosem ró, eddig még nem láttam olyan egyeztetési kötelezettséget, ahol tartalmi
kötelezettséget róna a jogalkotóra, márpedig ez valóban helytelen lenne, hiszen akkor az
valamifajta korporatív szervezetként működne, hogy mondjuk, az egyeztetésen elfogadott
jogszabályszöveget kellene beterjeszteni. Én nem javaslom ezt. Akkor maradjunk annyiban,
hogy ha nincs következménye az egyeztetés elmulasztásának, abban az is benne van, hogy
nincs tartalmi kötelezettség előírva az egyeztetés eredményeképpen. De hát furcsa is lenne az
a jogalkotás, az a törvényalkotás, ahol az országgyűlési képviselők módosító indítványait le
lehet söpörni, de mondjuk, a civil szervezetek véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ezt a feje tetejére állított jogalkotást én nem támogatnám.

Gaudi képviselő úr vetett föl egy érdekes dolgot a kétharmados törvények körével
kapcsolatban. Úgy gondolom, ez nem jogalkotási törvény kérdése vagy nem a jogalkotás
szűken vett szabályaihoz tartozik, hanem ez egy alkotmányossági kérdés, és az új alkotmány
koncepciója során erre lehet kísérletet tenni, hogy a kétharmados törvények körét
felülvizsgálni. Bár szerintem amit Gaudi képviselő úr mondott, az egymásnak ellentmond,
mert miközben az ellenzéknek nagyobb beleszólást akar a törvények alkotásába, közben a
kétharmados törvények létét kifogásolni, az azt jelenti, hogy éppen a mindenkori ellenzéknek
a mozgásterét szűkítené, ha csökkentenénk a kétharmados törvények számát. Ha esetleg
Gaudi képviselő úr úgy gondolta, hogy ne csökkentsük, hanem kifejezetten, mondjuk,
négyötödre emeljük föl… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Négyötödösre! Ez a lényeg!), igen, ez
egészen elgondolkodtató javaslat lenne, hogy nem csökkenteni kellene. Eddig, az elmúlt húsz
évben az vetődött fel az Országgyűlésben, hogy nem kellene-e csökkenteni a kétharmados
törvények számát vagy szabályozási tárgykörét. Most egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy
inkább emelné az elfogadáshoz szükséges arányt a képviselő úr. Szerintem a kettő között van
az igazság. A kétharmados törvények jól funkcionálnak a magyar alkotmányjogi
berendezkedésben. Egykamarás parlamentünk van; ahol kétkamarás parlament van, ott azért a
két kamara valamelyest megoldja ezt a kiegyensúlyozottságot. Egykamarás parlamentben a
kétharmados törvényeké ez a szerep, ami egyébként egészen ritka, egyedülálló szinte az a
magyar alkotmányjogi megoldás, hogy kétharmados törvények vannak; ha jól emlékszem, a
szomszédos Szlovákiában vannak talán háromötödös törvények, de ilyen magas, kétharmados
támogatottságot nem követelnek meg máshol alkotmányok. Tehát ebből azt a következtetést
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kell hogy levonjam, hogy szerintem alkotmányjogilag egy kifejezetten ellenzékbarát
megoldás a kétharmados törvények köre. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De a mostani
helyzetben…!) A mostani helyzetben a választói döntésen múlt az, hogy a kormánytöbbség
kétharmados többséggel rendelkezik az Országgyűlésben. De ez egy választói döntés, egy
választói akarat kérdése.

Hadd mondjak annyit Gaudi képviselő úr érdemi felvetésére, hogy én tényleg azt
gondolom, hogy át kellene nézni a kétharmados jogszabályok körét, mert gondoljanak csak
abba bele, hogy milyen ellentmondások vannak. Például jelenleg Magyarországon az
kétharmados szabályozási körbe tartozik, hogy ki alapíthat vicclapot Magyarországon, ez egy
kétharmados kérdés; de az, hogy mondjuk, ki kaphat életfogytig tartó szabadságvesztést, az
egy egyszerű többséggel eldönthető. Azért a két kérdés mégsem azonos súlyú. Szerintem a
személyi szabadságot korlátozó, személyi szabadságot súlyosan korlátozó büntetések és
intézkedések is akár a kétharmados körbe tartozhatnának, szemben mondjuk, az általam csak
vicclapalapításnak nevezett, sajtószabadság bizonyos kérdéseivel, tehát nem állítom, hogy az
összes sajtószabadságot érintő kérdéssel.

Összefoglalva tehát, köszönöm szépen a támogatást, és köszönöm szépen a kritikákat
is, amelyek azért túlmutatnak ezen a törvényen. Kérem, hogy támogassák a javaslatokat.

Elnök úr, még egy észrevételem van, hogy tévedtem, mert a társadalmi részvételről
szóló törvénynek is van kétharmados része, amennyiben az önkormányzati törvényt
módosítja.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ahogy jeleztük, a két törvényről külön-külön szavazunk.
Ami pedig a benyújtó levélben foglaltakat illeti, államtitkár úr legutóbbi megjegyzése alapján
tehát van olyan része a társadalmi részvétellel kapcsolatos törvényjavaslatnak, amelyik
kétharmados, úgyhogy ilyen értelemben ezt az eljárást kell követnünk.

Szavazás a T/1381. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról

Kérdezem, ki támogatja általános vitára a jogalkotásról szóló törvényjavaslatot.
(Szavazás.) Én úgy látom, mindenki.

Szavazás a T/1382. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról

A másik szavazásra térünk át. Ki támogatja a társadalmi részvétellel kapcsolatos
törvényjavaslat általános vitára alkalmasságát? (Szavazás.) 20 igen. Kik ellenzik? (Szavazás.)
4-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an.

Tekintettel arra, hogy mindenképpen indokolt, hogy a bizottság előadót állítson,
miután együttes vitáról lesz szó a parlamentben, ezért kérdezem, hogy – elsősorban a
kormánypárti oldalon – ki vállalja a bizottsági vita tolmácsolását a bizottság nevében.
(Jelzésre:) Szakács képviselő úr jelentkezett; ő egyébként vezérszónok is a javaslat kapcsán.

Kisebbségi véleményt kíván-e valaki személyesen előadni? Mert ha nem, a képviselő

úr kitér majd erre. (Dr. Lamperth Mónika: Ipkovich képviselő úr vállalja.) Ipkovich képviselő
úr vállalja a kisebbségi vélemény elmondását; ezt fogjuk jelezni a Ház vezetése felé.

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1380. szám); általános vita, első helyen
kijelölt bizottságként

Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra: az ügyészségi szolgálati viszonyról
és adatkezelésről szóló, T/1380. számon benyújtott javaslat általános vitájával kapcsolatban.
Ez is első helyen a mi feladatunkat képezi.

Átadom a szót államtitkár úrnak.
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Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A javaslat egyrészt érinti a legfőbb ügyész
megbízatásának időtartamát, érinti azt, hogy ki lehet legfőbb ügyész, tehát kiből lehet
választani. Szeretném felhívni a figyelmüket arra az újdonságra, amit eddig nem tartalmazott
a törvény, hogy legfőbb ügyészt a határozatlan időre kinevezett ügyészek közül lehet jelölni.
Ez eddig nem volt szabály, és egyébként az eddigi legfőbb ügyészek között, ha jól
emlékszem, kettő is volt olyan, aki nem volt ügyész.

A másik lényeges pontja a javaslatnak az, hogy az ügyészségi szolgálati viszonnyal
kapcsolatban a 65 évet betöltött ügyész esetén a legfőbb ügyésznek mérlegelési joga van arra,
hogy tovább dolgozzon 70 éves koráig; tehát a 70 év az abszolút határidő, abszolút életkor,
amikor az ügyészségi szolgálati viszony megszűnik, de a legfőbb ügyész mérlegelheti azt,
hogy 65 év felett a nyugdíjba vonult ügyész… Szó szerint felolvasom ezt a részt a félreértések
elkerülése végett: „ha az ügyész rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy a
65. életévét betöltötte, vagy az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött ügyész
felmentését e jogcímre hivatkozással maga kéri”, tehát a 65 év felett kérheti az ügyész a
felmentését. Ez a megoldás egyébként egy korábbi szabályozáshoz, a 2004 előtti
szabályozáshoz való visszatérést jelenti, de nem teljes mértékben. A 2004 előtti
szabályozásban az ügyészek szolgálati viszonya a nyugdíjkorhatár betöltésével automatikusan
megszűnt, itt tehát nincs szó automatizmusról, hanem a legfőbb ügyész döntésén múlik az,
hogy ki folytatja a tevékenységét, illetve itt a törvényben meghatározott egyéb feltételeken
múlik.

Köszönöm szépen a figyelmüket. Kérem a javaslatunk támogatását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Lamperth
Mónika jelentkezett.

Hozzászólások

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A
Magyar Szocialista Párt ezt a módosítást nem támogatja. Egyrészt az alkotmányozás
folyamatában, amikor az ügyészség szerepéről és funkciójáról az alkotmányos
berendezkedésben esetleg átfogalmazandó vagy a mostani állapotot megerősítendő szándéka
van a jogalkotónak, akkor úgy gondoljuk, semmi nem indokolja azt, hogy ilyen feszes
menetrendben módosítsuk ezt a törvényt; ugyanezt természetesen az alkotmányos
szabályoknál is elmondtuk.

A tartalmával sem értünk egyet, mert egészen világos a politikai szándék, ami ebből a
törvénymódosításból kiderül. A mostani kormánytöbbség, maga sem bízva abban, hogy ilyen
erős támogatottsága marad hosszú ideig, most úgy akarja bebetonozni a kétharmaddal
megválasztandó legfőbb ügyészt, hogy mindaddig, ameddig nem lehet új legfőbb ügyészt
választani, a megbízatása a hivatalban lévő legfőbb ügyésznek megmarad. Ez olyan világosan
bemutatja azt a meztelen hatalmi érdeket, ami a Fideszt vezényli ebben az ügyben, hogy ezt
nem lehet jó szívvel, sőt egyáltalán, sem jó szívvel, sem rossz szívvel megszavazni; nem is
tesszük.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ipkovich képviselő úr jelentkezett.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Folyik egy alkotmányozási folyamat, amelyben az a megtiszteltetés ért
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engem is, hogy részt vehetek az alkotmány-előkészítő bizottság munkájában, és dolgozom itt
a bizottságban is. Kicsit úgy látom, jelenleg most éppen alkotmányozunk, elnök úr, mert
amikor elfogadjuk ezt a javaslatot, illetve javasoljuk a Háznak elfogadásra, tulajdonképpen a
mindenkori alkotmányozás egyik fő dilemmáját eldöntjük, hogy kormány alá rendelt legyen-e
az ügyészség, vagy pedig a parlament alá legyen rendelve az ügyészség. Ez a jogszabályi
koncepció ezt a problémát előre eldönti, az alkotmányozási folyamat előtt, és úgy dönt, hogy
parlament alá rendeli az ügyészséget. Ezt meg lehet persze tenni, csak azért ezt valahogy az
alkotmányozási folyamatba kellene beilleszteni.

Mert az nem pusztán technikai kérdés, hogy kormány alá rendelünk egy ilyen jellegű
szervet, vagy pedig az Országgyűlés alá: ez függ a feladatoktól is, attól, amit el kellene hogy
lásson. Ha ez egy sima büntetőjogi vádképviseleti feladatrendszer, akkor nem igazán
indokolja semmi az Országgyűlés, a fő törvényhozó testület alá való rendelését; akkor befér a
kormány alá is, hiszen ha ezeket a büntetőjogi szakmai feladatokat látja csak el, akkor oda
való. Ha többet adunk, törvényességi felügyeleti feladatokat, a közigazgatás törvényességi
felügyeletét, mint ahogyan az volt valamikor régen, akkor az indokol egy törvényalkotó alá
való rendelést. Én úgy látom, kicsit mi megoldjuk az alkotmány-előkészítő bizottság ezen
dilemmáját: úgy döntünk, hogy ezt egy Országgyűlés alá rendelt ügyészségnek kell ellátni.

A kilencéves kinevezést pedig egészen példa nélkülinek látom; megmondom őszintén,
nem tudom, mi indokolja. Tehát nem látom annak a racionális indokát, ami egy ilyen hosszú
időre szóló kinevezési jogot ad egy aktuális politikai erő kezébe. Ezt nyilvánvalóan az tudja
megtenni, aki éppen kétharmados erővel rendelkezik. Nem tartom szerencsésnek. Kicsit a
jelenlegi politikai rendszer túlélését szolgáló megoldásnak tartanám ezt így; így a magam
részéről szakmailag nem igazán értenék egyet ezzel a szabályozással.

Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Rubovszky képviselő úr, majd Szakács képviselő úr jelentkezett.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Egyetértek Ipkovich
képviselő úrral abban, hogy bizonyos fokig alkotmányozási folyamat folyik akkor, amikor
egy ilyen előremutató szabályt szeretne a Ház elfogadni. De szeretném felhívni a képviselő úr
figyelmét, hogy az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság szakmai csoportjának a munkájában
a kormánypárti többség azt az álláspontot jelentette be mint kormánypárti többség álláspontja,
hogy az ügyészség ilyenfajta átalakításával és az ilyen meghosszabbított idejű választással ért
egyet. Nem vitás, hogy az alkotmány-előkészítés és az ügyészségi dolog kicsit nincs
szinkronban, de tudomásul kell venni, hogy ez év decemberében legfőbb ügyészt kellene
választanunk. Annak az ódiumát viszont nem vállalják a kormánypártok, hogy
megválasztanak decemberben egy legfőbb ügyészt, és tavasszal hoznak egy ezzel ellentétes
tartalmú alkotmányt.

Amit tehát eddig is hangoztattunk, hogy azok az alkotmánymódosítások, amelyek ez
év folyamán keresztülmentek, a többségi álláspontot mint alkotmányozási alapelveket
tartalmazzák, és ennek befejező pontja, ha szabad így fogalmaznom, az ügyészséggel
kapcsolatos álláspont. Igenis, ez előremutat, és úgy az ügyészséggel kapcsolatos állásponttal,
mint az elfogadandó alkotmánykoncepcióval ezen az elven fogunk dönteni, ennek az elvnek
megfelelő alkotmányt szeretnénk megalkotni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szakács képviselő úr!

DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Folytatom Rubovszky
képviselőtársam gondolatsorát. A szabályozási kötelezettség onnan ered, hogy legfőbb
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ügyészt kell a parlamentnek választani. És nagyon tetszetős lenne Ipkovich képviselőtársam
érvelése, ha nem vennénk azt figyelembe, hogy semmi mást nem tesz a hatályos javaslat, mint
hogy az elmúlt húsz év rendszerét nem bolygatja meg. Tehát ahogy eddig is az elmúlt húsz
évben a parlament alá tartozott a legfőbb ügyész kinevezése és egyáltalán az ügyészség
felügyelete, ezen ez a javaslat nem változtat, tehát nem most rendeli a parlament alá, hanem
hagyja az eddig is meglévő szabályozást. Az tény, hogy egyéb részletszabályokban jelentős
elmozdulás történik a javaslatban.

Amit Lamperth Mónika képviselőtársam mondott, mindig felmerült itt ez az
ügyészség korbácsként való használata adott esetben a kormány részéről, és előszeretettel
hangoztatták szocialista képviselők a különböző pártok irányítása alá vont ügyészségnek a
meglétét. Én azt gondolom, hogy… (Dr. Lamperth Mónika: Nem különböző – csak a Fidesz!)
Hát, lehet így is mondani, de én azt gondolom, az messze kiderült, hogy ez egyáltalán nem
valósult meg. Nem akarok belemenni a vitába, hiszen a legfőbb ügyész által interpellációra
adott válasz el nem fogadása után épp az alkotmányügyi bizottság volt az, amely ezt tovább
tárgyalta, és mindig kiderült, hogy az akkori szocialista-szabad demokrata többségnek
semmilyen alapja nem volt, jogi alapja, ami alapján ezt ne tehette volna meg. Azt gondolom,
ilyen szempontból ez a törvényjavaslat teljesen rendben van, és valamilyen módon kezelni
kell ezt a kérdést.

Tehát én is a támogatásról biztosítom a bizottságot.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úr!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Csak azon mosolygok, hogy rendkívül viharos gyorsasággal ment át az
ügyészség megítélése egy forradalmi folyamaton. Nem olyan régen még a Visinszkij-féle
sztálini ügyészséget emlegették némely politikai körökben, amely arra volt hivatott, hogy az
élet minden területére rátelepedve, az állami túlhatalmat biztosítsa.

Ezt a vitát azért le kellene folytatni valahol, és még a szabályozás elfogadása előtt,
mert mint mondtam, nem pusztán a „hova teszem az ügyészséget?” című kérdésre kell felelni,
hanem milyen feladatokkal ruházom fel, mit célszerű ráruházni ahhoz, hogy kormány, illetve
Országgyűlés alá kerüljön. Nyilvánvalóan végig kellene gondolni az egész ellenőrző-
törvényességi felügyeleti rendszert akkor, amikor az ügyészséget az Országgyűlés alá
rendelem. Nyilvánvalóan végig kellene gondolni az ombudsmani hatásköröket, szervezeti
rendszereket, egyebeket akkor, amikor az ügyészségnek feladatot adok. Én ezt kicsit
előreszaladó, kapkodó jogszabályalkotásnak tartom, amit esetleg később megbánunk. Noha én
azt érzékelem, teljesen természetesen, hogy személyi kérdés aktualitása indokolhatja ezt a
fajta sietséget, de hát azt az alkotmányt harminc-negyven évre fogjuk talán elfogadni. Én egy
kicsit nagyobb türelmet és toleranciát kérnék a tisztelt képviselőtársaimtól.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztett javaslat
általános vitára alkalmassága tárgyában egyértelműen az az álláspontunk, hogy nem látjuk
általános vitára alkalmasnak, figyelemmel arra, hogy már egyébként elég részletesen
kifejtettük az alkotmánymódosításra irányuló aktuálisan futó javaslat tárgyában, hogy miért
nem tartjuk szerencsésnek az ügyészség, legfőbb ügyész személyének, intézményének
szándékolt változtatását. Akkor szintén ugyanaz történt, mint a jogalkotási törvénnyel: hogy
úgy terjesztette elő a kormány az alkotmánymódosításra irányuló javaslatát, ami a legfőbb
ügyész jogállását érintette, hogy nem tette mögé az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló
törvénymódosítást. Most mellétette. Akkor csak sejtettük, vagy legfeljebb láttuk a
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törvénytervezetet a minisztérium honlapján, most meg már előttünk is van az a jövőkép, hogy
valóban, egy kilenc évre bebetonozott legfőbb ügyész szerepét szabják, ami, úgy gondolom,
élesen ellenkezik mindazon jogtörténeti hagyományunkkal is, amelyet az 1870-es években
elfogadott törvényünk előír, illetve igazából aktuálpolitikai céllal látjuk mindezt fennforogni.

Szerintünk a legfontosabb feladat most az lenne, ha egyáltalán hozzányúlunk az
ügyészségi jogszabályhoz, az az, hogy meggátoljuk és abszolút mértékben büntethetővé
tegyük az olyan és ahhoz hasonló ügyészi cselekményeket, amelyek 2006 őszén történtek,
amellyel az ügyészségek egyes tagjai a megtorlások végrehajtó gépezetének elvtelen
kiszolgálóivá váltak, és olyan jellegű ügyekben emeltek vádat, és olyan jellegű ügyekben
tettek előzetes letartóztatásra vonatkozó indítványokat, amely ügyekben minden nyilvánvaló
vonatkozó eljárási és anyagi jogi jogszabály értelmében nem tehettek volna ilyet, és mégis
megtették. És ott ült az albizottságunk előtt Ihász Sándor, a Fővárosi Főügyészség vezetője, és
Falvay Zsolt, a Nyomozó Ügyészség vezetője, és rezzenéstelen arccal elmondták, hogy
megvizsgálták az ügyészség munkáját, és semmilyen kritikai észrevételük nem volt. Azt
gondolom, a legfontosabb jogalkotói feladat most az lehet, hogy megvédjük a jogállamot
attól, hogy az ügyészségek ilyen dicstelen szerepet játszhassanak. Tehát magyarul: mi
hiányoljuk, hogy ha már hozzányúltak ehhez a jogszabályhoz, hiányoljuk azt, hogy a fegyelmi
felelősség, illetve az alkalmasság körében nem ad választ. Úgy gondolom, a jogalkotásnak
választ kellene adnia a 2006. őszi jogsértéseket vizsgáló albizottságban kiderült megdöbbentő
részletek kapcsán. Egyébként ebben ott a kormánytöbbséghez tartozó albizottsági tagtársaim
is teljesen egyként döbbentek meg, és észlelték azt, hogy milyen arcátlan módon tartja fönn
most is még, mondjuk, akár a katonai ügyészségek milyen módon fedezték és mosdatták
szerecsenmosdatással a rendőrparancsnokokat, amikor például azt mondták, mai napig
fönntartják ezt az álláspontjukat, hogy az azonosító jelvények hiánya semmilyen módon nem
volt hatással a szolgálati rendre és fegyelemre. És ezek az ügyészek a helyükön vannak.

Én tehát azt gondolom, nagyon kemény szabályokat kell alkotni, amelyek elrettentik
az ügyészeket attól, hogy akármilyen színezetű kormány is van, akármilyen érdekeket is, úgy
gondolják, hogy fognak majd szolgálni, egyszer és mindenkorra menjen el a kedvük attól,
hogy ilyen justizmordokban részt vegyenek. Tehát ilyen jellegű módosító javaslatokat fogunk
tenni, és sok egyéb más észrevételünk is van, amit majd az általános vitában elmondunk, ha
egyáltalán odakerül a javaslat.

ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom a szót államtitkár úrnak.

Dr. Répássy Róbert válaszai

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy látom, az ellenzék pártjai – legalábbis a
megszólaló két párt – egyetértenek abban, nem egyetértenek, hanem egy nevezőn vannak
abban a tekintetben, hogy a legfőbb ügyész személyétől függetlenül az ügyészség jelenlegi
működését bírálják. Gaudi-Nagy Tamás a véleményét kifejtette, a Magyar Szocialista Párt
meg elég régen hangoztatja azt az álláspontját, hogy a szocialista politikusok ellen indított
büntetőeljárások valójában koncepcionális eljárások. (Dr. Lamperth Mónika: Ki mondott most
ilyet?! – Dr. Ipkovich György: Ne adjon ilyet a szánkba!) Bocsánatot kérek, úgy tudom, a
pártelnökük mondta ezt; elnézést, hogy idéztem a pártelnöküket. (Dr. Lamperth Mónika: De
itt most a bizottságban vagyunk.) Igen, itt most a bizottságban ez nem hangzott el, ez igaz, de
én egy korábbi nyilatkozatból emlékszem, egy pártkongresszusukon, ahol bejelentették azt,
hogy az ügyészség és mellesleg a bíróságok is elfogultak, és a Fidesz pártérdekeit szolgálják.
Ebből az következik, hogy teljesen mindegy a Szocialista Párt számára, hogy ki a legfőbb
ügyész, teljesen mindegy, a legfőbb ügyész személyétől függetlenül is, ha szocialista
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politikust érintő korrupciós ügyekben büntetőeljárást fognak kezdeményezni az ügyészek,
akkor nyilvánvaló, hogy számukra ez elfogadhatatlan lesz. Éppen ezért van szükség
egyébként az ügyészség függetlenségének megerősítésére. A mindenkori korrupciós
jelenségek visszaszorítása miatt szükséges az, hogy az ügyészség ne a kormány alá rendelten,
hanem egyébként a parlamenti ellenőrzés többi eszköze mellett, de a törvényeknek
alárendelten végezze a tevékenységét. Tehát az ügyészség megerősítése kifejezetten a
korrupció elleni küzdelemnek a része, és kérem, hogy értékeljék így a törvényjavaslatot, hogy
az ügyészség folytatja, a büntetőeljárásunk egyik fontos szabálya, hogy a hivatalos személyek
elleni eljárásokban az ügyészség nyomoz, az ügyészség az ügy ura. A hivatali
bűncselekmények, beleértve a korrupciós bűncselekményeket is, tehát mind az ügyésznek a
hatáskörébe tartozik. Éppen ezért fontos, hogy az ügyészség politikai nyomásgyakorlástól
függetlenül vagy politikai nyomástól mentesen tudja végezni a tevékenységét. Ez a
magyarázata annak, hogy ezt a fajta jelenlegi alkotmányjogi pozícióját javasoljuk fenntartani
az ügyészségnek. (Dr. Lamperth Mónika: Ez vicc.) Kétségtelen, ez az alkotmányjogi pozíció
más is lehetne, tehát az úgynevezett kormány alá rendelés is előfordulhatott volna. Bár én már
elmondtam az általános vitában is, hogy akkor valószínűleg azért támadnák a kormányt, mert
miért akarja kormány alá rendelni az ügyészséget. Tehát ebből a szempontból nem tudunk
olyan döntést önök elé terjeszteni, amivel elégedettek lennének, hogy kormány alá rendelt
ügyészség vagy független ügyészség. A korrupció elleni küzdelem azt mondatja velünk, hogy
szükséges a hivatali bűncselekmények ügyében kizárólagosan nyomozó hatáskörrel
rendelkező ügyészség megerősítése. Szükség van erre.

Ami az ügyészek munkáját ért kritikát illeti, én azt gondolom, Gaudi képviselő úr,
hogy ez nem ennek a törvénynek a keretén belül kezelhető. Itt az ügyészségi szolgálati
viszonyról szóló törvényjavaslatról van szó. Kíváncsian várom, hogyan akarják kezelni az
ügyészségi szolgálati viszonyról szóló törvényben ezeket a kérdéseket, mert amiről ön beszél,
ha ezek megvalósultak, akkor az büntetőeljárás alapját képezhetné egyes ügyészekkel
szemben, ez pedig nyilván mindenféle fegyelmi jogkörön kívül esik. Tehát szerintem nem a
szolgálati viszonyt érinti, hanem az ügyész törvényes működését érinti, amennyiben az ön
által említett magatartások megvalósultak.

S valóban, én is ismerem az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak a kifejezetten
erre a célra létrehozott munkabizottságának az anyagát, és ebben a koncepcióban nem
szerepel másfajta alkotmányjogi koncepció. Ezért is bátorkodom kérni a támogatásukat, mert
ez megfelel ennek az alkotmány-előkészítés során megalkotott koncepciónak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Lezártam a vitát; nem tudom, képviselő úr a vitához,
vagy az előbbi…? (Dr. Ipkovich György: Tiltakozni szeretnék.) Parancsoljon!

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A magam részéről tiltakozásomat fejezem ki az államtitkár úr által elmondottakkal
kapcsolatban. A hozzászólásomban tudatosan mellőztem mindenféle aktuálpolitikai utalást,
kizárólag szakmai szempontokat kívántam figyelembe venni. Nem értem államtitkár úr
reagálását, amely aktuálpolitikai kérdéseket hány az ember szemére. Úgyhogy én a magam
részéről ezt a nyilatkozatot visszautasítom.

ELNÖK: Köszönöm. Dönteni fogunk… (Dr. Répássy Róbert: Bocsánat…)
Államtitkár úr, szeretném, ha nem menne át egy ilyen műfajba a bizottsági ülés. Igen?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én nem aktuálpolitikai álláspontot említettem, a körülbelül egy évvel ezelőtti álláspontjukat
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említettem. Egy évvel ezelőtt hangzott el az a kijelentés, amit én mondtam. (Dr. Ipkovich
György: Ezt kikérem magamnak!)

ELNÖK: Igen, az akkori miniszterelnök mondta ezt, aki azóta már nagyon nem
miniszterelnök. (Derültség.)

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

Dönteni fogunk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak ítéli a javaslatot? (Szavazás.)
19 igen. Kik ellenzik a javaslatot? (Szavazás.) 7-en ellenzik. Ezzel a többséggel elfogadtuk.
Köszönöm szépen.

Előadót fogunk állítani, mert első helyen kijelölt bizottság vagyunk. Ki az, aki vállalja
a kormánypárti oldalon? (Jelzésre:) Igen, Kerényi képviselő úr vállalja. Köszönöm szépen.
Kisebbségi vélemény? (Jelzésre:) Ipkovich képviselő úr, mint mindig (Jelzésre:), megosztva
a Jobbik előadójával. Így fogjuk bejelenteni.

Köszönöm szépen, a napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen az államtitkár úr
jelenlétét.

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett katasztrófáért
viselt felelősség feltárásával és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozásához
szükséges feladatok meghatározásával foglalkozó országgyűlési vizsgálóbizottság
felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat  (H/.1351 szám); általános vita

Az 5. napirendi pontban egy vizsgálóbizottsággal kapcsolatos önálló indítványról
tárgyalunk. Ismert, a kolontári események kapcsán igen sok képviselő, többek között nagyon
sok kormánypárti képviselő aláírásával is támogatott vizsgálóbizottság kezdeményezéséről
van szó.

A javaslatot Kepli Lajos jobbikos képviselő úr jegyzi. Korábban, az első formációban
benyújtott javaslat nem felelt meg a vizsgálóbizottságokkal kapcsolatos általános parlamenti
gyakorlatnak, ezért egy módosító indítványt nyújtott be Farkas Gergely jobbikos képviselő úr.
Ez kiküszöböli azokat a hibákat, amelyek a Házszabállyal és a gyakorlattal ellentétesek lettek
volna.

Ezzel kapcsolatban most a kormány álláspontját nem tudom megkérdezni, mert nincs
jelen a kormány képviseletében senki.

Kepli képviselő úrnak megadom a szót.

Kepli Lajos szóbeli kiegészítése

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a
bizottság jelen lévő tagjait.

Abban mindnyájan egyetérthetünk, hogy 2010. október 4-én Magyarország
történetének eddigi legnagyobb környezeti katasztrófája következett be Kolontár település
határában; illetve inkább ipari balesetről beszélhetünk, hiszen azt hiszem, kizárhatóak azok a
tényezők, amelyek természeti katasztrófára utalnának, hiszen nem történt ilyen. Mint tudjuk,
sajnos kilenc halálos áldozata is van ennek a szerencsétlenségnek, illetve több száz sérültje, és
felbecsülhetetlen mértékű a környezeti kár, amelynek az elhárítása folyik jelenleg is.

Az első pillanatokban megkezdődött, ami a legfontosabb, az életmentés, utána
következően pedig a szennyezés továbbterjedésének a mihamarabbi megakadályozása, ami
nagyon rendjén van. Majd most már, három hét elteltével, azt hiszem, eljutottunk odáig, hogy
elkezdhetünk a mögöttes felelősségről is beszélni.

A vizsgálóbizottságnak nem célja, nyilván nem is lehet célja a büntetőjogi felelősség
megállapítása, hiszen az a nyomozó hatóságoknak a feladata. Itt egy ennél tágabb mögöttes,
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ha tetszik, politikai felelősség keresése, megállapítása a cél, hogy egyáltalán van-e ilyen
felelősség, és ha van, akkor ez kit terhelhet. Azt azért már itt az elején leszögezem, hogy
semmiképpen nem politikai boszorkányüldözés a célja a bizottság felállításának, hanem
tényeken alapuló igazságoknak a keresése.

Túlmenően azon, hogy ezt az egy esetet mindenképpen ki kell elemeznünk, az okokat
fel kell tárnunk, én azt gondolom, ennek a bizottságnak az is a célja lenne, hogy feltérképezze
azokat a hasonló kockázatokat rejtő magyarországi létesítményeket, és elősegítse egy olyan
jogszabályi környezet megteremtését, ami kizárja a jövőben az ilyen környezeti katasztrófák
bekövetkezését.

Ezt én abszolút egy pártok felett álló dolognak gondolom. Ezért is kezdeményeztük
mi, a módosító javaslatban már úgy szerepel, hogy paritásos vizsgálóbizottságnak a
felállítását. Mindenképpen indokoltnak tartjuk, hiszen a Házszabály lehetővé teszi, hogy
országos jelentőségű ügyekben vizsgálóbizottságot állítson fel a parlament mint a legfőbb
népképviseleti szerv, a népszuverenitás legfőbb letéteményese. Ezért mindenképpen indokolt
a kormányzati vizsgálatokon felül egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítása is.

Az ipari katasztrófák vagy ipari balesetek általában valamilyen jogalkotási folyamatot
indítottak el Európában és a világban máshol is. Így született meg többek között az ominózus
veszélyes ipari létesítményekről szóló uniós direktíva, a Seveso-direktíva, amely a Sevesónál
bekövetkezett ipari baleset folyományaként kapta ezt a nevet; de sorolhatnám még itt a
példákat. Ezek a sajnos nagyon szomorú események mindig alkalmat kell adjanak arra is,
hogy az okokat feltárjuk, a következtetéseket levonjuk belőle, és ezzel elősegítsük, hogy
később ne következzenek be újfent ilyen káresemények. Ezért kezdeményeztük a
vizsgálóbizottság felállítását, amely 2011. november 1-jéig végezné a tevékenységét, illetve
ezzel a határidővel adná be a jelentését. Ebben a jelentésben nyilván, ahogy már említettem,
egyrészt ennek az esetnek a konkrét okait tárná fel, nem büntetőjogi, hanem politikai és egyéb
hátterét; illetve az egyéb, jövőbeni katasztrófák megelőzésének a lehetőségére, az ehhez
szükséges jogszabály-módosításokra tenne ajánlást a parlament számára
törvénymódosításokra. Ez lenne a vizsgálóbizottság feladata.

Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy az összes megkeresett
parlamenti frakció támogatta aláírásával ezt a kezdeményezést, az LMP, a Fidesz és a KDNP
is. A Szocialista Párt megkeresésére azért nem volt szükség, mert összejött a szükséges
mennyiségű aláírás anélkül is.

Tehát köszönöm szépen a támogatást. Szeretném, ha a bizottság elősegítené, hogy ez a
vizsgálóbizottság létrejöjjön, és mihamarabb megkezdje a működését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Gaudi Tamás és Lamperth Mónika jelentkezett.

Hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Jobbik-frakció nevében üdvözöljük ezt a
javaslatot. Nagyon fontosnak tartjuk, és örülünk annak, hogy valóban, az Országgyűlés
meghatározó erői támogatják ezt az előterjesztést.

Én egyébként azt gondolom, egy ilyen vizsgálóbizottságtól azt is remélhetjük – mint
ahogy reméltük egyébként a 2006. őszi eseményeket vizsgáló bizottság kapcsán, bár sajnos
ott nem kaptuk meg azt a reményünket –, hogy a büntetőjogi felelősségre vonatkozó
ajánlásokat, megállapításokat is azért igenis meg kell tennie egy ilyen bizottságnak. Hiszen
helyzeténél fogva csak egy ilyen bizottság tud majd odakerülni, hogy a mindenoldalú
tényfeltárást követően le fog tisztulni a kép, és igenis ki fog derülni az, hogy kiknek a kezéhez
tapad a vörösiszap kizúdulása miatti vér és pusztulás. Egy biztos, hogy az a fajta cinizmus
elfogadhatatlan, az a fajta gátlástalanság, amellyel most azt állítják, hogy az állam felelőssége
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áll fenn, a MAL Zrt. részéről az az álláspont fogalmazódik meg, hogy egyfajta szavatossági
felelősséggel az államnak kell helytállni mindezért, ami történt, mert miért nem olyan állapotú
tározót adtak át, amely alkalmas a rendeltetésszerű működtetésre. Ez nyilván elfogadhatatlan
és cinikus álláspont, hiszen egy veszélyes üzemről van szó, melynek a működtetéséért már a
működtető felel, és alamizsna összegekkel próbálják a károsultak szemét kiszúrni. Úgyhogy
nagyon fontos ez a dolog.

És már csak azért is, mert tudjuk, hogy számos időzített bomba ketyeg; ismerjük
azokat a tározókat Mosonmagyaróvár fölött, ugye, Gyurcsány Ferenctől nem túl távol álló
vállalkozásokkal kapcsolatosan – felmerül a kérdés, a gyanú, hogy egy újabb időzített bomba
vajon mikor robban föl az ország területén. Tehát döntő jelentőségű, hogy minél hamarabb
megalakuljon a bizottság, és minél hamarabb a preventív lépéseket megtegye egy újabb
tragédia elkerülésére, illetve hosszú távon olyan javaslatokat tegyen, amelyek ezeket az egész
veszélyes üzemekkel és veszélyes anyagokkal kapcsolatos felelőtlen eljárásokat kiküszöbölik.
Gondoljunk itt a szemétügyekkel kapcsolatos botrányokra: Magyarországot szemétlerakó
helynek használják, Nyugatról tömegesen érkeznek most is a konténerekben a szemetek. Meg
kell akadályozni, hogy hazánkat ilyen szemétlerakóvá, illetve tulajdonképpen egy harmadik
világbeli, gyarmatosítható országgá tegyék. S ezen az úton, úgy gondolom, ez a
vizsgálóbizottság nagyon sokat fog tenni, és kérjük ezért a támogatást.

Köszönöm.

ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony!

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Azt gondolom, nincs Magyarországon olyan
ember, akit ne rázott volna meg ez a szörnyű katasztrófa, és joggal várják azt az emberek,
hogy a vizsgálatok körültekintőek legyenek, megnevezésre kerüljenek a felelősök, annak
minden jogkövetkezményével együtt. A Magyar Szocialista Párt ezt támogatja, hogy a
felelősöket megtalálják azok a hatóságok, amelyeknek ez a dolguk. Gondolok itt a rendőrségi
nyomozásra, különböző államigazgatási vizsgálatokra, a kormány vizsgálatára.

A Magyar Szocialista Párt elismeréssel beszélt azokról az intézkedésekről, amelyek
szemmel láthatóan szakszerűen és gyorsan segítettek a bajba jutott embereknek. Konkrétan,
ha jól emlékszem – kár, hogy most államtitkár úr nincs itt, ő jó ezekben az idézetekben –,
Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter intézkedését is elismeréssel
illettük; egyedül Illés Zoltán államtitkár úr ámokfutásáról mondtunk szerintem helyénvaló
kritikát. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy ezt a munkát a rendőrségnek, a különböző
hatóságoknak, államigazgatási szerveknek kell elvégezni. Itt olyan javaslatokat is tett ez az
előterjesztés, amelyben azt mondja, szándéka szerint ennek a vizsgálóbizottságnak a dolga
feltárni, hogy hol találhatók az országban környezetre veszélyes technológiát alkalmazó ipari
létesítmények. Erre egy bizottság, egy parlamenti bizottság nem alkalmas.

Tehát két ok van, amiért az MSZP nem fogja támogatni ezt a vizsgálóbizottságot: az
egyik, hogy olyan célokat is kitűz, amire a bizottság alkalmatlan. De ennél súlyosabb az az
érv, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy miközben a szóbeli előterjesztésben a képviselő úr
egészen mást mondott, a szövegből világosan kiderül, hogy politikai boszorkányüldözésre
való ez a parlamenti vizsgálóbizottság, és ehhez mi nem kívánunk hozzájárulni.

Azt mondta képviselő úr itt a szóbeli előterjesztésében, hogy már nem volt szükség a
szocialistákat megkeresni az aláírásoknál. Van ebben egy kis cinizmus természetesen, amit
mond. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha megkeresték volna a Magyar Szocialista Párt
frakcióját, akkor is azt a választ kapták volna, hogy egyfelől a Jobbikkal nem áll
szándékunkban politikai akciót szervezni és lebonyolítani (Dr. Gaudi-Nagy Tamás:
Köszönjük szépen, nem is tartunk rá igényt.), másrészt pedig a politikai
boszorkányüldözésnek ezt az eszközét elutasítjuk.



- 24 -

Szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a rendőrség, a
hatóságok a megfelelő eszközökkel végezzék el a dolgukat, és szülessen meg minden olyan
döntés vagy igazságszolgáltatásban ítélet, amely az ügynek korrekten pontot tesz a végére.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Fontos?
(Derültség. - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Fontos.) Gaudi Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Természetesen, elnök úr, nagyon fontos, mert
itt gyakorlatilag azt hallottuk Lamperth Mónikától, hogy egyetért a megdöbbenéssel, az
áldozatokkal együtt éreznek, de gyakorlatilag nem kívánják igazából a felelősséget
kivizsgálni. (Dr. Lamperth Mónika: Ilyet én nem mondtam!) Én ezt egész egyszerűen nem
értem, nem tudom elfogadni.

El kell olvasni az előterjesztést, teljesen világos, hogy ezt egyrészt a jövőre szólóan
hasonló tragédiák megakadályozása vezeti. Kepli Lajos képviselőtársunk környezetvédő,
tudni kell róla, tehát ő nem pártpolitikus olyan értelemben, hogy most nem azt vizsgálta, hogy
itt a Jobbik számára most hány százalékos ismertséget szerez, ha egy ilyen előterjesztést
megtesz, hanem számára mint környezetvédő és ráadásul a régióban élő környezetvédő
számára ez valóban megdöbbentő tragédia volt, és nagyon belekerült ő ebbe, az első perctől
ott volt. S igazából azt gondolom, hogy ha valaki ezt az előterjesztést nem támogatja, és nem
tud részt venni és nem akar részt venni a tényfeltárásban és egyben a jövőbeni katasztrófák
megakadályozásáért nem akar dolgozni, akkor úgy gondolom, saját maga állítja ki magáról a
bizonyítványt, hogy itt a politikai palettáról úgymond válogatnak abban a tekintetben, hogy ha
embert kell menteni, kedves Lamperth Mónika, esetleg fuldoklik valaki a vízben, és mondjuk,
velem együtt kellene megmenteni egy fuldokló embert, akkor esetleg a jobbikos képviselővel
együtt tudnának működni?

ELNÖK: Lamperth Mónika jelentkezett; és utána szeretném, ha ezt a műfajt nem
mélyítenénk tovább.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Azt hiszem, a Magyar
Szocialista Párt képviselői ezen a mai ülésen semmilyen okot nem adtak arra, hogy akár, mint
ahogy az előbb tette Répássy államtitkár úr, akár, mint ahogy most ön tette, Gaudi-Nagy
Tamás, kiforgassa a szavaimat vagy szavainkat, és annak más értelmet próbáljon adni.

Minden olyan vizsgálattal egyetértünk, sőt támogatjuk, amelyet az erre a Magyar
Köztársaság alkotmányában és törvényeiben felhatalmazott hatóságok megtesznek. Ezt
hangsúlyoztam, és ezek után ezt úgy fordítani ki, ahogy ezt Gaudi-Nagy Tamás tette, hogy mi
nem akarjuk a felelősöket megtalálni, hát az a legkevesebb, hogy ez inkorrekt dolog. (Dr.
Gaudi-Nagy Tamás: Hát akkor tessék támogatni!)

És természetesen az a cinikus hasonlat, amit a végén elmondott, az már egyszerűen
méltatlan a Magyar Köztársaság parlamenti bizottságához. Én azt mondtam, hogy politikai
akciót nem kívánunk az önök pártjával közösen szervezni. És természetesen egy fuldokló
ember esetében ez föl sem merül, hogy politikai akció lenne. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás:
Köszönjük szépen.) Úgyhogy ezt a fajta cinizmust visszautasítom.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőnek visszaadom a szót. Kíván reagálni az
elhangzottakra?
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Kepli Lajos reflexiói

KEPLI LAJOS (Jobbik): Két mondatban, igen. Először is, köszönöm a hozzáfűzött
véleményeket, különösen az építő jellegűeket.

Egyrészről szeretném biztosítani Lamperth Mónika képviselő asszonyt, hogy a pártjuk
által a pártunk iránt érzett rokonszenv mindenképpen kölcsönös. (Derültség a jobbikos
képviselők részéről.) De azt hiszem, ez most nem témája ennek az előterjesztésnek.

Továbbra is leszögezem, hogy én különösen mint környezetvédelmi joggal foglalkozó
személy, az előterjesztésemet próbáltam arra kihegyezni, hogy a jövőben megakadályozzuk a
katasztrófák bekövetkezését. S természetesen nem tekinthetünk el attól, hogy a magyar
alumíniumipar privatizációja során kiknek a kezébe került ez az ágazat, milyen üzleti körnek
a kezébe. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És mennyiért!) És ha van olyan felelősség, amely a
privatizációból következik, tehát valamely, a privatizációs szerződésekben kikötött
egyezményt nem tartottak be, akkor azt igenis meg kell vizsgálni, és az politikai felelősség.
Tehát továbbra is fenntartom, hogy nem boszorkányüldözésről van szó. Másrészt viszont
paritásos bizottság; azért paritásos, mert az ellenzéki és a kormánypártok egyaránt öt-öt
képviselővel vannak benne. Innentől kezdve semmiféle koncepciós eljárásra vagy
boszorkányüldözésre nem kell gondolni.

Az az őszinte szándék vezérelte ezt az előterjesztést, hogy Magyarországon soha többé
ilyen módon a szeretteit és az otthonát senkinek nem kelljen elveszíteni, mint ahogy az itt
megtörtént, mert ez egy borzasztó és valószínűleg emberi hanyagságból és mulasztásból
bekövetkezett baleset, amelynek az okait minden szinten fel kell tárni.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr észrevételére annyiban reagálnék, hogy önök a
jogászok; nyilván valamilyen szinten büntetőjogi felelősséget is a vizsgálati jelentésben meg
lehet állapítani, de semmiképpen nem a nyomozó szervektől történő hatáskörelvonással, csak
megállapításszerűen. Tehát ilyen szinten ez ki fog terjedni erre is.

Köszönöm szépen még egyszer a támogatást, akik támogatták ezt az előterjesztést, és a
véleményeket is köszönöm. S remélem, mihamarabb felállhat a vizsgálóbizottság, és
elkezdhet dolgozni.

Köszönöm.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm. Döntenünk kell tehát arról, hogy általános vitára alkalmasnak
tartja-e a bizottság az eredeti javaslatot, aztán külön fogunk szavazni a módosításról is.

Aki a javaslatot, tehát a vizsgálóbizottság létesítésére vonatkozó szándékot általános
vitára alkalmasnak találja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 22 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 4-en ellenzik.

A módosító indítvánnyal kapcsolatban a jegyzőkönyv kedvéért meg kell kérdeznem,
hogy az előterjesztő Farkas úr módosítását támogatja-e.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Igen, támogatom.

ELNÖK: Igen. A bizottság tagjai közül kik támogatják? (Szavazás.) 22-en. Kik
ellenzik? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en tartózkodtak.
Köszönöm szépen.

A bizottság tehát ezzel a szavazati aránnyal elfogadta a vizsgálóbizottság felállítására
vonatkozó javaslat általános vitára alkalmasságát.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
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törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/1248. szám); módosító javaslatok
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként

A napirendünkben következik a 6. pontban megjelölt, a kormányhivatalok
kialakításával kapcsolatos törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. Mindenki előtt
ott van az ajánlás. A szavazásra föltett pontoknál az összefüggésekre utalni fogunk, tehát
lesznek olyan javaslatok, amelyekről egyben kell határozni.

Az 1. pont Lamperth Mónika javaslata; a szövegből kiderül, hogy micsoda. Kérdezem
a kormány képviselőjét.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A közigazgatási államtitkári értekezlet
által elfogadott álláspontot tudom képviselni.

Az 1. pontban jelzett, 6. számú módosító javaslatot nem támogatjuk.

ELNÖK: Lamperth Mónika kért szót.

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném
képviselőtársaimat biztatni arra, hogy gondolják végig a módosító indítvány indokolásában
leírtakat. Mert miközben a „jó állam” kifejezés a szakmában, a szakpolitikában közismert, sőt
az Európai Unióban is ennek a „jó állam” definíciónak a tartalmát körül lehet írni: amely az
állampolgárokra, a szolgáltatásokra koncentrál; tehát szakemberként, szakpolitikusként
ismerem, és azt kell mondjam, jónak is tartom. De azt mindenképpen fontosnak tartanám,
hogy szélesebb körben is érthető és világos tartalmat mutató kifejezést válasszunk a
preambulumban. Ezért javaslom azt, hogy „a demokratikus jogállami működés biztosítását”
írjuk, mert ez sokkal közismertebb Magyarországon, mint ez a fajta „jó állam” definíció.
Ezért javaslom, és kérem a képviselőtársaimat, hogy mérlegeljék, és fogadják el ezt a
módosítást.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazunk. Kik támogatják ezt a módosítást? (Szavazás.) 4-en
támogatják. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm.
Egyharmadot sem kapott.

A 3. pont ugyancsak Lamperth Mónika képviselő asszony preambulummal
kapcsolatos javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 3. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
21-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 4. pontban Szilágyi Péter javaslata összefügg a 18., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 31. és
35. indítványokkal is, úgyhogy erről együttesen tudunk szavazni. Kérdezem az előterjesztő
álláspontját.
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

Az 5. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás szót kért.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak röviden, tényleg,
mert ez egy nagyon fontos módosítása a Jobbik-frakciónak, Apáti István és Hegedűs Lorántné
javaslata.

Ez igazából az intézmény komolyságát szolgáló javaslat, hiszen az általános büntetlen
előélet és a választójog egy olyan generális és olyan igénytelen követelmény egy
kormánymegbízotti státus betöltésével kapcsolatban, hogy ezt az intézmény méltósága és
komolysága érdekében kell komollyá tenni, és azt gondolom, itt a javaslat szerinti hat
konjunktív feltétel teszi igazán hitelessé és vállalhatóvá az ilyen intézményt. Ezért kérem a
támogatást ehhez.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kik támogatják? (Szavazás.) 7-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 18-
an. Egyharmadot sem kapott.

A 6. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Senki nem támogatja. Kik ellenzik? (Szavazás.) Mindenki, köszönöm. Egyharmadot sem
kapott.

A 7. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Szövegpontosításra irányul, támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) Úgy látom, hogy
mindenki támogatja, köszönöm.

A 8. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem
kapott.

A 9. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Előterjesztő?
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.

A 10. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.)
19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 11. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Ez az előterjesztés teljesen
egyértelművé teszi, hogy ez a bizonyos álláshalmozási hullám valóban ne juthasson oda, hogy
igazából ez egy fizetéskiegészítő állása legyen bármelyik kormánytöbbségi országgyűlési
képviselőnek. Nyilván nagy illúziója nincs senkinek, és nincs is akarat – legalábbis a Jobbik
részéről –, hogy ellenzékiként töltsön be ilyen funkciót. Azt gondolom, ez tiszta beszéd lenne,
tehát világosan rögzítenénk, hogy bár lehet vállalni ilyen nemes megbízatást, de ezért bizony
ne illesse meg díjazás az álláshalmozó országgyűlési képviselőt.

ELNÖK: Köszönöm. Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-
an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 12. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 13. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.)
19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 14. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott szavazatot, így
egyharmadot sem. Ezzel együtt szavaztunk a 14. és 16. pontokról is.
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A 17. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.)
Nem kapott támogatást, egyharmadot sem.

A 19. pont Lázár János képviselő úr javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 4-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Elfogadtuk.

A 23. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem
kapott.

A 24. pont Szilágyi Péter javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogatást, így
egyharmadot sem.

A 30. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné képviselők javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik
ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4-en, köszönöm. Egyharmadot sem
kapott.

A 33. pont Szilágyi Péter javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 36. pont következik, Horváth Zsolt képviselő úr javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Gaudi képviselő úr!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kormány képviselőjétől kérem, hogyha
megvilágítaná nekünk, hogy pontosan mire irányul ez a javaslat, tehát miért látták fontosnak
ezt támogatni.

ELNÖK: Igen, parancsoljon!

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A képviselő úr által benyújtott módosító javaslat azt a helyzetet kívánja
orvosolni, amely abból adódik, hogy ha a jövőben a kormányhivatalokba olyan szerv kerül
integrálásra, amely közalkalmazotti jogviszony hatálya alatt álló dolgozókat foglalkoztat, ez a
jogviszony-átmeneti szabályokat egyszerűsítse. Tehát azt szolgálja az előterjesztés, hogy a
közalkalmazotti jogviszonyból a kormány-tisztviselői jogviszonyba történő átalakítás
egyszerű, gyors és hatékony legyen. E megfontolások alapján támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Kik támogatják a javaslatot? (Szavazás.) 19-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 4-
en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an. Egyharmadot sem kapott.

A 37. pont Szilágyi Péter javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem kapott támogatást, így
egyharmadot sem.

A 40. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

A 41. pont Lamperth Mónika javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 42. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 21-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 43. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata. Előterjesztő?

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-en.
Egyharmadot sem kapott.

A 44. pont Szilágyi Péter javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) Nem kapott támogatást, így egyharmadot sem.
A 45. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

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

A 46. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

A 47. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

A 48. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

A 49. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

Az 50. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.
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Az 51. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

Az 52. pont Apáti István és Hegedűs Lorántné javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 3-an. Kik ellenzik? (Szavazás.) 23-an.
Egyharmadot sem kapott.

Az 53. pont Lamperth Mónika és Szilágyi Péter javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

Az 54. pont Szilágyi Péter javaslata.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

Az 55. pont Lamperth Mónika javaslata; ez az utolsó.

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kik támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik ellenzik? (Szavazás.) 19-en. Kik
tartózkodtak? (Szavazás.) 3-an, köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatokról szavaztunk, a napirendi pont végére
értünk. Köszönöm szépen.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1172. szám); zárószavazás előkészítése

A napirendünk utolsó pontjához érkeztünk, a közbeszerzési törvény T/1172. számú
módosításával kapcsolatos zárószavazás előkészítéséről van szó.

Átadom a szót a kormány képviselőjének. Parancsoljon!

DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Köszönöm szépen. Jánosi Andrea, NFM.

Az eredeti javaslatot, amely végül is a 1172/10. módosító javaslatban öltött testet, azt
támogatjuk, azzal egyetértünk.

Időközben érkezett egy újabb módosító indítvány, koherencia-módosítóindítvány, azt
is támogatjuk.
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Amennyiben kérdés merülne fel ezekkel kapcsolatban, örömmel válaszolok
bármelyikre.

ELNÖK: Köszönöm. A Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel a módosító
javaslat házszabályszerűségét kell vizsgálnunk, ugyanis ez a szakmai főosztály szerint nincs
megnyitva, tehát túlterjeszkedésről van szó.

Kérdezem, hogy a tisztelt bizottság hogyan foglal állást, tehát házszabályszerű-e az
előterjesztés, vagy túlterjeszkedésről van szó. Kérdezem, ki tartja házszabályszerűnek.
(Szavazás.) Egy. Ki tartja házszabályellenesnek? (Szavazás.) 25-en. Akkor így döntöttünk, és
köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünket befejeztük. Minden bizonnyal hétfőn fogunk
találkozni, ha addig valamilyen váratlan esemény közbe nem jön (Jelzésre:), illetve a hétfő az
kedd, mert mindenszentek, halottak napja van.

Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)

Dr. Balsai István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea


