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Napirendi javaslat

1. A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslat (T/1481. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

(T/1498. szám)

b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetési javaslatáról (1498/1. szám)

c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetési javaslatáról (1498/2. szám)

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

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslat

(T/1382. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

5. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.

törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes

iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427.

szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

6. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett

katasztrófáért viselt felelősség feltárásával és a hasonló katasztrófák jövőbeni

megakadályozásához szükséges feladatok meghatározásával foglalkozó
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országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslat (H/1351.

szám)

(Kepli Lajos (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

7. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1507. szám)

(Dr. Vitányi István (Fidesz) és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló

indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

8. A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése Ujhelyi István (MSZP) ülésvezető

elnök 2010. október 19-ei ülésvezetése tárgyában

(AIB/94/2010.)

(Állásfoglalás kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti

eljárásban)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Varga István (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Dr. Ipkovich György (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (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. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Harangozó Tamás (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Vukovich Gabriella elnök (Központi Statisztikai Hivatal)
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
Dr. Eiselt György helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Adorján Richárd (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Kepli Lajos képviselő (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 30 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. BALSAI ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok, tisztelt bizottság, képviselőtársaim, meghívottak, vendégeink! Hozzákezdünk
az üléshez, mert szeretnénk időben végezni.

Ismertetem az eddig beérkezett helyettesítési megbízásokat: Mátrai Márta Kerényi
Jánost, Szakács Imre Vitányi Istvánt, Molnár Attila Bohács Zsoltot, Cser-Palkovics András
Dorkota Lajost, Vas Imre Papcsák Ferencet, Kozma Péter Kovács Ferencet helyettesíti.

Kérdezem, a tisztelt bizottság tagjai elfogadják-e az előzetesen írásban kiküldött
napirendet. (Szavazás.) 15 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1481. szám); általános vita, első helyen kijelölt bizottságként

Rátérünk az 1. napirendi pontunkra: a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvény módosításáról szóló javaslat T/1481. számon. Első helyen vagyunk
kijelölve.

Megadom a szót a KSH elnökének. Parancsoljon!

Dr. Vukovich Gabriella szóbeli kiegészítése

DR. VUKOVICH GABRIELLA elnök (Központi Statisztikai Hivatal): Jó reggelt
kívánok! Köszönöm szépen a szót.

A 2011. évi népszámlálásra jövő év októberében kerül sor. A most hatályos
törvényhez képest módosításokat javasol ez a jelenlegi törvénytervezet. Ennek a lényege az,
hogy nagyrészt technikai kérdésekben vagy pontosításokat, vagy a lebonyolítást segítő,
illetőleg az adatszolgáltató bizalmát erősítő módosító javaslatok szerepelnek a jelenlegi
törvényjavaslatban. Az összeírandók körét, illetőleg az összeírás tartalmát, tehát az adatköreit
nem érinti a javaslat, illetve amennyiben érinti, csak olyan kérdésekben, ahol a vagyoni
jellegű kérdéseket kiszedtük vagy javasoljuk kiszedni az adatkörökből.

A többi javaslatunk pontosító, illetőleg technikai jellegű ebben a módosító javaslatban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólásokat kérdezem. (Nincs jelentkező.) Nem
látok jelentkezőt. Kérdések? Parancsoljon, képviselő úr!

Észrevételek

DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni, tisztelt
bizottság, a törvényjavaslathoz. Egyrészt teljes mértékben egyetértek azzal, amit az
előterjesztő elmondott, és a magam részéről támogatom.

Bár nincs kinek mondani, hiszen nincsenek itt a szocialisták, de ahogy hallhattuk
korábban, az ő fő problémájuk a tekintetben volt, hogy a lakások címét miért hozza be ez a
törvényjavaslat. Én csak szeretném az indokolásból is idézni nekik, hogy a lakások címének
ismeretében lehetséges az, hogy az egészségi állapot, a fogyatékosság, a vallás, a nemzetiség
és az anyanyelv vonatkozásában megtegyük azt a szükséges adatgyűjtést, amely
elengedhetetlen. Ezért van tehát erre szükség; ezért gondoltam, hogy a jegyzőkönyv miatt is
rögzítsük azt, hogy ez elhangozzon itt.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony?
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Dr. Vukovich Gabriella reflexiói

DR. VUKOVICH GABRIELLA elnök (Központi Statisztikai Hivatal): A lakások
címének tekintetében valóban van ennyi, tehát a most hatályos törvény úgy rendelkezik, hogy
az összeírt személyek nevét és lakcímét nem lehet felvenni a kérdőívre, ehhez képest a
jelenlegi törvényjavaslat úgy rendelkezik, hogy nem a személyi kérdőívre, hanem a lakásokról
szóló kérdőívre a lakások címét fel lehet venni, és erre nagyon fontos statisztikai technikai,
illetve a teljeskörűséget ellenőrző okok miatt volt szükség.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm. Szavazni fogunk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a
javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy, köszönöm.

Közben újabb helyettesítések vannak: Varga István Budai Gyulát, Horváth Zsolt
Rubovszky Györgyöt, Balsai István Salamon Lászlót helyettesíti.

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi ponttal végeztünk.
A bizottság első helyen van kijelölve. Kérdezem, a bizottsági vélemény ismertetését ki

kívánja elmondani. (Jelzésre:) Molnár Attila, köszönöm.
Köszönöm szépen a megjelenést.

a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498.
szám); b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetési javaslatáról (1498/1. szám); c) A Költségvetési Tanács véleménye a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról (1498/2. szám); általános vita

Áttérünk a 2. napirendi pontra: a Magyar Köztársaság jövő évi költségvetéséről, együtt
a Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményével, együttes általános vitát fogunk
lefolytatni.

Átadom a szót a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjének.

Adorján Richárd szóbeli kiegészítése

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Adorján
Richárd vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és csak egy nagyon rövid bevezetőt
szeretnék tartani a költségvetési törvényjavaslathoz.

ELNÖK: Bocsánat, hogy közbeszólok: arra kérem, a bizottságot arról tájékoztassa,
hogy a bizottság hatáskörébe tartozó intézményekkel kapcsolatos költségvetési fejezetek
hogyan alakulnak. Ez egy közel húszéves gyakorlat ebben a bizottságban, tehát ne az egész
költségvetésről, mert azt természetesen egész héten fogjuk vitatni. Parancsoljon!

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ebben a tekintetben egy kis
segítséget kérek majd a kollégáimtól.

Mind a bíróságot, mind az ügyészséget, mind az alkotmányos fejezeteket illetően,
amelyek a bizottság érdeklődési körébe tartoznak, gyakorlatilag a bíróságok fejezeteknél egy
többletigénytől eltekintve sikerült megállapodást elérnünk a benyújtandó törvényjavaslat
tekintetében. Úgy gondolom, enyhe növekedés tapasztalható az elfogadott javaslatban a
támogatások és a kiadások tekintetében. Érdemi nagyságrendi változás e tekintetben a korábbi
évekhez képest nincs.

Az ügyészség fejezettel sikerült teljes egyetértést elérni, az ő többletigényeiket
beépítettük a javaslatba.

Az alkotmányos fejezetek, tehát az Országgyűlés fejezete, a Köztársasági Elnökség,
Alkotmánybíróság, Országgyűlési Biztosok Hivatala, Számvevőszék, szintén egy kvázi
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konszenzusos javaslat került a parlament elé. Azt hiszem, hogy akkor a kérdésekre válaszolva,
szívesen kitérünk a részletekre is.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Gaudi-Nagy
Tamás jelentkezett. Megadom a szót.

Hozzászólások

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Mint a bizottság
egyetlen jelen lévő ellenzéki tagja, szeretném röviden összefoglalni a Jobbik álláspontját a
költségvetési javaslat igazságügyi vonatkozású részeiről.

Összességében nyilván kényszerpályán mozog ez a költségvetés, ezt nehéz vitatni,
viszont a súlypontok tekintetében, úgy gondolom, erőteljesebben kellett volna kifejezésre
juttatni a jogállamiság helyreállítására vonatkozó igényt, amit nem látunk elég erőteljesen.
Gondolok itt arra, hogy a teljes bírósági rendszer, igazságszolgáltatási rendszer költségvetési
főösszege körülbelül szinten marad, és még ha figyelembe vesszük a várható leépítések
szintjét -, bár mondjuk, fő szabály szerint nem tudom, hogyan fog ez kiterjedni, valószínűleg
nem is terjedhet ki nyilván a bírósági személyzeti rendszerre -, én ezt nagyon szerénynek
látom. Tudjuk, ismerjük a bíróságok jelenlegi helyzetét, főleg kiemelten a Fővárosi és a Pest
Megyei Bíróság gyakorlatilag a működésképtelenség határára érkezett, ezt minden gyakorló
ügyvéd képviselőtársunk is tudja szerintem, illetve ez tulajdonképpen egy oly mértékű
krízishelyzet már, hogy én azokat a költségvetési lépéseket hiányolom, amelyek ennek a
helyzetnek az orvoslását biztosítanák.

Még egyszer előrebocsátva tehát azt, hogy az elmúlt évek nemzetpusztító
tevékenységének köszönhetően nyilvánvalóan kényszerpályán vagyunk, illetve azért a másik
oldalon az Európai Unió által diktált számoknak való megfelelés kényszere vezeti a kormányt
mint benyújtót, én azonban úgy gondolom, hogy ezt az igazságszolgáltatási válsághelyzetet
mindenképpen kiemeltebben kellett volna kezelni a számok területén. Mindenképpen
prioritást kellett volna kapnia az igazságszolgáltatási rendszer konszolidálásának vagy
reorganizációjának, és erre így nem látunk garanciát.

Nagyon bízom benne, hogy a vita során sikerül majd meggyőzni a kormánypárti
képviselőtársakat, amiben szerintem nincs is vita igazából, hogy közös érdekünk, hogy az
igazságszolgáltatásban való bizalma a társadalomnak maradjon fönn, és hogy ne legyenek
kitéve, főleg, mondom, a Fővárosi és a Pest Megyei Bíróság lényegében teljesen eldugult,
ellehetetlenült működése miatti anomáliáknak, amelyek végül is a jogállamiságba vetett
bizalmat súlyos mértékben rombolják.

Egyelőre ennyi. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Köszönöm
szépen.

Kívánnak válaszolni? Parancsoljon!

Adorján Richárd reflexiói

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon rövid választ
kívánok adni. Természetesen ebben nincs nézetkülönbség, hogy az igazságszolgáltatási
rendszer konszolidációja – ahogy fogalmazott a képviselő úr –, illetve a mindenkori
fejlesztése ennek a kormányzatnak a számára fontos. Kétségtelen, hogy most a megnevezett
legfontosabb prioritások között ebben a költségvetésben nem szerepelt. Nyilvánvalóan a
következő években erre sort kell keríteni.
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A bíróságoknál egyébként 1850 millió forint többletigény elfogadására került sor,
amelynek a részleteit itt most nem sorolnám föl, de a kormány úgy látja, hogy ebből a
megfelelő működéshez szükséges forrás rendelkezésre fog állni. Úgyhogy biztosított a
bíróságok működése.

Szavazás az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozni fogunk. Kérdezem, ki az, aki általános vitára
alkalmasnak találja a javaslatot. (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5 ellenszavazat mellett általános vitára
alkalmasnak találta a bizottság. Köszönöm szépen.

Még egy helyettesítést felolvasok: Gaudi-Nagy Tamás Staudt Gábor képviselő urat
helyettesíti, tehát akkor ennek megfelelően is szavazott.

A napirendi javaslattal végeztünk. Köszönöm szépen a megjelenést. Még egy
helyettesítés van, Ipkovich György Lamperth Mónikát fogja helyettesíteni. Kíván-e a
bizottság előadót állítani? Nem szoktunk. A főbizottság fogja ismertetni a mi álláspontunkat.
Köszönöm szépen.

Áttérünk a harmadik napirendi pontra. Megnézzük, hogy tudunk-e mást tárgyalni,
mert még nem érkezett meg az igazságügyi államtitkár úr. (Rövid szünet.) A BM-ből itt
vannak, akkor lehet, hogy tudunk valamit csinálni.

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 határozati javaslat (H/1351. szám); kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Akkor napirenden szerepel a 6. pontban 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 határozati javaslat, amellyel kapcsolatban
van egy ajánlásunk, és itt van az államtitkár úr a BM-ből, úgyhogy akkor kérem, vegyék elő a
november 8-ai tervezet kiegészítő ajánlását. Áttérünk akkor erre.

Az 1. pont alatt Göndör István, Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők a 4. pont helyébe
javasolnak különböző módosításokat. Azt mondják a munkatársaim, hogy a vizsgálat tárgyára
irányuló indítvány, tehát Házszabályellenes. Először erről kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki
az, aki egyetért azzal, hogy a módosító indítvány Házszabályellenes. (Szavazás.) Köszönöm.
Ez megkapta a többséget. Akkor erről nem kell döntenünk.

Kolber képviselő úr a 2. pontban hasonlóan Házszabályellenes módon tesz javaslatot a
kiegészítésre. Úgy gondolom, hogy ezt az előző szavazással elintéztük. Azt mondják a
munkatársaim, hogy külön kell szavazni. Tehát akkor ezzel kapcsolatban kérdezem az
előterjesztő képviselőjét. Parancsoljon, képviselő úr, és utána kérdezem a kormány
álláspontját.

KEPLI LAJOS (Jobbik): A 2. pontnál tartunk, ugye? Elnézést.

ELNÖK: Igen.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Az előterjesztő képviselője nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A kormány álláspontja?
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DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Annak ellenére, hogy nem támogatják, arról is kell
határoznunk, hogy ez is Házszabályellenes. Kérdezem, hogy ki az, aki Házszabályellenesnek
tartotta a javaslatot. (Szavazás.) 19 igen. Köszönöm. Akkor a támogatástól függetlenül nem
tárgyaljuk.

A 3. pontban Göndör István, Gőgös Zoltán és Pál Béla képviselők javaslata, akik új
pontokkal kívánják kiegészíteni a javaslatot. Kérdezem az előterjesztőt.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. A kormány képviseletében?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy támogatják-e az
előterjesztő által támogatott, a kormány által nem támogatott javaslatot. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 19 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Még van egy bizottsági módosító indítvány. A bizottság azt javasolja, hogy a bizottság
összetételével kapcsolatban a bizottság által javasolt vagy a bizottsági előterjesztés, a tervezet
által javasolt létszámban vegyenek részt a képviselők a bizottságban. Kérdezem az
előterjesztőt.

KEPLI LAJOS (Jobbik): Az előterjesztő támogatja, és nagyon fontosnak tartja ezt a
módosítót.

ELNÖK: Támogatja és fontosnak tartja. A kormány képviselője?

DR. EISELT GYÖRGY helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, hogy kik támogatják a bizottságból, hogy
benyújtsuk? (Szavazás.) 23 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Akkor
benyújtjuk ezt a bizottsági indítványt.

Ezzel a napirendi ponttal végeztünk. Köszönöm szépen a megjelenést.

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése Ujhelyi István (MSZP) ülésvezető elnök
2010. október 19-ei ülésvezetése tárgyában; állásfoglalás kialakítása a Házszabály
143. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárásban

Még mindig nincs itt az Igazságügyi Minisztérium részéről államtitkár úr, minden
összefügg vele. Akkor az ügyrendi javaslatot vesszük előre. A 8. pontban a napirend
tartalmazza a Jobbik képviselőcsoportjának megkeresését Ujhelyi István 2010. október 19-ei
ülésvezetése tárgyában.

A tisztelt bizottság tagjai ismerik a beadványt, amelyben idézik az október 19-ei
ülésen Ujhelyi István levezető elnök szavait szó szerint. Ezzel kapcsolatban kifogásolta azt
Hegedűs Tamás frakcióvezető-helyettes aláírásával a Jobbik frakciója, hogy az ülésvezető
elnök megsértette a Házszabálynak a pártatlanságra vonatkozó rendelkezését, mivel Volner
János jobbikos képviselőt a szó megvonásának kilátásba helyezésével korlátozta a
véleménynyilvánítás egyébként alkotmányos jogában. Ezzel kapcsolatban elkészítettünk egy
tervezetet, ami egy eseti jellegű, tehát nem általános jellegű állásfoglalás. A véleményünk az
volt az üggyel kapcsolatban, hogy nekünk, mármint az alkotmányügyi bizottságnak nincsen
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arra hatáskörünk, hogy a képviselői jogok ilyen típusú megsértése, illetve az alkotmányos
jogok korlátozása tárgyában bármilyen véleményt mondjunk az ülést vezető elnök
tevékenységével kapcsolatban. Amennyiben az ülésvezetéssel kapcsolatban kifogás van,
akkor a Ház elnökéhez szokás fordulni, ez ebben az esetben nem történt meg. Köszönöm
szépen a figyelmet.

Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

Hozzászólások, észrevételek

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Álláspontom szerint az
állásfoglalás-tervezet túl normatív módon – ahogy hangsúlyozza végül is – közelít a
kérdéshez, hiszen megítélésem szerint a Házszabály-, azaz az ügyrendértelmezés az
alkotmányügyi bizottságnak ilyen esetben szerintem feladata, és azért az, hogy milyen esetben
vonható meg a szó az ülés során szót kapott képviselőtől, szerintem azért ez nem bízható
teljes mértékben mindenfajta kontroll nélkül a levezető elnökre. Igaz, hogy a norma szerint a
levezető elnök valóban ezt a jogot gyakorolja az ülés levezetése során, de szerintem
mindenképpen kifejezésre kell juttatnia az alkotmányügyi bizottságnak azt, hogy mi a helyes
értelmezés, tehát ügyrendi szempontból mik azok a keretek, amelyek között a szómegvonás
érvényesíthető. Megítélésem szerint éppen ezért ez az állásfoglalás-tervezet így inkább egy
ilyen elhárító jellegű és egy ilyen formális értelmezést ad a Házszabály szerinti feladatának.
Szerintem tovább kellene ennél menni, és állást is kellene foglalni arról ebben az ügyben,
hogy ez jelen esetben Ujhelyi István levezető elnök itt egyszerűen helytelenül mérlegelte a
Házszabály előírásait, és szerintem a Jobbik-frakció határozott álláspontja szerint nem
vonhatta volna meg a szót vagy nem helyezhette volna kilátásba a szó megvonását.

Egyébként ez egy nagyon helytelen gyakorlat is, és sajnos, egyre többször figyeljük
meg ellenzéki képviselőkkel, legalábbis a Jobbik-frakció tagjaival szemben, ez most már nem
az első ilyen eset, amikor valamilyen élesebb, keményebb, határozottabb megfogalmazás
esetén gyakorlatilag szómegvonás történik, vagy legalábbis ennek kilátásba helyezése.
Gondoljunk itt legutóbb, a múlt hétfőn a holokausztipar kifejezés használata miatti
szómegvonásra, vagy legalábbis figyelmeztetésre.

Szerintünk az ügyrendi bizottsági feladatkörből fakadóan ennek a bizottságnak azért
kifejezésre kell juttatnia azt, hogy a véleménytartalom miatt, még ha az sarkos, kemény és
határozott is, különösen ha politikai irányvonalat is tükröz és abba beleillik – márpedig jelen
esetben itt a cigánybűnözés témakörben tett meg egy felszólalást, vagy Volner János egy ilyen
kitételt használt, ez gyakorlatilag a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikai
programjában szereplő kifejezés. Tehát ha szigorúan nézzük, akkor gyakorlatilag azt
jelentené, ha ezt büntetlenül lehetne megtenni, tehát büntetlenül vonhatná meg a szót vagy
helyezhetné kilátásba a szómegvonást a levezető elnök mondjuk egy pártprogram elemének
szóbeli használata miatt az ülés során, akkor ez igazából ellehetetlenítené a pártok működését,
a pártok programjának következetes képviseletét.

Tehát én ennél sokkal többet kérek a bizottságtól, most tényleg függetlenül attól, hogy
ez most kormánypárti vagy nem kormánypárti viszonylatban történik, ez nem lehet ellenzéki
vagy kormánypárti kérdés, hanem ez egy Ház működését, és tulajdonképpen a demokrácia
működését alapvetően befolyásoló kérdés.

Tehát én azt indítványozom, hogy a bizottság ítélje el Ujhelyi István ezen
magatartását, amellyel a Házszabály előírásával ellentétben olyan kifejezés vagy olyan ügy
kapcsán helyezte kilátásba a szómegvonást és egyáltalán olyan szóhasználat miatt intette
helyre jobbikos képviselőtársunkat, amely egy politikai program részét képezi, éppen ezért
ilyen jellegű levezető elnöki magatartásnak nincs helye. Szerintem ezt mindenképpen el
kellene ítélnie a bizottságnak.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Schiffer képviselő úr kért szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Azt gondolom, hogy Ujhelyi elnök úr helyesen járt
el. Én magam a házbizottságban többször kezdeményeztem már a Ház vezetésétől, hogy
olyan esetben, ha parlamenti képviselők különböző polgártársak, embertársak méltóságát
sértő kifejezést használnak, akkor ezt ne hagyják szó nélkül. Ujhelyi István ezt tette, rendkívül
helyesen. Egyébként pedig a bizottsági javaslattal formailag egyetértek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr helyettesíti Harangozó
Tamást. Ipkovich képviselő úr kért szót.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem kívánok annak a
taglalásába belefolyni, hogy milyen helyzet az, amikor egy párt politikai programjának a
kifejtése a törvényesség mezsgyéjén halad, ezért inkább csak annyit mondok, hogy a magunk
részéről támogatjuk a bizottság állásfoglalását. Köszönöm.

Határozathozatal az állásfoglalásról

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja a
bizottság eseti állásfoglalását az előterjesztettek szerint. (Szavazás.) 23 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 2 ellenszavazat. Köszönöm szépen.

A bizottság elfogadta az eseti állásfoglalást, amelyet be fogunk terjeszteni.

A jogalkotásról szóló törvényjavaslat (T/1381. szám); kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Visszatérünk a napirendünkön 3. pontban szereplő, a jogalkotásról szóló
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalására, első helyen
kijelölt bizottságként. Egy kiegészítő ajánlást láthatnak, ennek 10 pontja van.

Az 1. pontban Szakács Imre képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 3 ellene. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Ez összefüggött a 3., 4., 6., 8. ponttal.
A 2. pontban ugyancsak Szakács Imre képviselő úr javaslata. A kormány álláspontja?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért vele. Ki az, aki egyetért? (Szavazás.) 23 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ellene? (Szavazás.) 2 nem.

Szavaztunk már a 3., 4., 6. és 8. pontról. Az 5. pontban Cser-Palkovics András
képviselő úr javaslata. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet a kormány.
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 19 tartózkodás. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 5 nem. Köszönöm
szépen.

A 10-es van még hátra, Szakács Imre képviselő úr javaslata egy kiegészítésre.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: A kormány egyetért. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 22 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki az, aki ellene volt? (Szavazás.) 2 ellene.
Köszönöm szépen.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényjavaslat
(T/1382. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Végeztünk a 3. ponttal. A 4. pontban a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
következik. Összesen négy van.

Az 1. pontban Stágel Bence képviselő úr javaslata. Több bizottság támogatta eddig.
Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Az előterjesztő egyetért.

ELNÖK: Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 22 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs
jelzés.) Ki az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) 4 nem.

A 2. pontban Stágel Bence javaslata, az emberi jogi bizottság támogatta. Államtitkár
úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A 3-asról és a 4-esről együtt fogunk szavazni. Kiegészítésekről van szó. Államtitkár

úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért. Schiffer képviselő úr kért szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm. Én csak a történeti hűség kedvéért,
hogy ez a két javaslat egyébként megegyezik a mi korábban leszavazott módosító
javaslatunkkal.

ELNÖK: Ez rendszeresen előfordul, képviselő úr. Az előterjesztő egyetértett vele. Ki
az, aki egyetért vele? (Szavazás.) Mindenki. Köszönöm szépen.

Ezzel is végeztünk.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII.
törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi
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tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1427. szám); módosító
javaslatok megvitatása

Az 5. napirend: a minisztériumok felsorolásával kapcsolatos módosító javaslatok
megvitatása. 47 indítvány van, képviselőtársaim. Mind a 47-ről szavaznunk kell, úgyhogy
áttérünk a két másodperces határozathozatalokra. (Derültség.)

Az 1. pontban Ipkovich György és Lamperth Mónika javaslata. Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet.

ELNÖK: Ki ért egyet vele? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 18 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 2. pontban Ipkovich György és Lamperth Mónika képviselők javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet. Ki ért egyet vele? (Szavazás.) 4 igen. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) 19 nem.

A 3. pontban Ipkovich György és Lamperth Mónika képviselők javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet vele. Ki az, aki igent mond? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Szavazás.) 19 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen.

A 4. pontban Ipkovich György és Lamperth Mónika képviselők javaslata.
Előterjesztő?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet. Kik támogatják? (Szavazás.) 4 igen. Kik ellenzik?
(Szavazás.) 19 nem.

Az 5. pontban Ipkovich György és Lamperth Mónika képviselők javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnézést kérek, elnök úr, de itt van egy megjegyzés, mely szerint ezek összefüggnek. Én csak
jelzem, hogy az összefüggő módosító indítványokat nem támogatjuk. Tehát a 3., 4., 5., 6., 7.,
8.-ast…. nem akarom felsorolni, mert a megjegyzés tartalmazza.

ELNÖK: Igen, nekünk is gondot okoz. Elnézést, most javítanom kell magam. Tehát
összefüggő javaslatok lesznek majd. Erről akkor szavazunk. Ki az, aki támogatta? (Szavazás.)
4 igen. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 19 nem.

A 9. pontban Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.
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ELNÖK: A kormány egyetért vele. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az,
aki ellenzi? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 14-es javaslatról kell döntenünk.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Vas Imre javaslata. Egyetért az előterjesztő. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás.

A 19-es Volner János képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet. Ki az, aki támogatja Volner János javaslatát? (Szavazás.) 2
igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 19 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás.

A 20-as Volner János javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 23 nem.

A 22-es Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 20 igen. Ki az, aki ellenzi? (Nincs jelzés.)
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 28-as Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért az előterjesztő. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki
ellenzi? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás.

A 31. pont alatt Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 3
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 32-es Kiss Sándor képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.
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ELNÖK: Nem ért egyet. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
ellenezte? (Szavazás.) 19 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm.

A 41-es Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért. Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki
ellenezte? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

A 42-es Ipkovich György és Lamperth Mónika képviselők javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem ért egyet az előterjesztő.

ELNÖK: Nem ért egyet. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 22 tartózkodás.

A 43-as Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért az előterjesztő. Ki az, aki egyetért vele? (Szavazás.) 19 igen. Ki az,
aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 4 nem.

A 45-ös Vas Imre képviselő úr javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Ki az, aki egyetért Vas Imrével? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) 4 tartózkodás. Ki az, aki ellenezte? (Szavazás.) 3 nem.

A 47-es Vas Imre javaslata.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetért az előterjesztő.

ELNÖK: Egyetért. Ki az, aki egyetért a javaslattal? (Szavazás.) 19 igen. Ki az, aki
tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. Köszönöm.

Végeztünk ezzel a napirenddel is.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1507.
szám); módosító javaslatok megvitatása

Hátravan még a 7-es napirendi pontunk, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény
módosításával kapcsolatos módosító javaslatok megvitatása. Kevés van.

Az 1. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javasolja a kiegészítést, kamarai külön
vizsgával kívánja bővíteni a feltételeket. Vitányi István az előterjesztő.

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úr szót kért. Parancsoljon!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Megpróbálom a javaslatomat így
élőszóban is indokolni, bár már az általános vitára való alkalmasság körében is említettem,
hogy célszerű egyébként ezt a helyeselhető szándékot tovább erősíteni, és szerintem a tartalmi
oldalt adja meg a javaslatom. Tehát formai szempontból előírunk egy egyéves kötelező
ügyvédjelölti időszakot, azonban ezt elég könnyen ki lehet pipálni gyakorlatilag
adminisztratív tagsággal, tehát nincs semmilyen számon kérhető minőség ezen előírás mögött.
Viszont ha ezt az egyébként kamarák által már működtetett ügyvédvizsga-rendszert
beépítenénk a rendszerbe, mint egy tartalmi kiegészítőjét ennek az egyéves formai
követelménynek, úgy gondolom, hogy akkor lehetne igazán az eredeti célt szolgálni, tehát a
kamarai ügyvédi kar működésének a színvonalát fenntartani, és végre megfordítani azt a
trendet, ami azt a felhígulást eredményezi, hogy mindenki korlátlanul áramolhat be az
ügyvédi karba. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Többen kértek szót. Rubovszky képviselő úr, utána
Bárándy képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Képviselő úr, nekem az a problémám, hogy
ha ezt az ügyvédi kamarai vizsgát írjuk feltételnek, ezzel előírjuk azt, hogy a harmadik évet
kell ügyvédjelöltként végezni. Tehát gyakorlatilag a mi szándékunk arra irányul, hogy ha az
ügyvédjelölti gyakorlati idő első évét töredék nélkül végigcsinálja, most első vagy második,
ez a Házon múlik, hogy hány évet fogad el, és utána elmegy olyan területre, ami nem
ügyvédi, kikerüli a kamarai ügyvédjelölti vizsgát, de mégis lehet ügyvéd. Az ön előírása
szerint csak az lehet, aki más területről jön, és az ügyvédjelölti időszakot a kamarában fejezi
be, mert akkor tud csak kamarai vizsgán részt venni.

Tehát ez gyakorlatilag egy olyan további szigorítás, ami miatt ezt nem tudom
támogatni. De szeretném jelezni, elnök úr, hogy lesz egy olyan indítványom, hogy három
darab bizottsági módosító indítványt adjon be a bizottság. Köszönöm.

ELNÖK: Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Épp Rubovszky
képviselőtársam hozzászólása világított rá arra, amit én egyébként negyedórán keresztül
fejtettem ki a törvényjavaslat általános vitájában a plenáris ülésen, hogy ez egy sokkal
komplexebb megközelítést igényel. Egyébként Gaudi képviselő úrnak az 1. ajánlási pontban
szereplő módosítása is errefelé mozdulna el, tehát hogy ne egy szabályt módosítsunk, hanem
egy sokkal átfogóbb módosítás irányába lenne szükséges, hogy elmozduljon a jogalkotó.
Azonban itt szeretném ismételni ennek az ajánlási pontnak a vonatkozásában azt, hogy nem
tartom ezt a benyújtott törvényjavaslatot alkalmasnak arra, hogy ezt a problémát rendezze,
bármilyen, egyébként jó szándékú kiegészítést is csatolnak hozzá, ezért bár azzal a
meglátással, hogy komplexebben kell ezt kezelni, és ez tükröződik is az 1. ajánlási pontban
szereplő javaslatból, azzal egyet tudok érteni, ezért fogok tartózkodni a szavazásnál.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormányt még nem kérdeztük.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Csatlakozom az előterjesztőhöz.



- 19 -

ELNÖK: Tehát a kormány sem támogatja. Ki az, aki egyetért a módosító javaslattal?
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 23 tartózkodás. Ki az, aki ellenezte?
(Szavazás.) 3 nem. Köszönöm szépen.

A 2. pontban Schiffer András képviselő úr javaslata szerint kiterjedne a különböző

bíróságokon eltöltött időtartamra is, ez összefüggésben van a 4. pontban írtakkal. Megadom a
szót Vitányi Istvánnak.

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Schiffer úr kért szót.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Azok a körök, amelyeket a
módosító javaslatban felsorolok, ha bekerülnek az ügyvédi pályára, még ha nincs is egyéves
jelölti vagy alkalmazott ügyvédi gyakorlat, semmiképpen sem olyan személyeket,
szakembereket takarnak, akik rontanák az ügyvédi szakma minőségét. Én az általános vitában
emellett is próbáltam már érvelni. Tehát aki három évet lehúzott köztisztviselőként,
kormánytisztviselőként, vagy aki már kinevezett bírósági titkár, vagy akár közjegyző-
helyettes volt, arról el kell tudnunk képzelni azért azt a szakmai gyakorlatot, ami alkalmassá
teszi a szakvizsga mellett az ügyvédi praxis folytatására.

Másfelől viszont így ez a javaslat a módosítók nélkül olyan módon leszűkíti a
mozgásterét az egyébként szakvizsgázott jogász köztisztviselőknek, ami tartok tőle, hogy itt
egyéb változásokkal együtt éppenséggel a köztisztviselői, kormánytisztviselői pályának,
pozícióknak a kelendőségét jelentékeny mértékben rontja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
A magam részéről is támogatni fogom Schiffer képviselő úr javaslatát. Nagyjából abból az
okból, amit – szintén visszautalok az általános vitára, a plenáris ülésen általam elmondottakra.
Nevezetesen is, hogy ha ilyen strikt módon szabályozzuk ezt az egy évet, ennyire az eltérés
lehetőségétől mentesen, akkor az olyan élethelyzetekre ad alapot, amely azt gondolom, hogy
nem támogatható, sérti embereknek és az én meglátásom szerint egyébként a Magyar
Köztársaságnak is a tekintélyét.

Éppen Schiffer képviselő úr hozta fel azt a példát, amire én azt gondolom, hogy a
kormány képviselője nem olyan módon reagált, amellyel kapcsolatban Schiffer képviselő úr
ezt a problémát felvetette, hogy valóban a jelenlegi szabályozás alapján Navracsics miniszter
úrnak is legalább egy évig ügyvédjelöltnek vagy alkalmazott ügyvédnek kellene lennie, ha a
miniszteri megbízatása lejár, és netán ezt a szakmát kívánná választani.

Én viszont azt gondolom, hogy nem Navracsics Tiborról van szó vagy nem az állami
vezetőkről, hanem a Magyar Köztársaság tekintélyéről is, és én nem tartom azt helyesnek,
hogy legyen olyan szabályozás, bármilyen is, hogy a Magyar Köztársaság igazságügy-
minisztere ne lehessen azonnal ügyvéd a miniszteri pozíciójának a lejárta után, hanem őt
mondjuk ügyvédjelöltként vagy alkalmazott ügyvédként kelljen foglalkoztatni.

Azt gondolom, hogy ez nem az ő személyes tekintélyét, bár azt is csorbítja, hanem a
Magyar Köztársaságét is, ezért azt gondolom, hogy ezek a módosítások, amelyeket Schiffer
képviselő úr javasol, feltétlenül támogathatók. Utalok egyébként itt a saját felszólalásomban
arra is, hogy milyen hatása és képe van annak, hogy mondjuk a Magyar Köztársaság egy
európai hírű egyetemi professzort nem tart alkalmasnak arra, hogy azonnal az ügyvédi pályára
léphessen. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Rubovszky úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Én is amellett szeretnék érvelni, amit Vitányi
István képviselőtársam mondott, hogy ezt a módosító indítványt nem támogatjuk. Ha ezt
támogatnánk, akkor gyakorlatilag értelmetlen lenne az egész törvénymódosítás beterjesztése.

Egyébként ezzel kapcsolatban egy vicc jut az eszembe, de nem fogom a viccet
elmondani, csak a poénját, hogy a jogászprofesszort nem lehet kinevezni sebésznek se azért,
mert ő jogászprofesszor. Tehát gyakorlatilag ő egy elméleti szakember, nem kellene ráküldeni
a gyakorlatra gyakorlati tapasztalatok nélkül. Ez az egyik dolog.

A másik pedig: nem akarom elismételni a Navracsics miniszter úrral kapcsolatos,
Schiffer András frakcióvezető úr által feltett feltevést, de én a plenárison is elmondtam, hogy
attól tartok, hogy a Kossuth teret megtöltik azoknak az ügyvédi irodáknak a vezetőinek a
személye, akik Navracsicsot felveszik egy évre alkalmazott ügyvédnek, csak menjen oda
hozzájuk. Nem hiszem egyébként, hogy a miniszter úr erre aspirálna, különös tekintettel,
hogy ő amúgy is bírói szakvizsgát tett, ezen már ment egy vita, és a bíróságot sem akarta,
mint gyakorlati jogász használni.

Tisztelettel: az a lényeg, hogy ezeknek a felpuhításoknak az ellenzői vagyunk, mi ezt
nem fogjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm. Varga képviselő úr jelentkezett.

DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én sem támogatom ezt
a módosító indítványt. Itt valóban úgy van, ahogy Rubovszky képviselő úr elmondta, hogy
gyakorlatilag ezzel okafogyottá válik teljes egészében maga a benyújtott javaslat. Az általános
vitában többen elmondtuk, és én is fenntartom azt az álláspontomat, hogy nyilvánvalóan csak
tüneti kezelése, és pici tüneti kezelés ez a törvénymódosítás, szerintem az ügyvédi törvény
egészét illetően kellene a jövő évben, államtitkár úr egy átfogó koncepciót, javaslatot letenni
az asztalra.

Ami pedig a Magyar Köztársaság tekintélyét és a gyakorlatot illeti, nem hiszem, hogy
ezen múlik a Magyar Köztársaság tekintélye képviselő úr, hogy most jogászprofesszor vagy
államtitkár vagy miniszter lesz-e ügyvéd vagy nem. Mindannyian ismerjük a gyakorlatból,
hogy a klasszikus ügyvédi tevékenység gyakorlata egészen más, mint maga az elmélet. Kiváló
képességű, zseniális ügyvédjelöltjeink voltak köztársasági ösztöndíjjal, de egy túrót nem értek
a bírósági tárgyalásokon, halvány fogalmuk nem volt a gyakorlathoz. Tehát a gyakorlat és az
elmélet különböző dolog. Nem attól lesz valaki kiváló ügyvéd, hogy most melyik karon és
hogyan, milyen módon végzett. Tehát szerintem ne keverjük a kettőt össze, természetesen, ha
egy kormánytag egy ügyvédi irodában valóban alkalmazottként részt vesz, különösen
Budapesten ennek óriási pozitív visszhangja lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány képviselőjének adom meg a szót.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, csak a vita egy részéhez szeretnék hozzászólni, hogy az igazságügy-miniszternek
vagy bármilyen miniszternek a miniszteri tevékenysége hova számít bele és hova nem.

Nem szeretem, hogy most éppen az igazságügy-miniszterrel példálóznak, ezért
mondok egy másik példát: például ha Szekeres Imre honvédelmi miniszter volt, attól még,
mondjuk, a honvédelmi minisztersége után valószínűleg nem léptetik elő ezredessé, mivel
nem is volt katona. Ezért ez egy, elnézést kérek, buta hasonlat, hogy valaki, egy szakminiszter
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tevékenység joggyakorlatnak minősüljön vagy bármilyen szakmai gyakorlatnak minősüljön.
A miniszteri tevékenység nem számít joggyakorlatnak.

Egyébként képviselőtársaim fordultak hozzánk azzal az igényükkel, hogy szerintük
például a polgármesteri tisztség ellátása is joggyakorlat. Bizonyos esetekben igazuk is van
ezeknek a képviselőknek (Dr. Vitányi István: Hunvald! – Derültség.) – hát, igen –, de azt
gondolom, nem szabad összekeverni a közmegbízatást és a tényleges joggyakorlatot. Én
kérem, hogy a jövőben ne példálózzanak folyton ezzel az igazságügy-miniszterséggel, mert
nincs a kettőnek köze egymáshoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Schiffer képviselő úr kért szót; utána visszaadom a
szót az előterjesztőnek.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Államtitkár úr, ne haragudjon, de csöppet
demagóg volt most ez az okfejtés. Már bánom, hogy Navracsics miniszter úrral példálóztam,
mert a lényeget elfedi önmagában az a poén, hogy itt most a miniszterelnök-helyettesről
beszélünk.

Azért hoztam őt föl, mert olyanról van szó, aki egyébként bírósági titkár, olyanról van
szó, aki hosszú ideje a jogi karon tanít, és olyanról van szó, akinek egyébként van, nem
miniszteri, egyébként közigazgatási tapasztalata. És arra próbáltam rávilágítani, hogy a
háromnak egyike sem adja meg a javaslat szerint arra a jogot, hogy valaki ügyvédi irodát
nyisson. Szekeres Imre sem a katonai főiskolát, vagy mit, Nemzetvédelmi Egyetemet nem
végezte el, semmilyen katonai pályafutása nem volt, és nem is tanított a Nemzetvédelmi
Egyetemen, úgyhogy ezt teljesen kár idekeverni.

Arról van szó, hogy aki akár a tudományos kutatás, oktatás terén, akár a köztisztviselői
karban, akár más, szakvizsgához kötött jogi szakmákban valamit letett az asztalra, valamit
produkált, az lehessen automatikusan ügyvéd. (Közbeszólások.)

ELNÖK: Ismételten adnék szót, ha ez új elemeket tartalmaz. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak egy mondatot
szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Őszintén szólva az én szakvizsga-tapasztalataim
sokkal inkább arról szólnak, hogy azok a, mondjuk, egyetemi tanárok, akik egyébként
szakvizsgáztatni szoktak és akikkel én szakvizsgáztatni szoktam, azok sokkal, de sokkal
felkészültebbek a gyakorlat kérdéseit illetően, mint azok a vizsgázók, akik be szoktak jönni,
és három év ügyvédjelölti gyakorlat után vizsgát tesznek. Ez tehát egy személyes tapasztalat,
és én azt gondolom, hogy ez nemcsak egy személyes tapasztalat, hanem evidencia is.

Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Én is csak Schiffer képviselő úrnak szeretnék válaszolni, hogy a törvényeink, a
jogszabályaink világos különbséget tesznek a jogi képesítéshez kötött munkakörök betöltése
és a nem jogi képesítéshez kötött munkakörök betöltése között. Tehát joggyakorlatot csak
olyan munkakörben lehet szerezni, amelynek a feltétele a jogi képesítés. Éppen ezért, ha a
példát tovább lehet folytatni, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára
történetesen jogi képesítéshez van kötve jogszabály által, tehát az joggyakorlatnak minősül,
szemben a miniszterrel. Nem tudunk mit csinálni; ez a jogszabály bizonyos munkaköröket
jogi képesítéshez köt, ott joggyakorlat szerezhető, ez kétségtelenül így van.
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ELNÖK: Vitányi előterjesztő képviselő úr!

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Csak egy mondat, csatlakozva a kormányoldali
képviselőtársaim által elmondottakhoz. Bárándy képviselő úrnak mondom: az nem sérti a
Magyar Köztársaság tekintélyét, például szegény Navracsics Tibornál maradva, hogy nem
lehetne azonnal bíró vagy közjegyző, ha nincs hely? (Dr. Bárándy Gergely: Lehet!) Hát ha
nincs hely, akkor hogyan lehet?! (Dr. Bárándy Gergely: Akkor nem. – Derültség.) Ja?! Hát
általában nincs hely. (Dr. Bárándy Gergely: Bocsánat, ha valami demagógia, akkor ez az! –
Közbeszólások, zaj.)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Itt mindenkit érint ez a javaslat, természetesen, de most
már szeretnék szavaztatni.

Végül előterjesztőként Rubovszky képviselő úré a szó.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Arra azért szeretném felhívni a figyelmet –
és ezt Bárándy képviselő úrnak jobban kell tudnia, mint nekem, mert ő négy éven keresztül
csinálta, én csak az elmúlt töredék évben –, hogy olyan bírót még nem nevezett ki az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács, aki a szakvizsga után bírósági titkári tevékenységet
nem folytatott volna. Tehát az elméletileg létezik, hogy az ügyvédek besétálnak bírónak,
jogszabályi alapon így van, csak éppen Bánáti János elnök úr hívta föl a figyelmet, hogy ő
elég régóta ül az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban, és még nem választottak meg
olyan bírót, aki nem lett volna titkár. Márpedig a titkári pozíció kicsit az alkalmazott ügyvédi
pozícióhoz hasonlít.

ELNÖK: Szavazni fogunk. (Dr. Bárándy Gergely: Csak egy mondat!) Elnézést,
lezártam a vitát.

Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5-en támogatják. Ki az, aki ellenzi?
(Szavazás.) 21-en ellenzik. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen; elvetettük,
egyharmadot sem kapott. Köszönöm.

Még mindig van egy: Vas Imre képviselő úr javaslata egy évről két évre kívánja a
törvényi céloknak megfelelően emelni a gyakorlatot. Előterjesztő?

DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Kormány?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Most egy elég fontos ponthoz érkeztünk, kérem a figyelmet.

Eddig én mindig jeleztem, hogy a kormány nem foglalt állást még a javaslatról, ez
csak a vita későbbi szakaszában várható. A tárca álláspontja az, hogy maga a törvény is és
különösen ennek a módosításnak a fényében csak akkor támogatható, amennyiben a tisztelt
Országgyűlés hatályon kívül helyezi az ügyvédi törvény 96/A. § (3) bekezdését. Ez a szabály
mondja ki azt, hogy egy ügyvéd csak legfeljebb három ügyvédjelöltet foglalkoztathat.

Nincs még ilyen módosító indítvány előttünk. Én csak jelzem, hogy a kormány
támogatása várhatóan attól függ, hogyha feloldjuk ezt az egyébként korlátozó, tehát az
ügyvédjelöltek létszámát közvetve korlátozó szabályt. Ugyanis az nem lehetséges, hogy az
Országgyűlés egy törvénymódosítással előírja, hogy lényegében ügyvédjelöltnek kell lenni,
mielőtt valaki ügyvéddé válik, közben a törvényben benne marad egy olyan
létszámkorlátozás, amely ezt akadályozza, gátolja. Tehát a kettő egymással ellentmondásban
van. Én ezért azt kérem, vegyék figyelembe, hogy amikor Vas Imre képviselő úr javaslatáról
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nyilatkozom, akkor is csak azt tudom mondani, hogy csak azzal a feltétellel tudjuk támogatni
Vas Imre módosító indítványát, illetőleg az egész törvényjavaslatot akkor tudjuk támogatni,
ha ez az ügyvédjelöltek létszámára vonatkozó közvetett korlátozó szabály kikerül a
törvényből.

ELNÖK: Köszönöm szépen, megértettük. Bárándy képviselő úr!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Azt az érvemet, gondolom, kitalálhatják az eddig elmondottakból, hogy nem fogom
támogatni, és az indokokat is, hogy miért, ezt a két évre történő emelést. De amit államtitkár
úr mondott, azzal kapcsolatban mindenképpen szeretném megjegyezni azt, hogy ha valami az
ellen hat, hogy az ügyvédi munka jobb színvonalúvá váljon, akkor az biztosan, hogy újra
adminisztratív módon – ahogy erre egyébként Gaudi-Nagy képviselőtársam célzott –, megint
tömegével vegyenek föl ügyvédjelölteket ügyvédek, egyszerűen nagyon sokszor azért, hogy
bevételük legyen. Egy óriási dolog volt ennek a szabálynak a létrehozatala és megszavazása,
hogy összesen három ügyvédjelöltet foglalkoztathat egy ügyvéd. Én azt gondolom, ezt
mindenképpen indokolt fenntartani, és valóban, az ellenérv, ami ezzel kapcsolatban
államtitkár úrtól a javaslattal kapcsolatban megfogalmazódott, az áll.

És az előbb nem volt rá lehetőségem: az önök helyettes államtitkára, Márky Zoltán úr
egyből, titkári kinevezés nélkül lett egyébként rögtön a közigazgatási szférából legfelsőbb
bírósági bíró. Köszönöm. (Dr. Répássy Róbert: Ez nem igaz. Bíróként lett berendelve az
Igazságügyi Minisztérium államtitkárának.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az államtitkár úr felvetésével kapcsolatban
azt jelzem, hogy én nem nagyon értem az ok-okozati összefüggést a kettő között. Hiszen 12
ezer ügyvéd van jelenleg Magyarországon, ebből 11 ezer aktív; mondjuk, ha fejenként három
jelöltet foglalkoztathatnak, az 36 ezer jelöltet jelent. Tehát nem értem azt, hogy ennek a
szabálynak a feloldása – amivel egyébként egyetértek, hogy igenis fenn kellene tartani ezt az
ügyvédjelölti létszámkorlátot, mert ez viszont teljes mértékben elviheti abba az irányba az
ügyet, amire nekem utalt is a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, hogy ebben az esetben ők
tartanak attól, hogy egyfajta, azt kell mondani, megélhetési ügyvédjelölti irodákat fog
termelni ez a megoldás. Én tehát ezt nagyon veszélyesnek tartom.

A javaslat érdemét tekintve, hogy egy év helyett két év, ezt a megoldást sem tartom
igazából aránytalannak és eltúlzottnak. De nyilván szomorúan kell nyugtázzam, hogy viszont
az ügyvédvizsga előírására vonatkozó előterjesztésem nem kapott jelen bizottságban
támogatást. Bízom benne, hogy talán a Ház előtt még támogatást kap. Mert egyébként sajnos
azt látom, hogy hiába emeljük két évre, akkor viszont egyre inkább csak az adminisztratív
kipipálása fog kihívásként jelentkezni bárki számára ennek a feltételnek, és valójában nem a
minőségi és színvonalas gyakorlati ügyvédi munka érdemi megtanulása és ilyen minőségben
való karba lépés.

ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich képviselő úr jelentkezett.

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Most, hogy államtitkár úr felvetette ennek a korlátnak a megnyitását, tehát
az együttesen alkalmazható ügyvédjelölti létszámot illetően, én is nagyon ellenezném ennek a
korlátnak a felszabadítását. Aki valaha is végzett olyan tevékenységet, hogy ügyvédjelöltet
oktatott vagy útjára bocsátott, én rendszeresen csináltam ilyet ügyvédkedésemkor, az a kettő
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is sok, higgye el nekem; háromnál már nagyon erőltetetten lehetett eredményes munkát
végezni. Ha pedig ezt felnyitjuk, akkor az tényleg egy látszattevékenység lesz. Nem javaslom,
tehát szakmailag nem javaslom én ezt semmiképpen.

ELNÖK: Államtitkár úr?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyrészt Márky Zoltán úr, az én emlékezetem szerint, az első Orbán-kormány idején bíróként
volt berendelve már az Igazságügyi Minisztériumba, tehát ő már akkor kinevezett bíró volt;
egyrészt.

Másrészt visszatérve ehhez az ügyvédjelölti létszámkorláthoz: tisztelt képviselőtársak,
úgy is mondhatnám, hogy tisztelt kollégák, mi a következménye annak, ha például a Vas Imre
által benyújtott módosító indítvánnyal együtt születik meg a törvény, hogy két évig
ügyvédjelöltnek vagy két évig alkalmazott ügyvédnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ügyvéddé
váljon? Akkor ez világos pályaképet vázol elénk: ebben az esetben az ügyvédi szakma a
nagyobb ügyvédi irodákra épülő módon, és a nagyobb ügyvédi irodák és a kis ügyvédi irodák
együttes egymás mellett élésén fog működni. Megjegyzem, hogy én személy szerint ezzel
egyetértek. Tehát személy szerint azt gondolom, hogy a 12 ezer magyar ügyvédnek és 3500
ügyvédjelöltnek a számára pontosan az lenne a megoldás, ha engednénk az amerikai típusú
ügyvédi cégek, law firmöknek a működését, amelyben egyébként vezető ügyvédek vannak, és
a vezető ügyvédek akár 40-50 alkalmazott jogászt, tehát alkalmazott ügyvédet vagy
ügyvédjelöltet alkalmaznak. Szerintem ez lenne a megoldás, hogy hogyan szívja föl az
ügyvédség ezt a nagy mennyiségű ügyvédet.

Be kell lássuk, hogy amire önök utalnak, hogy még a három is sok: persze, ha abból
indulunk ki, hogy valaki egy egyszemélyes ügyvédi irodát vezet. Akkor egy egyszemélyes
ügyvédi irodában még a három ügyvédjelölt is sok, ez kétségtelenül így van. De ha abból
indulunk ki, hogy lehetnek nagy ügyvédi irodák, ahol több ügyvéd, vezető ügyvédek vannak,
s a többi, s a többi, ott sokkal több alkalmazott ügyvéd és ügyvédjelölt fér el.
(Közbeszólások.)

Kérem, gondoljanak tehát arra a következményre, hogy ha Vas Imre javaslatát
következetesen végiggondoljuk, az azt jelenti, hogy az ügyvédek között egyfajta szakmai,
részben szakmai, részben anyagi szempontból, tehát erőforrás, tőkeerő szempontjából
különbséget fogunk tenni. Amit én egyébként nem tartok ördögtől valónak, de akkor ennek
meg kell teremteni azokat a feltételeit, és valószínűleg további törvénymódosítások
szükségesek ahhoz, hogy ezt következetesen végig lehessen vinni a magyar ügyvédi
szabályozásban.

Tehát így függ össze; megpróbáltam megvilágítani, hogyan függ össze az
ügyvédjelölti létszámkorlátozás azzal, hogy kétévi ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi
várakoztatást vagy előfeltételt követelünk meg az ügyvéddé válás során.

ELNÖK: Köszönöm, dönteni fogunk. Ki az, aki támogatja Vas képviselő úr javaslatát,
tehát két évre kívánja emelni? (Szavazás. - Látható többség.) Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) 5-
en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk.

A többiről tárgyaltunk, úgyhogy ezzel végeztünk.
Rubovszky képviselő úr jelezte, hogy igény van arra, hogy bizottsági módosító

indítványt nyújtsunk be, bár hozzá kell tennem, még ráérünk a jövő héten is ezt megtárgyalni,
hogy ne kelljen erről kutyafuttában dönteni. De parancsoljon, képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, két dologra szeretném felhívni a
figyelmet. Az egyik éppen a bíróból lett közigazgatási ember, majd visszament bírónak
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témája. Én egy volt ügyvédkollégától kaptam egy e-mailt, és meggondoltam, szeretném
elmondani a tisztelt bizottságnak, beszéltem Bánáti elnök úrral, és ő is egyetért vele. Ő azt
kéri, hogy ne csak az alkalmazott ügyvédi és ügyvédjelölti gyakorlatot, hanem akármilyen
furcsa, az ügyvédi gyakorlatot is vegyük figyelembe. Van ugyanis olyan kolléga, aki tíz évig
volt ügyvéd, lemondott az ügyvédi tagságáról, előtte nem volt sem jelölt, sem alkalmazott
ügyvéd, és akkor ahhoz, hogy visszakerüljön, el kellene mennie jelöltnek vagy valahová.
Tehát ez lenne az egyik, hogy a felsorolásba bizottsági módosításként kerüljön bele az, hogy
ügyvéd, ügyvédjelölt vagy alkalmazott ügyvéd.

A másik: én nem érzem, csak a Házban nagyon sokan kerestek meg engem azzal, hogy
az a probléma, hogy vagy egyévi ügyvédjelöltködés, vagy egyévi alkalmazott ügyvédkedés
van az alapjavaslatban. Én azt mondom, ezt együtt kell értelmezni. Tehát ha valaki volt hat
hónapig ügyvédjelölt, akkor a bejegyzés előtt elég, ha hat hónapig alkalmazott ügyvédi
munkát végez, és akkor az egy év – vagy ha most a módosítást a Ház elfogadja, akkor a két év
– kijöjjön, erről van szó. A lényeg az, hogy egy olyan módosítást szeretnék a bizottságtól
kérni, hogy a bizottság adjon be egy olyan módosító javaslatot, hogy zárójelben kerüljön bele
a felsorolásba, hogy a gyakornoki idők összeadhatók, zárójel bezárva. De érdekes módon a
társaság fele úgy értette, hogy a kettőt össze lehet adni, a precízebbek azt mondák, hogy a
szöveg szerint nem biztos.

Hogy ne legyen értelmezési zavar, én ezt a kettőt szeretném kérni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Holnap reggel beadjuk, ugyanis még ráérünk ezzel. (Dr.
Rubovszky György: Jó.) Én egyetértek – persze csak a magam részéről, így mondom – mind a
két felvetéssel. Holnap reggel beadjuk, hogy ne kelljen itt barkácsolni, jó?

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Jó, persze. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezzel a napirendi ponttal végeztünk.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! „Egyebek” napirendi pontban én szeretnék valamit szóba hozni.
Tisztelt Bizottság! A múlt héten egy konferenciát rendeztünk a kétkamarás parlament

témájáról. Úgy gondolom, sikeres volt a konferencia, annak ellenére, hogy a képviselőtársaim
közül szinte senki nem volt jelen, nem beszélve arról, hogy a most jelen lévő bizottsági tagok,
azt hiszem, szinte kivétel nélkül érdekelve vannak az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság
munkájában. Én őszintén szólva, picit meglepődtem, hogy volt olyan frakció, akik még
szakértői szinten sem képviseltették magukat; olyan frakcióról, a Jobbik-frakcióról beszélek,
akik egyébként hívei a kétkamarás parlamentnek. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mi tudunk
mindent róla. – Derültség.) Úgyhogy úgy gondolom, módot fogunk nyújtani arra, hogy a
mulasztást pótolják: egy harmadik konferenciát is fogunk rendezni, december 10-én, pénteki
nappal. Akkor jogtörténeti és egyéb összefüggésekről szeretnénk az alkotmányozást
megfelelő szintre emelni, ez is részét képezi. Számítok képviselőtársaimra, a péntekinél
nagyobb megjelenésükre. Köszönöm szépen.

Ehhez kíván Bárándy Gergely hozzászólni. Parancsoljon!

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ismétlem
meg teljes mértékben a múlt héten általam elmondottakat. Azért teszem ezt meg legalábbis
utalás szintjén, mert elnök úr nem volt jelen akkor, amikor én ezt elmondtam.

Én eleve nem értek azzal egyet, hogy az alkotmányügyi bizottság, az Országgyűlés
alkotmányügyi bizottsága, mint közjogi szereplője a magyar közéletnek, együtt rendez
konferenciát egy politikai pártnak a frakciójával. Én ezt nem tartom helyesnek. A magam
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részéről ez volt a kiváltó oka, és azt gondolom, ezt a Magyar Szocialista Párt
képviselőcsoportja nevében is mondhatom, amiért távol maradtunk erről a konferenciáról. Ez
volt a legfőbb oka, és ezt szeretném szóvá tenni most is. És szeretném azt kérni, hogy a
jövőben, elnök úr, gondolja meg azt, hogy politikai párt képviselőcsoportjával közösen az
alkotmányügyi bizottságnak szabad-e konferencián részt venni szervezőként.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Meg fogjuk gondolni, és megértettem a képviselő úr felvetését. Bizonyos
technikai feltételek biztosítása, mondjuk így, támogatása hozzáfűzte az egyik kormánypárti
frakcióhoz a konferencia megrendezését. De ettől függetlenül, azt hiszem, akceptálható az,
amit mondott a képviselő úr.

Gaudi-Nagy Tamás és Rubovszky képviselő úr kért szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A Jobbik-frakció nevében szeretném
egyértelműen leszögezni, hogy ez a pénteki konferencia lényeges és fontos konferencia volt,
csak a mi álláspontunk teljesen egyértelmű, hogy mi a felsőházi rendszer létrehozását
támogatjuk. Azonban maga a módszer valóban, szerintünk sem szerencsés, mármint hogy az
alkotmányügyi bizottság és a kormánypárti frakciók tartották közösen. Másrészt, ha meg már
közös, akkor viszont valamilyen módon, úgy gondoljuk, be kellett volna vonni minket is az
előkészítésbe; ez a jövőben így lenne igazán elfogadható. De a legjobb valóban az lenne, ha
ennek a fontos témának a vitelében sokkal operatívabb módon vennének részt az érintettek, de
valóban ne használjuk föl a bizottságot arra, hogy adott esetben egy tematika mentén vagy
egy politikai irány mentén érveljen.

Köszönöm.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Az elmondottak alapján tehát a következőt az
alkotmányügyi bizottság és Alkotmány-előkészítő eseti bizottság fogja rendezni, gondolom.

Rubovszky képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, nekem csak az a kérésem, hogy
azt fogadja el az elnök úr, hogy agyon vannak terhelve a képviselők itt az utolsó három
hónapban.

ELNÖK: Igen, mindenki.

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Úgyhogy ha ötödik-hatodik programot
tetszenek szervezni, akkor az már kissé nehezen teljesíthető.

ELNÖK: Rövidebb lesz, félnapos lesz, és ez még belefér abba az időbe, amit
december 15-éig elő kell terjesztenünk. Azt hiszem, ezt az egyet még ki lehet bírni. Mindenki,
én is agyon vagyok terhelve, elnézést, hogy ezt mondom, de így van.

Jó volt, sokan voltak, szakértők voltak, minden egyetem képviseltette magát
tanszékvezetővel, volt alkotmánybírók, volt miniszterek; tehát minden volt, csak képviselő
nem volt.

Köszönöm szépen. Holnap reggel találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 42 perc)
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