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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, az ülés további 
résztvevőit. 

A bizottság ülését megnyitom. A helyettesítés rendjét rögzítjük: Rubovszky Györgyöt 
Salamon László, Papcsák Ferencet Turi-Kovács Béla, Molnár Attilát Kovács Péter, Budai 
Gyulát Gruber Attila, Varga Istvánt Mátrai Márta, Zsiga Marcellt Horváth Zsolt, Bohács 
Zsoltot Vas Imre, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba helyettesíti. 

A napirend megállapítására kerül sor. Több módosító indítványt kaptunk. Elsőként a 
Szocialista Párt indítványát ismertetem, amely levél formájában érkezett a bizottság 
titkárságára pénteken. Így szól a levél! „Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom, hogy az 
alkotmányügyi bizottság MSZP-s tagjai a bizottság 2011. november 21-ére összehívott 
ülésének kezdő időpontjában, 9 órakor a képviselőcsoport munkájával összefüggő teendőiket 
látják el. Kérem elnök urat, hogy a bizottság ülésének kezdő időpontját erre való tekintettel 11 
órára szíveskedjék módosítani, annak érdekében, hogy a legnagyobb ellenzéki párt 
képviselőinek az ülés egészén való részvétele lehetővé váljon. Szíves megértését és 
együttműködését előre is köszönöm.” 

Hát, én nem módosítottam a kitűzést; ezt is megtehettem volna. Nem kívánom 
magyarázni, mert amúgy is vita nélkül döntünk. Tehát az az indítvány, hogy most ne kezdjük 
el az ülést, hanem 11 órára halasszuk el az ülés kezdését. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás. 
– Nincs ilyen.) Ezt a javaslatot senki nem támogatta, a bizottság elvetette. 

Módosító javaslatot terjesztett elő a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség, melyben 
javasolja a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítása 
tárgyában T/4996. szám alatt benyújtott törvényjavaslatnak az alkotmányügyi bizottság mai 
ülésére történő felvételét, azzal, hogy döntsön a bizottság a tárgysorozatba-vételről, valamint 
az általános vitára alkalmasságáról. Ki az, aki ezzel a javaslattal egyetért? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 14 igen. Ellene? (Szavazás.) 3 ellenszavazat mellett a 
bizottság ezt a módosító javaslatot felvette napirendjére.  

Rubovszky György képviselő úr javasolta a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló T/4988. számú, Latorcai János és más 
képviselők által előterjesztett törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének, illetőleg általános 
vitára alkalmasságának a bizottsági napirendre történő felvételét. Ki az, aki ezzel egyetért? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság a napirendet ezzel a javaslattal 
kiegészítette.  

Nekem most szóban kell a napirendet pontosítanom: zárószavazás előkészítésének 
érdekében a napirend kiegészítendő a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyában. Ki az, aki ezzel a módosítással egyetért? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazat, mert közben érkezett újabb 
képviselőtársunk is. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottság ezzel is kiegészítette a napirendet. 

A sorrendiség fölött ne tartsunk szavazást, mert az úgyis a helyzethez fog igazodni; 
ezeket is be kell sorolnunk.  

Foglaljuk össze, hogy a jelen pillanatban a különböző kéréseket, cserekéréseket is 
figyelembe véve milyen sorrendben tárgyalnánk. Elsőként Tarnai Richárd képviselő úr önálló 
indítványát javaslom megtárgyalni T/4719. szám alatt, a kisajátításról szóló 2007. évi 
CXXIII. törvény módosításáról. Utána kormánykérésnek eleget téve javaslom második 
napirendi pontként a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
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T/4859. számú törvényjavaslat tárgyalását. Harmadikként az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat 
következne T/4866. szám alatt. Mind a két törvényjavaslatnál egyébként a módosító 
javaslatok megvitatásáról van szó. Ezt követi a javaslatom szerint a Ket. módosításáról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények és miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatáról 
szóló egyes törvények módosításáról szóló T/4855. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. Ezt követi a tárgysorozatba-vételt illetően a most napirendre 
fölvett T/4988. számú törvényjavaslat Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint az állami kitüntetésekről. Ezt követi a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló T/4659. számú törvényjavaslat zárószavazásának 
előkészítése; majd az igazságügyi csomag – hogy rövid legyek – zárószavazásának 
előkészítése; az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/4662. számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése; ugyancsak zárószavazás 
előkészítés tekintetében ezt követi a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Majd ez után Vona Gábor ügyrendi tárgyú megkeresésének a 
megtárgyalása. Ezt követően elkezdjük a munkatörvénykönyvhöz benyújtott módosító 
javaslatok megvitatását, azzal, hogy ha nem tudjuk befejezni, akkor ennek a folytatására az 
előrehaladástól függően az ülés felfüggesztése mellett az interpellációk után kerül sor; vagy/és 
– mind a két lehetőség benne van, de az „és” tekintetében ez külön napirend – szerdán 
folytatjuk a tárgyalását. S végül az „egyebekkel” zárjuk. 

Ez tehát a javasolt sorrend. Erről döntünk, aztán még lehet javaslatokat tenni. 
Ki ért egyet a napirenddel, a már elfogadott módosításokkal? Az igenlő szavazatokat 

számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 ellenszavazattal a bizottság 
elfogadta a napirendjét. 

Ügyrendben jelentkezett Vas Imre képviselő úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Azt szerettem volna javasolni, hogy a Gulyás Gergely-féle 

alkotmánymódosítást másodikként tárgyaljuk, és ennek megfelelően változzon a többinek a 
sorszáma.  

 
ELNÖK: (Rövid egyeztetést követően:) A kormánynak tehát nem okoz problémát. A 

sorrendekben nem kell döntést hoznunk, figyelembe fogom venni a képviselő úr javaslatát. 
Az általános házszabályokat alkalmazzuk a napirend tekintetében a bizottsági ülésen is, 
amennyiben nincsenek speciális szabályok rá. Tehát az elnök szabadon dönti el a sorrendet, 
legalábbis a megállapított sorrend megváltoztatását. 

Túljutottunk egy igen nagy kihívást jelentő feladaton: megállapítottuk és elfogadtuk a 
bizottság napirendjét. Köszönöm szépen.  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4719. szám); általános vita 

S akkor első napirendi pontként következik a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény módosításáról szóló T/4719. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságának 
megtárgyalása. 

Megadom a szót Tarnai Richárd képviselő úrnak, a törvényjavaslat előterjesztőjének. 

Dr. Tarnai Richárd szóbeli kiegészítése 

DR. TARNAI RICHÁRD (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A múlt heti 
tárgysorozatba-vételi ülésen részletesen kifejtettem érveimet. Egy mondatban összefoglalva: a 
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kisajátítási ügyekben a törvényjavaslat elfogadása esetén gyorsabbá és költségkímélőbbé 
válnának az eljárások, ezért javaslom a bizottságnak annak elfogadását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Répássy államtitkár úré 

a szó, a kormány képviseletében nyilatkozik. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a kormány támogatja az önálló képviselői indítvány elfogadását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag támogatta. 

Rögzítjük, hogy Cser-Palkovics Andrást Papcsák Ferenc helyettesíti. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4996. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételről, általános vita 

Áttérünk a Vas Imre képviselő úr által jelzett és a halk tanácskozásban a kormány által 
is tudomásul vett kérésnek megfelelően az alkotmánymódosításra vonatkozó T/4996. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének megtárgyalására. Technikai szünetet tartunk, amíg 
tisztázzuk, hogy ki az előterjesztő. (Rövid egyeztetés.) A törvényjavaslatot egy kísérő levéllel 
nyújtották be, a kísérő levelet Gulyás Gergely képviselő úr írta alá, és az Országgyűlés 
Hivatala Gulyás Gergely képviselő úr önálló indítványaként fogadta be, és így került 
nyilvántartásba ez az alkotmánymódosítás. Ebből következően tehát, bár a törvényjavaslat 
nem tartalmaz aláírást, arra a következtetésre jutunk, hogy a törvényjavaslat előterjesztője 
Gulyás Gergely képviselő úr.  

Az előterjesztő nincs jelen; távolléte a Házszabály értelmében a tárgyalást nem 
akadályozza. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Elsőként megadom a szót államtitkár úrnak. 
Kíván-e szólni?  

Hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, ha jól értem, akkor most tárgysorozatba-vételről döntünk és az általános vitára 
alkalmasságról is. 

 
ELNÖK: Mind a kettőről. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Akkor ebben az esetben a kormány álláspontját, mivel az általános vitára alkalmasságot is 
tárgyalja a bizottság, szeretném ismertetni, miszerint támogatja az alkotmánymódosítást. 

Annyiban szeretném ezt indokolni, hogy két képviselő benyújtotta Magyarország 
Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseit, amely alapján az Országgyűlés köteles 
megválasztani a Kúria elnökét. Tulajdonképpen ez a Gulyás Gergely-féle 
alkotmánymódosítás azt a kérdést dönti el, hogy mikor kell megválasztani a Kúria elnökét. 
Amennyiben a tisztelt Országgyűlés elutasítja az 1949. évi XX. törvénynek ezt a módosítását, 
akkor már nyilván csak az alaptörvény hatálybalépése után, tehát január 1-je után tudja 
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megválasztani a Kúria elnökét. Amennyiben az Országgyűlés decemberben kívánja 
megválasztani a Kúria elnökét, akkor szükséges ez az alkotmánymódosítás, amelyet Gulyás 
Gergely előterjesztett. 

Azt kell tehát mondjam, hogy ez valójában az Országgyűlés akaratán múlik, és a 
kormány ilyen értelemben támogatja, hogy az Országgyűlés akaratán múlik, mikor kívánja 
megválasztani az Országgyűlés a Kúria elnökét.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólások következnek. Megadom a szót Turi-Kovács 

Bélának. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Észrevételeznem kell, hogy ez az egy 

paragrafusból álló indítvány – ha jót tartok a kezemben – így, ebben a formában álláspontom 
szerint nem támogatható. Azt mondja ugyanis ez a mondat, hogy „az Országgyűlés az 
alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint”. A „meghatározottak szerint” 
azt jelenti, hogy hatályban van az alaptörvény. Az alaptörvény nincs hatályban. Ebből 
következően azt kell mondanom, hogy ha ezt így jóváhagyjuk, akkor ez egyértelműen 
alkotmánysértő. 

 
ELNÖK: Répássy államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr, a tárcánk megvizsgálta ezt a problémát, és azt tudom erre mondani, hogy jelen 
pillanatban is alkalmazzuk már az alaptörvény számos rendelkezését; gondoljanak csak a 
sarkalatos törvények megalkotására. Történt egy olyan alkotmánymódosítás – most nem 
emlékszem, hogy hányadik –, amely kimondja, hogy az alaptörvény szerint sarkalatosnak 
tekintett törvényeket az alaptörvény szerinti szavazataránnyal kell megszavazni, tehát ilyen 
arányban kell a határozatot hozni, függetlenül attól, hogy egyébként az alaptörvény még nem 
lépett hatályba. 

Egyébként alkotmánybírósági határozatokból az olvasható ki, hogy az elfogadott és 
kihirdetett törvényre már lehet hivatkozni más jogszabályban, ehhez nem kell szükségszerűen 
a hatálybalépés. Volt erre példa egyébként korábban is. Minden átmeneti törvénynek, 
átmeneti rendelkezésnek az a lényege, hogy átmenetet képezzen a régi alkotmány és az új 
alkotmány között. Tehát hangsúlyozom, hogy a sarkalatos törvényeket illetően is most 
jelenleg, ha valaki megnézi a sarkalatos törvények preambulumát, amelyeket elfogadtunk, 
mindenütt hivatkozunk már az alaptörvény megfelelő szakaszára vagy megfelelő cikkére, 
hogy milyen alaptörvényi felhatalmazás alapján fogadja el az Országgyűlés. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ez a fogalmazás pontatlan. Ha ebben a 

fogalmazásban az lenne, hogy az Országgyűlés az alaptörvény 26. cikkének ilyen 
bekezdésének az érvényesülése érdekében meghozza ezt a döntést, akkor az a döntés 
szerintem is elfogadható. De ha azt mondja, hogy az ott meghatározottak szerint hozza meg 
ezt, akkor álláspontom szerint ezt nem lehet meghozni.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Érdemes lenne itt felidéznünk, hogy mi ez az alaptörvény 26. cikk (3) bekezdés, ugyanis 
emlékezetem szerint ez arról szól, hogy a Kúria elnökét az Országgyűlés a köztársasági elnök 
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javaslatára az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával kilenc évre választja 
meg. Erről szól; tehát valójában a megválasztás módjáról szól ez az alaptörvényi rendelkezés. 
A jelölés módjáról, a megválasztás módjáról és a mandátum tartamáról szól, tehát hogy 
meddig tart a mandátuma a Kúria elnökének. Ez az alkotmánymódosítás ezért hivatkozik az 
alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésére. Egyéb esetben ugyanis, tehát ha nincs meg ez a 
hivatkozás, akkor például nem tudjuk, hogy hány évre választjuk meg a Kúria elnökét. Az új 
alaptörvény szerint kilenc év a Kúria elnökének megbízatása, ezért hivatkozik ez az 
alkotmánymódosítás az alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésére. 

 
ELNÖK: Egy kérdést föltennék én is, talán elengedik, hogy átadjam a kérdés 

föltevésének idejére az ülés vezetését. 
Ha az Országgyűlés ezt az alkotmánymódosítást nem hajtja végre és nem választ 

Kúria-elnököt, akkor január 1-jén, 2-án, mindaddig, amíg a Kúria elnökének a 
megválasztására nem kerül sor, ki látja el a Kúria elnöki tisztét? Akkor ez betöltetlen? 

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

Hát egyértelműen. Ez az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiből következik, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság elnökének a megbízása megszűnik december 31-ével, tehát onnantól 
kezdve nincs elnöke a Legfelsőbb Bíróságnak, mint ahogy Legfelsőbb Bíróság sincs, hanem 
Kúria van.  

Én tehát csak azt tudom mondani, hogy ilyen hivatkozás… – most még egy 
hivatkozást szeretnék mondani. Az alaptörvényben meghatározott egyes új közjogi 
tisztségviselők megbízására is már most sor kerül. Gondoljanak például arra, hogy az 
adatvédelmi hatóság elnöke, amely adatvédelmi hatóság csak január 1-jétől létezik, az ő 
személyére is a miniszterelnök már javaslatot tett, és a köztársasági elnök kinevezése be fog 
következni december 31-éig. Tehát más átmeneti szabályok is azt követelik meg, hogy január 
1-jétől létező tisztségekre még korábban válasszanak elnököt.  

De még egyszer mondom, én nem szeretnék ezen sokáig vitatkozni, mert ez az 
Országgyűlés döntése, hogy például január 5-én össze kíván-e ülni azért, hogy megválassza a 
Kúria elnökét. Amennyiben úgy dönt az Országgyűlés, hogy természetesen megvárja az 
alaptörvény január 1-jei hatálybalépését, akkor vagy vállalja azt, hogy februárig nincs elnöke 
a Kúriának, vagy összeül január első napjaiban rendkívüli ülésen, és megválasztja a Kúria 
elnökét. Még ez is lehetséges. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom, határozathozatal következik. 

Két döntést kell hoznunk. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Elsőként a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről döntünk. Ki támogatja a 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ki támogatja az általános vitára bocsátást? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítélte. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 
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A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4859. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következik a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
T/4859. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. Az ajánlás 
27 pontot tartalmaz. 

Az 1. pont L. Simon László képviselő úr javaslata, amely összefügg az ajánlás 2., 3., 
6., 8., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 25., 26. pontjával, tehát a módosító javaslatok közel felével. 
Ezeket tehát együttesen tárgyaljuk. Mindenekelőtt kérdezem az előterjesztő véleményét. 
Répássy Róbert államtitkár úré a szó. 

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

Egyetértünk a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: Egyetért a módosító indítványokkal. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja az indítványokat? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Nincs.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 4. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. Az 
előterjesztőt kérdezem. 

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

Nem értünk egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Az előterjesztőt kérdezem.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont következik, Kupper András képviselő úr javaslata, amelyik összefüggene a 

10-essel is. A Jogi Főosztály azt jelzi, hogy a javaslat túlterjeszkedik, ezért nem 
házszabályszerű. Először tehát erről kell döntenünk. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás a 
házszabályszerűséget illetően? (Nincs.) Határozathozatal következik ebben a kérdésben. Ki ért 
azzal egyet, hogy a javaslat házszabályszerű? (Szavazás.) Nem kapott ilyen szavazatot. Ki van 
azon az állásponton, hogy nem házszabályszerű a javaslat? (Szavazás.) 20-an, egyhangú volt 
az állásfoglalás. Érdemben tehát nem foglalkozunk a javaslattal. 

A 10. pontra is nyilvánvalóan áll ez a döntés, hiszen összefüggött a 9-essel. 
A 11. pont Karácsony Gergely és Vágó Gábor módosító javaslata, amely összefügg a 

17-essel. Előterjesztő? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem ért egyet az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Karácsony Gergely és Vágó Gábor módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont L. Simon László képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. 

Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

A 14. pont Karácsony Gergely és Vágó Gábor módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont L. Simon László képviselő úr módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 21. pont következik, Karácsony Gergely és Vágó Gábor módosító javaslata, amely 
összefügg a 27. ajánlási ponttal is. Kérdezem az előterjesztőt. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont a következő, az utolsó elbírálásra szoruló javaslat, Karácsony Gergely és 

Vágó Gábor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ugyanehhez a javaslathoz a kormány jelzésére bizottsági módosító javaslat 
megfontolására teszek javaslatot. A javaslat 5 pontból áll, képviselőtársaim számára 
kiosztottuk.  

Az 1. pontról kérdezem az előterjesztőt. Bár nyilvánvalóan a kormánytól származott a 
jelzés, ezért mindegyikről megkérdezhetem, hogy egyetértenek-e a javaslatokkal. 

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

Igen, elnök úr. Ezek gyakorlatilag elírási és helyesírási hibáknak a javításai.  
 
ELNÖK: Igen. Kér-e bárki külön tárgyalást és külön szavazást róluk? Igen, megadom 

a szót Répássy államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az 5. pontban van egy javaslat, amelyik a bíróság elnevezésére vonatkozik.  
 
ELNÖK: Igen, Fővárosi Bíróság helyett Fővárosi Törvényszék. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, de emlékezetem szerint az új bírósági szervezeti törvény, amely zárószavazásra vár, nem 
a fővárossal jelöli meg a törvényszéket, hanem a megyeszékhelyek nevével, 
városelnevezéssel.  

 
ELNÖK: Budapesti Törvényszék lesz? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. Tehát valami olyan módon kellene ezt megfogalmazni, hogy ez koherens legyen azzal a 
javaslattal. Tehát konkrétan a fővárosi törvényszéket Budapesti Törvényszéknek fogják 
nevezni. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, én abban a helyzetben vagyok – nem tudom, 

képviselőtársaim hogy vannak, lehet, hogy akik gondozzák közvetlenül a törvényt, ehhez 
hozzá tudnak szólni –, hogy én hiszek az államtitkár úrnak. Ha ez így van, akkor nyilván ezt 
is kell tennünk. Csak annyit megkérdezek, hogy akkor a Pest megyei törvényszék…? Tehát 
hogyan néz ez ki? Mert így Budapest–Pest megye okán nem tudom. Tehát nyugtasson meg, 
hogy külön van Budapesti Törvényszék, és külön van egy, valamilyen nevű törvényszék a 
Pest megye illetékességében – vagy közös van? Nem tudom. Tehát hogyan néz ez ki? Nehogy 
tényleg hibázzunk! 

Tessék, államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Rosszul fogalmaztam egy kicsit, elnézést kérek, mert valójában a bíróságok elnevezése és az 
illetékessége nem a Bszi.-nek a része, tehát nem a bírósági szervezeti törvénynek, hanem egy 
külön törvényben foglalt elnevezések: a külön törvényt kell módosítani az elnevezések 
érdekében. Én csak azt akartam jelezni, hogy itt a törvényszékek elnevezése megyeszékhely 
elnevezéssel alakul. 

Amit ön mondott, elnök úr, pillanatnyilag nem akarom itt improvizálni, hogy hogyan 
fogják hívni a Pest Megyei Bíróságot. De az 5. pontban megfogalmazott javaslat sem 
Fővárosi Bíróságként, sem Fővárosi Törvényszékként nem koherens; ezt akartam mondani, 
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hogy nem koherens a külön törvény tervezett módosításával. Abban teljesen igaza van elnök 
úrnak, és hadd pontosítsam, hogy még nem hatályos ez a változás. Tehát most elnevezhetjük 
Fővárosi Törvényszéknek, de nem így fogják hívni a jövőben. Tehát ha Fővárosi 
Törvényszéket fogunk ide most beleírni, ilyen bíróság nem lesz a jövőben. De ez persze 
megoldható majd egy külön módosítással, csak erre akartam felhívni a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr, de talán akkor mégiscsak az lenne a helyes, ha 

megpróbálnánk elébe menni a, ha jól értem, voltaképpen még pro form jogi értelemben még 
el nem dőlt kérdésnek. De talán, ha prognosztizálható, hogy Budapesti Törvényszék lesz a 
neve, akkor én egyetértek személy szerint azzal. Tessék, államtitkár úr! 

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

Az az igazság, hogy ha az Országgyűlés úgy dönt, hogy megváltoztatja a bíróságok 
elnevezését – mondom, ebben a külön törvényben megváltoztatja –, akkor azt nyilván végig 
kell vezetni az egész jogrendszeren. Tehát tulajdonképpen később is kiigazítható ez a hiba.  

Ebben az esetben azt mondom, hogy inkább akkor az 5. pontban foglalt javaslattól 
visszavonnám a támogatásomat. Ami azt jelenti, hogy marad a Fővárosi Bíróság elnevezés, és 
majd amikor a külön törvény módosul, akkor végig kell vezetni az egész jogrendszeren. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hát, kérném szépen, mivel forma szerint én jegyzem a bizottságnak tett 

javaslatot, akkor én akceptálom, amit államtitkár úr mond. Egyébként logikus, hogy ha 
egyszer úgyis lesz egy általános elnevezési fazonigazítás, akkor ezt is beletehetjük; akkor ez 
nem lesz – már bocsánat, hogy így mondom – snassz utólag sem.  

Tehát akkor az 5. pontra vonatkozó, nevem alatt jegyzett javaslatot nem tartom fenn, 
csak négy pontban áll fenn a javaslat.  

A külön szavazásra változatlanul nincs indítvány. Akkor ennek megfelelően, ha 
további hozzászólás nincs – úgy látom, nincs –, a négy pontról együtt szavazunk. Előterjeszti-
e az alkotmányügyi bizottság az előttünk fekvő bizottsági módosító javaslatot az itt leírt négy 
pontban? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja az indítványt. 

Gyüre Csaba Staudt Gábort helyettesítette már ennél a szavazásnál, és Gaudi-Nagy 
Tamás is megérkezett, és részt vett a szavazásban; ők tartózkodtak így 3 szavazattal. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló törvényjavaslat (T/4866. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következik az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok megtárgyalása. Egy rövidke, 188 pontos ajánlás a kihívás.  

Az előterjesztő kormány képviseletében kit köszönthetünk? A jegyzőkönyv számára 
kérem rögzíteni. 

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságról 
vagyunk: Csaholczi László kollégám és Galik Gábor kabinetfőnök vesz részt az ülésen. 

 
ELNÖK: De ön fog nyilatkozni elsődlegesen. 
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DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én nyilatkozom, 
igen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. 
Az 1. pont Kővári János képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

elöljáróban annyit hadd mondjak el, hogy tárcaálláspontot képviselünk jelen pillanatban. 
Kővári képviselő úr javaslatát nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Megkérdezem, mindegyik álláspont tárcaálláspont lesz-e. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen; akkor ezt nem kell mindig elmondani. Tehát nem támogatja a 

javaslatot, amely egyébként összefügg a 6., 13., 46., 52., 60., 67., 72., 82., 86., 93., 95. és 180. 
pontokkal. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Koncz Ferenc képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Összefügg a 43. ponttal; a tárca támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 3. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 4. pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Habis László és Lukács Tamás képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 7. pont Gaudi-Nagy Tamás javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 8. pont Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
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DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Lendvai Ildikó és Nyakó István módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Szabó Timea és Ertsey Katalin javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Szabó Timea és Ertsey Katalin javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 

támogatta. 
A 12. pont Szabó Timea és Ertsey Katalin javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont következik, Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Szili Katalin javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont következik, Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 19. pont Lendvai Ildikó és Nyakó István javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 20. pont Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 21. pont Szabó Timea és Ertsey Katalin javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont Szávay István és Bödecs Barna javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító javaslat arra irányul, hogy azt 

az egyébként alkotmányellenes korlátozást kiiktassa a magyar egyesülési jog rendszeréből, 
amelynek az a lényege, hogy fegyveres szervezet nem hozható létre – mondja az egyesülési 
jogról szóló törvény javaslata, és így szól a jelenleg hatályos törvény is. Azonban szerintünk, 
ha az állam egyéb feltételrendszereket szabva ilyen lehetőséget biztosít, és az adott szervezet 
ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor miért ne lehetne civil alapon ilyen, úgynevezett 
fegyveresnek minősülő szervezetet létrehozni? Például, nem tudom, biztosan sokan 
emlékeznek rá, az MHSZ egy nagyon hasznos szervezet volt – lehet, hogy a kommunista 
ideológiát is terjesztették általa, de megtanították fegyverforgatásra a magyar fiatalokat. És ne 
felejtsük el, az ’56-os pesti srácok azért tudták ilyen sikeresen felvenni a harcot a szovjet 
tankokkal, mert megtanította őket a rendszer a fegyverforgatásra – nem egy perc alatt tanulták 
meg.  

Én tehát azt gondolom, hogy a civil szektort nem kellene ilyen mesterségesen és 
némiképpen sztereotip előítéletekre alapozva eltiltani attól, hogy állam által kontrollált 
módon, de mégis, ha kell, fegyveres jellegű tevékenységet is végezzen. Már csak azért is, 
mert a magyar rendőrség és honvédség teljesen leépült, és képtelen a feladatának 
megoldására. Így ezért, ha betör adott esetben egy külállam Magyarország területére, 
bármelyik irányból, gyakorlatilag talán esetleg Szlovéniát lehet, hogy megszorítjuk, de a 
többiek úgy átgázolnak rajtunk, hogy sajnos az nagyon szomorú lenne.  

Ezt a NATO-tagságunk nem oldja meg, a görög–török konfliktus tökéletes példája 
annak, hogy NATO-országok között gyakorlatilag akár fegyveres konfliktusok is bármikor 
kitörhetnek. Hogy ez mennyire akut kérdés, erre az is utal, hogy bizottsági munkámat 
megszakítva én most sajnos kénytelen leszek átmenni a Legfelsőbb Bíróság épületébe, ahol 
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fél 12-kor a 2009. július 4-én az Erzsébet téren 216 gárdista előállításával végződött tüntetés 
feloszlatási perének a felülvizsgálati ítélethozatala lesz. Ott is egy téves feltevés alapján 
támadott az állam civilekre, akik szeretnék az embereket megvédeni.  

Szerintünk ez nem jó rendelkezés, ezért javasolták képviselőtársaim az elhagyását. 
Kérjük, támogassák! Köszönöm. Illetve kérem a kormány képviselőjét, indokolja meg az 
elutasító álláspontot. 

 
ELNÖK: Szeretnék én is hozzászólni, úgyhogy Gyüre Csabának átadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót elnök úr részére. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Csak nagyon röviden. Magyarország 

Alaptörvénye kifejezetten kimondja, hogy az állam erőszak-monopóliuma csak 
Magyarországot, a magyar államot illeti meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez nem gond. Ezzel 
semmi gond nincs.) Úgyhogy úgy gondolom, ennek a rendelkezésnek a bent hagyása 
alkotmányellenes lenne. Köszönöm. 

Visszaveszem az elnöklést. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Visszakértem az elnöklést, de ez nagyon átmeneti lesz, mert rövidesen 

Gyüre Csaba hosszabb időre fogja átvenni az ülés vezetését. 
Kérdezem, van-e további hozzászólás. (Nincs. – Jelzésre:) Kíván-e a kormány külön 

reflektálni erre a fölvetésre? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem kíván – köteles!) Mondhatja azt is, 
hogy elmondtam én az indokokat. 

Tehát megkérdezem kabinetfőnök urat, van-e hozzáfűznivalója, kíván-e külön választ 
a képviselő úr kérdése. 

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igazából csak azt 

tudtam volna képviselő úr kérdésére válaszként elmondani, amit elnök úr is elmondott. Tehát 
lényegében ez egy olyan súlyú alkotmányossági kérdés, ami ebben a jogszabályban nem 
kezelhető. Ez alaptörvény szintű kérdés, nem tudunk ettől eltekinteni, a javaslatot nem tudjuk 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 23. pont következik. Az ülés vezetését átadom Gyüre Csaba alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
A 23. pont következik tehát, Lukács Tamás képviselő úr módosító javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont Szili Katalin módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyesülési joggal sokat foglalkozó 

ügyvédként sokat tapasztaltam azt, hogy eléggé alapvető kérdése a szervezet-
létrehozataloknak, hogy a bejegyzése visszaható hatállyal, tehát ex tunc vagy ex nunc 
hatállyal jön létre a szervezet. Bevallom őszintén, olyan civillel én még nem találkoztam, aki 
örült volna annak, hogy ha mondjuk, mi itt most a bizottságban azt mondjuk, hogy 
Székelyföld autonómiájáért létrehozunk egy egyesületet – de jó lenne, ha ez meg is történne! 
–, megalakulnánk itt most gyorsan, elkészítenénk az alapszabályt, benyújtanánk a bíróságra, 
akkor egy centi lépést nem tehetnénk, egy szalmaszálat nem tehetnénk keresztbe, tehát 
semmit nem léphetünk egészen addig a körülbelül három hónapig terjedő időszak utolsó 
napjáig, mire a magyar bírósági rendszeren, legalábbis a fővárosban, végigfut egy ilyen ügy. 
Mert 60 napon belül kell döntenie a bejegyző bírónak, az ügyészséget fellebbezési jog illeti 
meg, ami 15 nap, illetve jogerősítéssel együtt még további 15 nap; tehát egy jó 90 napig egy 
jó civil ötlet tétlenségre van kárhoztatva.  

Én azt kérdezném kabinetfőnök úrtól, hogy az állam szerint mi az a rendkívüli 
hátrány, mi az a kellemetlenség, mi az a rossz, ami abból eredne, hogy ezek a civilek, úgy, 
mint a gazdasági társaságok – mert legyünk jogászok: a gazdasági társaságok területén ez a 
rendszer működik. Tehát a gazdasági szektor, ahol profitcélból hoznak létre szervezeteket, 
miért élvez előnyt a civil szektorral szemben? Ez egy nagyon-nagyon ordenáré 
diszkrimináció, ez hátrányos megkülönböztetés szerintem, és szerintem kőkeményen a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróságra fogjuk vinni ezt az ügyet, ha ezen most nem változtatnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője kíván-e válaszolni?  
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A képviselő úr 

felvetésére annyit válaszolnék, ez koncepcionális kérdés volt, hogy maradjon az eredeti 
szabály. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hát, biztos, hogy az!) Egyébként van még olyan 
előterjesztés, olyan módosító indítvány, amelyik ezt a kérdést kezelte volna. Lehet, hogy egy 
későbbi alkalommal majd előkerül – azt hiszem, talán LMP-s felvetés volt – az előszervezeti 
formában történő működés.  

Mindenképpen végig kell gondolni és mérlegelendő, de jelen pillanatban a 
koncepcionális kérdésben már döntés született, marad a jelenlegi formátum. Tehát nem tudjuk 
támogatni a felvetést jelen pillanatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! (Dr. Salamon László távozik az ülésről.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kabinetfőnök úr válasza nem kielégítő 

számomra; ez egy jó hivatalnoki válasz volt. Hiszen elmondta, hogy koncepcionális kérdésről 
van szó – maximálisan egyetértek: koncepcionális kérdésről van szó, ezt mindenki tudja. De 
miért döntött a kormány e mellett a rossz koncepció mellett, amelyet most önök szeretnének 
áterőltetni? Miért jó az, ha a civil szektor diszkriminatív módon legalább 90 napig el van 
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zárva attól, hogy egy jó civil ötlet érdekében szervezeti keretek között, állam által elismert 
jogi keretek között dolgozzon? Mert ugye mi a következménye ennek, ha ezt a rendszert 
fönntartják, illetve így marad? Az, hogy tulajdonképpen az illegalitás szférájában úgyis fogja 
a civil csinálni a dolgát, mert úgysem lehet megállítani, hiába gondolja itt bárki az állam 
részéről, hogy befolyásolni lehet a civil erőket!  

Kérem tehát az érdemi válaszát. 
 
ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Egy fél mondattal 

szeretnék válaszolni. Tekintettel arra, hogy maga az egyesület, általában civil szervezet a 
nyilvántartásba vétellel jön létre, a nyilvántartásba vételt pedig a bíróság eszközli, így az 
alapszabály elfogadásától a bírósági nyilvántartásba vételig nem tudjuk támogatni a 
működést. Ezért mondom, hogy ez egy koncepcionális kérdés volt. Nem zárom ki, hogy ez 
asztalon marad, de jelen pillanatban nem támogatható. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést, kabinetfőnök úr, de egyszerűen 

ezzel nem tudott meggyőzni. Ez megint nem volt érdemi érv. Mik azok a dilemmák? Hát 
mondja már meg, mik azok a dilemmák! Miért hátrányos az államnak ez? Valaki magyarázza 
már el! Esetleg Papcsák képviselőtársunk vagy Vas Imre képviselőtársunk, reméljük, hogy 
elmagyarázza, vagy esetleg bárki más. Ugyanis amit mondott kabinetfőnök úr, az azért 
gyenge, mert ugyanígy a cégek is a bejegyzéssel és a nyilvántartásba vétellel jönnek létre. 
Tehát semmi ésszerű érvet nem mondott. Mondhatnám is, hogy nem tudom, minek néz, ha 
ilyen válaszokat ad… 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászóló, határozathozatal 

következik. Ki támogatja tehát a 24. pontot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

És úgy látom, Vas Imre szeretne ügyrendi kérdésben szót kérni. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Én javaslom, hogy a kormány mondja el, melyik módosító 

javaslatokat támogatja és melyeket nem, és utána csomagban szavazzunk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét, meg tudja-e mondani, melyikeket 

támogatja, tudunk-e így szavazni. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Természetesen.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás szintén ügyrendben kér szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az ügyrendi javaslatom az, hogy nyilván az 

időkeret egy fontos dolog, és egyetértek, hogy érdemes jobban haladni, viszont azt a 
lehetőséget kérném mint ellenzéki képviselő, hogy ha és amennyiben van olyan kérdés, amit 
itt csomagban szavazásból fontosnak tartunk, bármelyikünk, akkor arról folyhasson külön vita 
is. Tehát ezt a lehetőséget kérem. Nyilván ez a csomagban szavazás úgyis az ügyek 90 
százalékát megoldja, de lehet, hogy van egy olyan 10 százalék, ami viszont jelentős, és ebben 
kérem a lehetőséget. 

Köszönöm. 



- 23 - 

 
ELNÖK: Tehát akkor érkezett egy kiegészítés az eredeti ügyrendi kéréshez. 

Kérdezem, hogy ezt a kiegészítést támogatja-e a bizottság. (Szavazás.) 3 igen. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Nem szép!) 

Akkor felteszem szavazásra az eredeti ügyrendi javaslatot, Vas Imre javaslatát. 
Bejelentem a jegyzőkönyvnek, hogy Salamon Lászlót Rubovszky György helyettesíti. Ki 
támogatja, hogy csomagban szavazzunk? (Szavazás.) 18 igen. Megállapítom, hogy 18 igennel 
az ügyrendi indítványt elfogadtuk, és csomagban fogunk szavazni az indítványokról. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, melyek azok a pontok, amelyeket támogat, ezt a 
jegyzőkönyvbe diktálja be, legyen szíves! 

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A támogatott 

ajánlási pontok a következők: 27., 29., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 54., 
55., 62., 65., 74., 76., 79., 80., 90., 91., 92., 94., 96., 98., 100., 102., 111., 133., 134., 136., 
137., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 149., 153., 158., 163., 164., 166., 167., 168., 169., 
170., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 179., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gaudi-Nagy Tamás ügyrendben szeretne hozzászólni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az az ügyrendi kérésem vagy javaslatom, 

hogy kapjunk most egy négy-öt percet legalább – de mondjuk, több is jobb volna –, hogy 
tudjuk értékelni ezt az álláspontot. Mert ha most nem lenne csomagban szavazás, akkor 
egyesével lapozgatnánk, és lenne idő legalább arra az öt másodpercre, hogy az ember 
megnézze, mely javaslatokat támogatta a kormány. Viszont ha most így döntött a bizottság és 
csomagban szavazunk, akkor legyen egy erős öt percünk arra, hogy ezt megnézzük, 
kiértékeljük, és ami kimaradt esetleg… – persze már azt sem tudjuk fölvetni ezek szerint, ha 
jól észlelem. Na, mindegy… Tehát a lényeg az, hogy tudjunk álláspontot kialakítani erről az 
egészről így. Úgyhogy szerintem egy öt perc minimum kellene hozzá. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Vas Imre? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslok három percet. 
 
ELNÖK: Akkor szavazunk. Gaudi-Nagy Tamás javaslata hangzott el először, ez öt 

perc volt. (Szavazás.) 3 támogató. 
Vas Imre javaslata három perc. (Szavazás.) Ez 18 szavazatot kapott. 
Szakács Imre képviselő úr Pősze Lajost helyettesíti. 
Három perc olvasási szünetet tartunk. (Szünet: 10.10–10.13) 
Folytatjuk a bizottsági ülést, lejárt a három perc szünet. 
Megkérdezem Gaudi-Nagy Tamást, hogy a támogatott sorból melyik az, amelyikről 

külön szeretne vitát folytatni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem is tudom, hiszen már le is vagyunk 

szavazva, nem? 
 
ELNÖK: Jó, akkor egyben teszem föl a kérdést. Határozni fogunk a kormány által 

támogatott kérdéssorról, amely az előbb a jegyzőkönyvbe bediktálásra került.  
Kérdezem, ki támogatja a kormány által támogatott javaslatokat. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
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Akkor most csomagban kerül ide a nem támogatott sor. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Abból nem lehet kikérni?) Lehet kikérni, igen. Melyiket kívánja kikérni a képviselő úr?  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Erre egy percet kérhetek, hogy megnézzem! 

Hát nem lehet így dolgozni!  
 
ELNÖK: Ügyrendben kíván hozzászólni? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. Egy percet kérhetek arra, hogy 

megállapítsam, mely javaslataim nem voltak benne a megszavazott csomagban?  
 
ELNÖK: Igen, egy percet adunk Gaudi-Nagy Tamásnak. (Rövid egyeztetést követően:) 

Tehát mely javaslatokat kéri, képviselő úr? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A következő javaslatokat kérem: 30., 31., 32., 

66., 85., 88., valamint Szávay Istvánéknak volt még egy javaslata, ez a 129-es. Ezeket 
szeretném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamásnak tehát az a javaslata, hogy a 30., 31., 32., 

66., 85., 88., 129. pontokról külön döntsünk. Aki támogatja Gaudi-Nagy Tamásnak ezt a 
javaslatát, kérem, jelezze. (Szavazás.) 3 igen, a többiek nem. Akkor egyben fogunk határozni 
róla. 

Ezek tehát azok a pontok, amelyeket a kormány nem támogatott. Kíván-e valaki 
hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A 30. ajánlási pontban az egyesület 

bejegyzésével kapcsolatban tettem egy olyan módosítást, amelynek az volt a lényege, hogy a 
végelszámolási eljárás lefolytatása feltételez egy ilyen pontosabb szövegezést, tehát nem a 
hivatkozás, nem a Ptk… Tehát tulajdonképpen egy kodifikációs pontosítás ez, mert kialakult 
egy rettenetesen rossz gyakorlat az utóbbi időben, hogy mindig a más jogszabályra való 
hivatkozás jelenik meg utaló szabályok körében. Itt a szakértő kollégámmal együtt azon az 
állásponton vagyunk, és már többször kapott támogatást ilyen javaslatunk, hogy ne ezeket a 
nehézkes hivatkozásokat építsük be a rendszerekbe, mert egyszerűen nem ügyfélbarát, nem 
civilbarát. Mert ha már egy civiltörvényről beszélünk, civilek bejegyzéséről szóló szabályt 
alkotunk, akkor valahogy próbáljuk már meg úgy, hogy ők ezt megértsék! Ez a módosító 
javaslat, ez a 30-as erre irányul. 

A 31-es is ilyen. A civil szervezetre a csődtörvényt kell alkalmazni, mondja a javaslat, 
és valószínűleg a civil szervezet felszámolására a csődtörvény szabályait kell alkalmazni. 
Ezek mind kodifikációs javaslatok. 

A 32. javaslat pedig azt mondja, hogy a nyilvántartást vezető szerv helyett bíróságról 
beszélünk – hiszen a bíróság a nyilvántartást vezető szerv, nem más. Nem tudom, miért kell 
ezt kerülgetni, vagy miért kell félni ettől, hogy megjelöljük, hogy a bíróságról van szó.  

A 66. pontban szintén ugyanez van, szintén a nyilvántartást vezető szerv helyett 
bíróság. 

A 85-ösben szintén ugyanez szerepel. 
A 88-as egy eléggé fontos dolog. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges 

feltételek körében mit kell tartalmaznia a létesítő okiratnak? A javaslat 34. § (1) bekezdés a) 
pontja úgy írja, hogy meg kell jelölni, tehát tartalmaznia kell – fogalmaz a javaslat – azt, hogy 
milyen közhasznú tevékenységet mely jogszabályi rendelkezésre hivatkozással folytat. Ilyen 
szörnyen hangzó, tényleg, az ember már egy perc után elalszik egy ilyen mondat után, és nem 
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is érthető. Ehelyett mi azt mondanánk, hogy „mely jogszabályban megjelölt állami vagy 
önkormányzati feladat teljesítését szolgálja” – mi ezt a fordulatot javasoljuk. Ez egy 
érthetőbb, ember közelibb, normálisabb szabályozás szerintünk. 

S amire még szerettem volna rákérdezni, az a kollégium, tehát a Nemzeti 
Együttműködési Alap kollégiumának elnökét ki nevezi ki, tehát mely grémium, mely testület 
jogosult erre. A javaslat azt mondja, hogy a miniszter nevezi ki – ez egy közvetlen állami 
irányítást, beleszólást jelent a civil együttműködési alapra vonatkozóan. Viszont Szávay 
István és Bödecs Barna javaslata arra irányul, hogy a kollégium tagjai maguk választhassák 
ki, tehát legalább a demokráciának valamiféle csíráját ültessük be így a rendszerbe. 

Ezek volnának tehát a javaslataink. Kérem a kabinetfőnök urat, próbáljon meg 
lehetőség szerint tételesen, és ha lehet, tartalmilag is érdemi választ adni a felvetéseimre, hogy 
támogatja-e ezeket, illetve hogy miért nem támogatja a javaslatokat. Illetve bízom benne, 
hogy hátha meg tudtam győzni, és kérem, támogassa ezeket a javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönjük Gaudi-Nagy Tamásnak. Kérem a bizottságtól, azért, hogy 

haladjunk, külön tenném föl szavazásra a Gaudi-Nagy Tamás által kért pontokat, amelyeket a 
kormány nem támogatott, de a nem támogatott javaslatokból kivennénk, és külön döntenénk 
róluk. 

Tehát a 30., 31., 32., 66., 85., 88., 129. pontokról döntünk. Nem tudom, a kormány 
kíván-e válaszolni a Gaudi-Nagy Tamás által felvetettekre.  

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Képviselő úr 

külön kérte, hogy próbáljunk érdemben reagálni, tételenként. Én nagyon gyorsan elmondanám 
az álláspontunkat. 

A 30-assal kapcsolatban megint csak kénytelen vagyok azt mondani, hogy 
koncepcionális kérdés volt, hogy a „nyilvántartást vezető szerv” fut végig a törvényen, ezért 
alkalmazzuk ezt a kifejezést. Illetőleg úgy találtuk, hogy a javaslat éppen hogy a 
közérthetőséget és az értelmezhetőséget bonyolítaná, ezért vetettük el. 

A 31-es tekintetében a tervezett rendelkezés nemcsak a felszámolási eljárásra 
vonatkozna, ezt ezért nem támogatnánk. 

A 32-es szintén ez a „nyilvántartást vezető szerv” problémakör; illetve talán, ha jól 
emlékszem, a 66-os is az volt… – igen. Sőt, a 85-ös is. 

A 88-as tekintetében a törvény elején definiálásra kerül a közhasznú tevékenység. Itt 
igazából, ha úgy tetszik, azért hivatkozzuk és azért támogatnánk a közhasznú tevékenység 
szóhasználat használhatóságát ebben a részben, mert úgy gondolom, ez egy kicsit redundancia 
lenne, ha ismét definiálnánk, hogy mit jelent a közhasznú tevékenység. A 88/2-esben a 
helyzet igazából ugyanez.  

A NEA elnökével kapcsolatban pedig az az álláspont, hogy nem elkülönített állami 
pénzalap az NCA, illetőleg a leendő NEA, hiszen fejezeti kezelésű előirányzatként funkcionál 
a jövőben, most is és a jövőben is. Támogatáskezelő szervezetként pedig majd egy 
támogatáskezelő fog eljárni, a Wekerle Sándor Alapkezelő, ahogy most is a NCA esetében. 
Az elnök kinevezése ezért a miniszter kompetenciája. Tehát fejezeti kezelésű előirányzatról 
van szó, nem elkülönített állami pénzalapról. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát akkor szavazunk ezekről. Aki támogatja a 30., 31., 

32., 66., 85., 88., 129. ajánlási pontokat, kérem, jelezze. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Áttérünk az összes többi, a kormány által nem támogatott javaslatra. Kérdezem, ki 
támogatja. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök 
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4855. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a következő napirendi pontra. Vas Imre? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt is javaslom, hogy csomagban külön 

tárgyaljunk, majd szavazzunk a kormány által támogatott és a kormány által nem támogatott 
javaslatokról. A helyettes államtitkár úr nyilván el tudja mondani majd, hogy melyek a 
kormány által támogatott javaslatok. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor tehát, ha jól értettem, ez arra vonatkozott, hogy ezt is ugyanilyen 

módon tárgyaljuk le. (Dr. Vas Imre: Igen.) Jó. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én ebben nem veszek 
részt.) Tehát Vas Imre képviselő úrnak van egy javaslata, ügyrendi javaslat, hogy az előzőhöz 
hasonló módon egyben szavazzunk a támogatottakról, illetve a nem támogatottakról. 

Gaudi-Nagy Tamás ügyrendben kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez már tényleg lassan kezd bohózattá fajulni, 

tisztelt képviselőtársaim! Tényleg, én a legnagyobb tisztelettel vagyok az elfoglalt képviselők 
irányában, leterheltek vagyunk, valóban, és sietni kell, ez mind-mind jogos, de ez egyszerűen 
nem eljárás. Az, hogy még az esélyét sem adják meg képviselőtársaim annak, hogy érdemi 
vita folyjon le, ezzel tulajdonképpen nemcsak minket hoznak nehéz vagy kellemetlen 
helyzetbe, hanem az előterjesztő képviselőit is adott esetben, meg hát mindenkit, aki ezzel a 
témával érintett. A közigazgatási eljárás ugyanúgy emberek millióit érinti. Nem tudunk 
érdemi munkát folytatni gyakorlatilag. Az, hogy három perc alatt átnézni, mondjuk, ötven 
támogatott pontot, azt értékelni, és ahhoz képest kialakítani azt, hogy milyen álláspontot 
képviselünk, ez egyszerűen nevetséges. Így nem lehet dolgozni! Mert eddig nem volt ez 
gyakorlat. Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy álljunk meg ezen az úton. Az emberi jogi 
bizottságban már régóta gyakorlat, nem is nagyon szeretek már oda járni, mert annyira 
értelmetlen ott a munka; de itt még azért vannak érdemi viták – ne szüntessük ezt meg, az a 
kérésem. Közös feladatunk, hogy megőrizzük ezt a jellegét ennek a bizottságnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, szavazásban voltunk, a szavazást 

megszakította Gaudi-Nagy Tamás felszólalása – ezt csak a jegyzőkönyv számára szeretném 
jelezni; ez az egyik. 

A másik pedig, hogy ez az ajánlás egyébként 17-én fönt volt, tehát nem három perce 
volt a képviselő úrnak, hanem egy egész hétvégéje.  

Mivel tehát szavazásban voltunk, kérem, szavaztassa meg; ügyrendi javaslatról 
szavazni kell. Utána Gaudi-Nagy Tamásnak megadhatja a szót szerintem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatnál van hozzászólási lehetőség, frakciónként egy 

hozzászólásra volt lehetőség, ezért adtam meg a szót Gaudi-Nagy Tamásnak. Most pedig újra 
megadom neki a szót. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Személyes érintettség okán szólnék. A 
legnagyobb tisztelettel vagyok Papcsák képviselőtársam iránt, együtt csináljuk a deviza-
albizottságot, jól együttműködünk, de azért ez egy nagyon csúnya, övön aluli dolog volt. 
Azért bocsánatot kérek! Én ismertem ezt az ajánlást, félreértés ne essék, mindenki ismerte, 
gondolom, ezt az ajánlást, aki idejött erre a bizottsági ülésre. De azt senki nem ismerte, hogy a 
kormány mely sorokat fogja támogatni, mely ajánlási pontokat fogja támogatni! Ez most 
derült ki. És arra volt három percünk, hogy a számokat összevessük – mert azért azt 
gondolom, az már nem várható el, hogy én fejből tudjam, melyik ajánlási pont az enyém, 
melyik Papcsák képviselőtársamé, s a többi. Tehát ez nem igaz, amit mondott, finoman 
fogalmazva. Ez a három perc tehát édes kevés volt arra, hogy elvégezzük a munkánkat, de ez 
mindenkire igaz, mert nem hiszem, hogy bárki érdemben tudta követni az eseményeket.  

 
ELNÖK: Folytatjuk a szavazást. Döntünk Vas Imre ügyrendi javaslatáról. Aki egyetért 

azzal, hogy egyben szavazzunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Ki támogatja? (Szavazás.) 14 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, mely pontokat támogatja, kivéve a 6. pontot, 
amelyről külön kell majd döntenünk a házszabályszerűségét illetően. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 4. pontot támogatjuk, a többit pedig 
nem. Ez a kormányálláspont. 

 
ELNÖK: A kormány tehát a 4. pontot támogatja, erről fogunk dönteni, ez Nagy Andor 

képviselő úr indítványa. Van-e hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a 4. pontot, amelyet a 
kormány támogat? (Szavazás. – Látható többség.) Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Rátérünk az összes többire, a 6. pont kivételével, amelyet a kormány nem támogat. 
Kérdezem, ki támogatja ezeket a pontokat. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot 
sem kaptak. 

A 6. pontra térünk rá, amelynek házszabályszerűségéről a Jogi Főosztály úgy döntött, 
hogy ez túlterjeszkedik, tehát nem házszabályszerű. Akar-e valaki hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Úgy látom, nem. Aki egyetért azzal, hogy ez nem házszabályszerű, kérem, 
jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 6. pont nem 
házszabályszerű. 

Arról is döntenünk kell, a Jogi Főosztály jelezte, hogy a 11. és 12. §-ban foglaltak 
szerint az állampolgársági törvény módosítása kétharmados többséget igényel. Az előterjesztő 
ezt nem jelezte, de a Jogi Főosztály szerint kétharmadot igényel. Kérdezem ezzel 
kapcsolatban a kormány álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elfogadjuk. 
 
ELNÖK: Tehát a kormány szerint is kétharmados. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja, hogy kétharmados többséget igényel. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
megállapítja, hogy a javaslat elfogadása kétharmados többséget igényel. 

A bizottsági módosító indítvány maradt hátra, amely 13 ajánlási pontot tartalmaz. Aki 
támogatja, hogy egyben szavazzunk róla, kérem, jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Kérdezem a kormány álláspontját a bizottsági módosító javaslatról. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Tehát akkor egyben döntünk róla. Akar-e valaki 

hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. 
Aki egyetért a bizottsági módosító javaslat benyújtásával, kérem, jelezze. (Szavazás.) 

14 igen. Ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta, tehát benyújtja a módosító javaslatot. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat (T/4988. szám); képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vétele, 
általános vita 

Áttérünk a következő napirendi pontra: a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló T/4988. számú törvényjavaslatra, 
amelynek tárgysorozatba-vételéről, valamint az általános vitára alkalmasságáról fogunk 
dönteni. Megérkeztek a kormány képviselői is. 

Megadom a szót Rubovszky Györgynek, az előterjesztők képviseletében. 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Alkotmányügyi Bizottság! A január 1-jén hatályba lépő alaptörvényre tekintettel ezt a 
sarkalatos törvényt a kereszténydemokrata frakció terjesztette elő.  

Alapvetően a ma meglévő kitüntetésekhez képest nagy eltérést nem tartalmaz.  
A címer és a zászló használatával kapcsolatos kérdéskörben az alaptörvény 

felhatalmazása alapján bizonyos megengedő szabályokat tartalmaz. Itt szeretnék hivatkozni 
arra, hogy a köztársasági elnök úr az angyalos címert használja, a miniszterelnök úr pedig a 
babérkoszorúban lévő címert.  

Az alaptörvényi felhatalmazásokat ez a jogszabály is tartalmazza, és különböző 
végrehajtási rendeletekre ad lehetőséget.  

A leglényegesebb eltérés tulajdonképpen a Szent István Rend visszahozatala, amely 
Mária Terézia óta létezik Magyarországon. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején sem 
használták, csak kizárólag magyar kitüntetésként a Szent István Rendet. A másik a Corvin-
lánc törvényi szinten való behozatala. Egyébként lényeges változást a pontosításokhoz képest 
nem tartalmaz. 

Tisztelettel kérem, hogy a bizottság szíveskedjék tárgysorozatba venni és dönteni az 
általános vitára alkalmasságról is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását és elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-

Nagy Tamás! 

Észrevételek, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Ez egy 
fontos törvényjavaslat, a mi szívünkhöz közel álló témákról van szó benne, Magyarország 
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címerének, zászlajának használata, állami kitüntetések rendje – ezt már nagyon vártuk. 
Különösen arra tekintettel is, hogy egy Kertész Ákos nevezetű ember nemrégiben tett egy 
olyan elfogadhatatlan, gyalázkodó kijelentést, amellyel megsértette a magyar emberek 
méltóságát, és emiatt őtőle mindenképpen a Kossuth-díjat el kell vonni. Ez teljesen 
egyértelmű. 

Úgy teszem föl a kérdést – mivel most kaptuk meg, egy perccel ezelőtt, és ennyire 
gyors olvasó még nem vagyok, hogy 21 oldalt ennyi idő alatt átolvassak –, azt azért 
megkérdezném Rubovszky képviselőtársamtól, ő nyilván jól ismeri a javaslatot: meg tud-e 
nyugtatni minket abban, hogy a mostani szabályozása a Kossuth-díj odaadásának, 
visszaadásának, elvonásának lehetővé teszi azt például most, jelen esetben, hogy Kertész 
Ákos Kossuth-díját Schmitt Pál köztársasági elnök úr és Orbán Viktor miniszterelnök úr egy 
tollvonással elvonhassa. Mert körülbelül egy percig kellene hogy tartson ez az állapot. Mi ezt 
nagyon támogatnánk, ha így lenne. 

A többi részéhez sajnos érdemben nem nagyon tudok hozzászólni, legfeljebb az 
értékkövetelményeinket tudom elmondani. Szerintünk egy magára adó, nemzeti büszkeséggel 
rendelkező országnak nagyon fontos, hogy olyan címer- és zászlótörvénye legyen, amely védi 
a nemzeti jelképeinket, és egyben ösztönzi a társadalmat arra, hogy minél szélesebb körben 
használja. Mert bárhová megy az ember Európában és a világban, Svájctól kezdve Katalónián 
át Dél-Tirolon keresztül bármely országba, bármely, úgy mondom, hogy normális állapotban 
levő országba, ott azt látjuk, hogy büszkén lobognak a zászlók, nemcsak az országos zászlók, 
a regionális zászlók is, pluszkülönlegességként ráadásul az autonóm közösségek zászlói is, 
Spanyolországban a katalán zászlók vagy Olaszország területén a dél-tiroli zászlók.  

A címertéma nekünk egy nagy szívügyünk, és sajnálatos módon – szerintem nagyon 
sokan megdöbbentek ezen – az alaptörvény nem tette lehetővé vagy nem emelte be a 
címerünket a hivatalos állami lobogóra. Ez szerintünk nagyon nagy hiba volt. Nyilván ez a 
kérdés az alaptörvénnyel eldőlt már, de nagyon rosszul esik nekünk, hogy erre tulajdonképpen 
most nem történik korrigálási kísérlet. Szerintem nem kellene ebből most büszkeségi kérdést 
csinálni. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ha egy titkos szavazás lenne a kormánypárti 
képviselőtársak körében, akkor ott elsöprő többséget kapna az a megoldás, hogy a nemzeti 
címerünk kerüljön föl a zászlónkra. Tehát ha csak emiatt kell módosítani az alaptörvényt, azt 
szerintem mindenki nagy örömmel és tapssal fogja fogadni, tehát nem hiszem, hogy emiatt 
nem volna szabad vagy nem kellene hozzányúlni. 

A kérdésekre pedig várjuk a választ Rubovszky képviselőtársamtól. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, megadom az 

előterjesztőnek a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A Kertész Ákos-féle dologra a jelen 

jogalkotás nem terjed ki, sem a Kossuth-díj, sem a Széchenyi-díj megszüntetéséről nincs szó. 
Ezek nem állami kitüntetések, hanem a tudomány és a kultúra kitüntetései. Az 1990. évi XII. 
törvény szabályozza a Kossuth- és Széchenyi-díjat. Van egy eljárási rendezés, ami időközben 
derült ki, hogy bizonyos problémákat okoz, azt rendezni kell. De ez a törvény az 1991. évi 
XXXI. törvényt, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló törvényt váltja le, érintetlenül 
hagyja a Kossuth- és Széchenyi-díjjal kapcsolatos kérdéskört. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez 
baj.) Úgyhogy ez erre a problémára nem fog megoldást nyújtani. (Dr. Salamon László 
visszatér a terembe.) 

A másik probléma, ami az állami zászlót érintette, itt hadd mondjam azt, hogy az 
alaptörvényünk I) cikkének (4) bekezdése mondja azt, hogy „A címer és a zászló a 
történelmileg kialakult más formák szerint is használható. A címer és a zászló használatának 
részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos törvény határozza meg.”. Ez 
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a sarkalatos törvény elmondja azt, hogy különböző nemzeti megmozdulások alkalmával a 
történelmileg elfogadott zászlók használhatók. Én annak idején szintén érveltem a címernek 
az állami zászlóba betétele mellett. Azt a számomra nem elfogadható, de magyarázatot 
kaptam, hogy a piros-fehér-zöld csak akkor védhető, ha nincs benne a címer, mert ha benne 
van, akkor mindenfajta betéttel mindenki bármit használhat. Egyetértek a fejbólogatással, 
mert én tudom, hogy közel negyven ország használja a piros-fehér-zöldet, tehát ettől benne 
lehetett volna a magyar címer. De itt azt a magyarázatot kaptuk, hogy az alaptörvény előbb 
hivatkozott (4) bekezdése erre a felhatalmazást megadja. Hadd mondjam el, ahány magyar 
nagykövetségen jártam az elmúlt két évben, minden nagykövetségen a nagykövet szobájában 
a magyar zászló a címerrel a közepén van kirakva. Tehát a nagykövetek ezt így használják 
minden további nélkül. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, a kormány kíván-e esetleg reagálni. 

(Jelzésre:) Nem kíván. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Először a tárgysorozatba-vételről fogunk dönteni. Ki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát tárgysorozatba vette a 
törvényjavaslatot. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságáról 

Most tehát az általános vitára alkalmasságáról döntünk. Aki ezt általános vitára 
alkalmasnak tartja, kérem, jelezze. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság általános vitára alkalmasnak 
találta a törvényjavaslatot. 

Kíván-e előadót állítani a bizottság? (Nincs ilyen jelzés.) Nem. 
Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Zárószavazások előkészítése 

Ügyrendi javaslat az igazságszolgáltatási csomag napirendr ől levételére 

A következő napirendi pontunk a zárószavazások előkészítése. Rögtön tennék egy 
ügyrendi indítványt is. Tekintettel arra, hogy olyan tájékoztatást kaptunk a kormánytól, hogy 
még kormányálláspont nem alakult ki a koherenciazavarral kapcsolatos kérdéseket illetően, és 
erre tekintettel kezdeményezésre kerül sor, hogy a plenáris ülésen a zárószavazásra ezen a 
héten ne kerüljön sor, az az indítványom, hogy vegyük le a napirendről az igazságszolgáltatási 
csomagot, tehát a négy törvényjavaslatot, csak a számukat mondanám: T/4743., T/4744., 
T/4745., T/4746.  

Mivel ez ügyrendi javaslat formáját öltötte, hozzászólás frakciónként lehetséges. 
Kíván-e élni ezzel bármelyik frakció? Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak az indokát nem tudtam pont hallani, 

tehát nem tudom, milyen indokot mondott erre elnök úr. De egyetértünk azzal, hogy olyan 
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törvényjavaslatok kerüljenek csak végszavazásra, amelyek valóban aggálymentesek. Itt 
nyilván aggály merült föl, és ennek a feloldásáról van szó, csak akkor ha elnök úr ezt 
pontosabban, részletesebben megosztaná, azt megköszönnénk. 

 
ELNÖK: Hát, megosztottam; képviselő úr nem élt a lehetőséggel. Még egyszer azért 

elmondom képviselő úrnak: az a jelzés érkezett, hogy koherenciakérdésekben még nincs 
mindenben egységes kormányálláspont. És mivel a kormány nem is kívánja szavaztatni a 
Házat, tehát nem vagyunk abban a kényszerben bizottságként, hogy most úgy foglaljunk állást 
koherenciazavart illető kérdésekről, hogy nem ismerjük a kormány álláspontját.  

Úgy mellesleg a jelen pillanatig nem is érkezett, úgy tudom, koherenciazavart 
kiküszöbölő javaslat. Tehát az előterjesztő is vizsgálja nyilván; neki is módja és joga van 
ilyennel élni. Ezért terjesztettem elő ezt a javaslatot. 

Ha más hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirend 
ilyenkénti módosításával, e javaslatok levételével? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
egyetértett. 

Ezek után tehát koherenciaproblémát illetően zárószavazásra előkészítés tárgyában 
három törvényjavaslattal kell foglalkoznunk: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról 
szóló, hosszabb című törvényjavaslattal T/4659. szám alatt; az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslattal; illetőleg a 
napirend mai kiegészítéseként felvett, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
módosításáról szóló T/4661. számú törvényjavaslattal.  

a) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat (T/4659. szám) (I.) 

Most tehát áttérünk a T/4659. számú törvényjavaslatra. Van egy 2 pontos ajánlásunk, 
és a kormány jelzése alapján munkatársaim összeállítottak egy 32 pontból álló bizottsági 
javaslattervezetet.  

A kormány képviseletében kit köszönthetünk?  
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Zöld-Nagy Viktória, helyettes államtitkár, KIM. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Virág Rudolf, helyettes államtitkár, KIM. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nézzük először az ajánlásban foglalt két módosító javaslatot! 
Az 1. pontban L. Simon László képviselő úr tesz javaslatot. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha alkalmunk lenne megismerni a módosító javaslatot, akkor nyilatkozunk 
róla. 

 
ELNÖK: Nincs ott ajánlás? (Rövid egyeztetést követően:) Kérjük tehát a kormány 

álláspontját. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a javaslatot.  
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ELNÖK: Tehát az 1. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja a kormány. 
Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt, ha jól látom, L. Simon képviselőtársunk új 

rendelkezéseket iktat be (4)-(5) bekezdésként a levéltárakra vonatkozó szabálycsomagba, és 
igazából meghatározza azt, hogy a levéltár-alapító okirathoz kinek az egyetértése szükséges, 
illetve egyes témákban véleményezési jogot biztosít a kultúráért felelős miniszternek a 
megyei levéltárak tekintetében. Ez viszont számomra egy új szabály. Tehát nem egy 
ellentmondás, nem egy inkoherencia feloldását szolgáló javaslat, hanem egy teljesen új 
szabály. Ami lehet, hogy jó, de lehet, hogy rossz. De hogy nem zárószavazás előtti módosító 
javaslat kategóriájába tartozik, az biztos. Ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e ügyrendi indítványa képviselő úrnak. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, a Házszabályhoz képest… 
 
ELNÖK: Tehát állásfoglalást kér. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, állásfoglalást kérek a 

házszabályszerűség tekintetében. Szerintem ez nem koherenciazavart kiküszöbölő javaslat. 
 
ELNÖK: Akkor a házszabályszerűség tárgyában van-e hozzászólás? (Nincs.) 

Államtitkár úr kíván-e arra reagálni, amit a képviselő úr kifogásol, hogy álláspontja szerint 
nincs koherenciazavar, hanem ez új rendelkezés, vagyis nem házszabályszerű lenne a 
javaslat? 

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Házszabályszerű. Annyit tartalmában is hozzátennék, hogy ez rendszerszerű 
koherenciát kezel, tehát más átvett intézmények tekintetében is hasonló rendszert épít ki a 
törvény, és ezt garantálja ez a módosító javaslat a levéltárak tekintetében is. Mondjuk, 
múzeumok, közoktatási intézmények tekintetében ugyanezek a szabályok élnek, és ehhez 
rendszerszerűen teszi hozzá a módosító javaslat ezt a kiegészítést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Értem. Két állásfoglalást hozunk, először arról, hogy megfelel-e a 

házszabályi rendelkezéseknek a javaslat. Ki ért ezzel egyet, hogy házszabályszerű? 
(Szavazás.) 17 igen. Kinek van más álláspontja? (Szavazás.) 3 ellenszavazat mellett 
házszabályszerűnek minősítette a bizottság. 

Hozzászólás van-e még tárgyi értelemben? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 2. pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. Nem tartozik a tárgykörhöz. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Most következnek a kormány jelzése alapján munkatársaink által összeállított, 

bizottsági módosítójavaslat-tervezetként előterjesztett javaslatok, összesen 37 pontban. 
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Mivel kormányjelzésről van szó, megkérdezem, hogy általánosságban a kormány 
támogatja-e, mert akkor ezt nem kell állandóan megkérdeznem, mert az tűnik 
értelemszerűnek, hogy igen, hiszen a gondolatok, fölvetések onnan származnak. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, valamennyi pontban lévő javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. 
Az 1. pont. Gaudi-Nagy Tamás? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, egy ügyrendi javaslatom volna, 

hogy maximálisan… – már nem merek Vas Imre képviselőtársam felé nézni –, mondjuk, két 
perc olvasási időt kaphatnánk-e, hogy egyáltalán tudjunk miről véleményt mondani. 

 
ELNÖK: Gondolom, ez teljesen indokolt. Néhány perces olvasási szünetet tartunk. 

(Szünet: 10.54–10.59) Folytatjuk a tevékenységünket. 
A kormány képviselője nyilatkozott. Mivel a kormánytól származnak a fölvetések, 

mind a 37 ponttal egyetért az előterjesztő. Pontonként csak arra kérdezek rá, hogy milyen 
hozzászólás van, aztán határozathozatal következik. 

1. pont, hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, az egységes javaslat 

közben megérkezett. Valóban, több napja fönt van ez a zárószavazás előtti csomag a 
honlapon, a probléma viszont az, hogy nyilván nekünk a problémánk eleve a törvénnyel van; 
ezt már persze kifejtettük, elmondtuk, úgyhogy most ezt most nem kívánom itt megismételni 
– itt most a megyei vagyon lenyúlására, sőt mi több, alkotmányos lehetőséget kapva a 
települési önkormányzatok vagyonának a lenyúlására is mód nyílik. Mi tehát már előre 
jelezzük, hogy egyetlenegy zárószavazás előtti módosító javaslatot sem támogatunk, 
figyelemmel arra, hogy ezt az egész koncepciót elhibázottnak tartjuk. 

A másik viszont, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni vagy fölvetni; 
tulajdonképpen általános jellegű a felszólalásom, nem is fogok valószínűleg mindegyikhez 
már hozzászólni. Csak egyszerűen általános jelleggel kérdezem, hogy…, azt hiszem, ez most 
a 2-es éppen, de ha egy picit előreugorhatnék a 2-esre, ott látunk egy olyan megoldást, amit 
egyszerűen kodifikációs szempontból nem tudok kezelni. Ha a 2. oldalra lapozunk, van olyan, 
hogy A-változat, B-változat, különböző színekkel… – egyszerűen nem tudom értelmezni, 
hogy ezek milyen jogszabályi normák. Most mit kell nekünk csinálni? Ki kell vennünk 
valamelyik változatot?  

A másik probléma egyébként az, éppen most beszéltem az önkormányzati 
munkacsoport-vezetőnkkel, Hegedűs Enikővel, és ő határozottan azt mondja – és ebben 
egyetértek vele –, hogy az már eleve hiba volt, hogy mi vagyunk az első helyen kijelölt 
bizottság, mert egyszerűen a megyei önkormányzatok témaköréhez az illetékes szakbizottság 
tud hozzászólni. Van egy önkormányzati bizottság tudomásom szerint, és nekik kellene. Tehát 
ez a javaslat, amióta fönt van a honlapon, a parlament.hu-n, tíz napja, nem került el az 
önkormányzati bizottsághoz, és az önkormányzati bizottság nem végezte el az előgyalulást. 
Nekik kell ezt eldönteni, mert már bocsánat, hogyan értenénk mi ahhoz, hogy a megyei 
fenntartói jogok dzsungelében most éppen melyik a legjobb megoldás?! Ehhez az 
önkormányzati bizottsági képviselőtársaink értenek; mi legfeljebb jogi keretekről tudunk 
véleményt alkotni ezen a téren. Úgyhogy szerintem… 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az ügyrendi javaslatom, hogy döntsön úgy a 

bizottság, hogy adja vissza, vagy javasolja azt, hogy az önkormányzati bizottság tárgyalja ezt 
a zárószavazás előtti módosító javaslatot, és az önkormányzati bizottság határozatainak a 
fényében tudunk mi utána álláspontot kialakítani. 

Kérem, hogy ezt tegye föl szavazásra, elnök úr. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tehetem föl szavazásra, mert házszabályellenes a 

javaslata. Tudniillik a zárószavazások előkészítésére az alkotmányügyi bizottság az illetékes, 
generális szabály értelmében. Úgyhogy ennyi. 

Ami pedig a 2. pontot illeti, valóban, az egyiket el kell hagynunk. Klasszikus 
koherenciazavarról van szó, egymásnak teljesen ellentmondó, ugyanarra a kérdésre két 
különféle szövegezés szerinti (3) bekezdést fogadtunk el, két, egymással 
összeegyeztethetetlen (3) bekezdést. Az egyiket el kell hagyni. 

Ha az 1. ponthoz nincs további hozzászólás – egyébként köszönöm, hogy a képviselő 
úr általános érvénnyel igyekezte a törvénycsomagot kezelni –, határozathozatal következik. 
Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 

A 2. pontot illetően további hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Az 
egyik tehát arról szól, hogy az maradjon el, tehát ha így megszavazzuk, akkor tisztázódik. 
(Közbeszólások.) Igen? 

 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Nekünk kell beterjeszteni, elnök úr. Ez a mi 

módosítónk. 
 
ELNÖK: Ezt én tudom. Mi a gond ezzel? (Közbeszólások: Nem lehetne egyszerre 

szavazni?) Képviselő úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Lehetne kérni, hogy szavazzunk egyben? Erre van 

mód. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megkérdezem, van-e ellenvetés. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ma már volt két ilyen, módosítóval 

kapcsolatos szavazás, hogy csomagban szavaztunk; nem kaptunk lehetőséget arra, hogy akár 
egy tételt is kiemeljünk a meg nem szavazottakból. Kérem elnök urat, szabjon gátat ennek a 
gyakorlatnak. Ez egy nagyon-nagyon rossz irány. Belefér az időbe, 11 óra 5 perc van, két óra 
múlva kezdődik a plenáris ülés, még oda is érek a tárgyalásomra is, fél 12-re bőven. 
Egyszerűen nem értem, hogy mi szükség van erre a hisztérikus rohanásra.  

A másik kérdésre, az egyben szavazás viszont azért aggályos, mert egyszerűen nem 
értem, mi fog történni. Tehát ha megszavazzuk a 2. ajánlási pontban lévő javaslatot, akkor mi 
fog történni? Akkor ki dönti el azt…? 

 
ELNÖK: Akkor átvezetik azokat a végső szövegen, ami a 2. javaslat. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De bocsánat, ott van egy alternatíva! Van egy 

döntési alternatíva! Én ezt nem értem, egyszerűen! 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ne haragudjon! Válasszuk ketté a dolgokat! Én azt gondolom, 

hogy a csomagban szavazás nem többségi kérdés. Formálisan lehet úgy felfogni, de én 
nagyon ellene vagyok. Tehát ha valaki tiltakozik, akkor menjünk végig egyenként. Ráadásul 
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igen biztató a képviselő úrnak a kilátásba helyezett programja (Derültség.), hogy fél 12-es 
tárgyalása van. Tehát azok a praktikus megfontolások, amelyek a képviselő úr személyével 
összefüggésben táplálnak averziót az egyenkénti szavazásnál, lehet, hogy nem 
megalapozottak. 

Én ezt kérem. Az ilyen egyszerűsítések szerintem úgy fairek, ha ebben tényleg teljes 
konszenzus van. Ezt teljesen technikai dologként vegyük. Ha valaki azt mondja, hogy 
valamiről külön akar döntést, akkor menjünk külön.  

A másik eleme, képviselő úr: értse meg, vegyük elő a 2. javaslatot. Mit is tartalmaz 
ez? Hogy az A-változat maradjon el. Tehát ez rendezi a koherenciaproblémát. Ha ezt 
elfogadjuk, akkor az A-változat elmarad, és a B-változat marad meg, de az sem pontosan úgy, 
hanem néminemű javítással, hogy abból is egy mondat elmarad. De én megnyugtatom 
képviselő urat, hogy ha véletlenül valamilyen hibája lesz a törvénynek, még ott van a 
Köztársasági Elnöki Hivatal, és esetleg egyszeri megfontolásra vissza tudja adni az államfő is 
a javaslatot. 

Ha a 2. ponthoz nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 

3. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 

4. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatta. 

Abban a formulában, hogy ezt támogatjuk, azt értjük, hogy a bizottság előterjeszti 
ezeket a javaslatokat.  

Rögzítjük, hogy Gruber Attilát Budai Gyula helyettesíti. (Dr. Varga László 
megérkezik az ülésre.)  

Az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Megállapítom, hogy a bizottság előterjeszti a javaslatot. 

6. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Előterjeszti-e a bizottság a 6. pontot? (Szavazás.) 16 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti. 

7. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Előterjeszti-e a bizottság a 7. pontot? (Szavazás.) 16 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti. 

8. pont. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt, ha jól látom, a módosítás az, hogy a 

megyei intézményfenntartó központ definíciót és az ahhoz kapcsolódó szabályokat tokkal-
vonóval lecseréli, és bejön a megyei intézményeket fenntartó szervek… – illetve nem jön be, 
mert az is kiesik. Egyszerűen nem… Akkor megkérdezem a kormány képviselőit, hogy miről 
szól ez a módosító javaslat, mert egyszerűen ez nem érthető. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat arról szól, hogy a kormány által rendeletben kijelölt szerv 
fogja ellátni ezeket a feladatokat. Egyébként a kormány hatáskörébe tartozik a részletes 
szabályozás megalkotása kormányrendeletben. Erre tartalmaz a törvényjavaslat egy 
felhatalmazást, és ezt a rendelet fogja szabályozni. Tehát valójában nem szükséges a törvényi 
szabályozás, a kormányzati szintű szabályozás elegendő, és ez fog történni a törvény alapján. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): És itt jelen esetben mi volt az az inkoherencia, 
amit ki kellett küszöbölni ezzel a javaslattal? Tehát miért nem az eredeti koncepció vagy 
miért nem a módosító javaslatok során került ez elő? Győzzenek meg arról, hogy ez egy 
házszabályszerű koherenciajavaslat! 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az Országgyűlés elfogadott olyan módosító javaslatot is, amely erre a megyei 
intézményfenntartó központra vonatkozó rendelkezéseket vett ki a törvényből, alapvetően a 
jogállási elemeket. Más elemeket nem vettek ki ilyen módosító javaslattal. Tehát ezt a 
koherenciát teremtjük meg, hogy ez egyáltalán nem törvényi szintű rendezés, hanem erre van 
a kormány által rendeletben kijelölt szerv.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. 

Előterjeszti-e a bizottság a 8. javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 
nem.  

Azért született 5 ellenszavazat, mert megérkezett a bizottság működésében első ízben 
a Magyar Szocialista Párt új bizottsági tagja, dr. Varga László képviselő úr, akit köszöntünk. 
Sikeres közreműködést kívánunk a bizottság munkájában. Egyben jelzem, hogy bemutatkozik 
mint helyettes is: Bárándy Gergely képviselő úr helyettesítését látja el, és ekként is szavazott; 
így született 5 ellenszavazat. 

A 9. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A 
bizottság előterjeszti a módosító javaslatot.  

A 10. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? 
(Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító 
javaslatot. 

11. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

12. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

13. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a módosító javaslatot. 

14. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

15. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

16. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

17. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

18. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

19. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

20. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. (Dr. Gyüre 
Csaba távozik a teremből.) 
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21. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

22. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

23. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

24. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

25. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

26. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

27. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

28. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a módosító javaslatot. 

29. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 
előterjeszti a módosító javaslatot. 

30. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

31. pont. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól látom, itt az emberi alkalmazásra 

kerülő gyógyszerekre vonatkozó törvény módosításáról van szó, és ha jól látom, igen sok 
izmos szabály kerül itt be, jó két oldalon keresztül részletezve, igen sok részletszabállyal: 
forgalombahozatali engedély gyógyszerek tekintetében. Szeretném megkérdezni a kormány 
képviselőjét, mi az az inkoherencia, amit ezzel ki kívánnak küszöbölni a törvényben – mert 
nekem valahogy gyanús ez a dolog. Olyannyira gyanús, hogy én emögött a 
gyógyszerlobbinak az ármánykodását látom. Különös fényt ad ennek a történetnek, hogy míg 
tömegesen lép fel a Versenyhivatal és az OGYI közösen, hogy természetes hatóanyagú 
készítményeket, elsősorban magyar készítményeket lesöpörjön a piacról, és elvonja a magyar 
emberektől az egészséges élet lehetőségét, addig a külföldi nagy gyógyszerlobbik kőkemény 
munkával terjesztik a készítményeiket. A CoD teakészítmény egy ilyen tipikus eset: 20 ezer 
embert mentett meg már a rákbetegségtől, hozott vissza a halálból. 

Hadd kérdezzem meg, hogy akkor tehát mi az az inkoherencia, amit kiküszöbölnek 
ezek a rendelkezések. Én ezeket teljesen új szabályoknak látom, tehát nem látok ebben 
inkoherenciát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, kérem, hogy a NEFMI munkatársa válaszolhasson erre a kérdésre. 
 
ELNÖK: Tessék szíves lenni a nevet és a beosztást bemondani a jegyzőkönyv 

számára! 
 
DR. PRÉCSÉNYINÉ DR. SZABÓ JULIANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Précsényiné Szabó Julianna vagyok, szakmai főtanácsadó a NEFMI-ből, jogi főosztály. 
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A szabályozásra az állami szervek együttműködése érdekében van szükség, mivel 
átvételre kerülnek az egészségügyi intézmények is, az egészségügyi ellátás szerves részét 
képezi a gyógyszerellátás is, ezért megkerülhetetlen, hogy az állami szervek a 
gyógyszerellátás területén is összehangoltan működjenek.  

A képviselő úr által interpretált tartalom nem szerepel a javaslatban. Ez kizárólag arra 
vonatkozik, hogy az államnak akkor is biztosítania kell annak lehetőségét, hogy gyógyszerhez 
jusson a beteg, ha átmenetileg hiány keletkezik, mint amire sajnos az elmúlt időszakban volt 
példa. Ezért szükséges itt ennek a szabályozása. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Gondolom, nem először 

fordul elő, hogy egy teljesen más típusú jogszabályba hasonló szabályozás kerül be. 
Energetikai ügyek kerültek így be zárószavazás előtt, több ilyen történt már. Én azt 
kérdezném mindösszesen, mert nagyon nehéz megítélni ezt a három-négy oldalt így hirtelen, 
első olvasásra, hogy mi az a körülmény, amit nem lehetett látni két hete ebben a dologban. Mi 
a nóvum ebben a történetben? Más kérdés, hogy érdemi választ nyilván nem nagyon fogunk 
kapni, illetve eleve az egésszel nem értünk egyet, tehát a kérdés ilyen módon nyilvánvalóan 
költői. De azt hadd mondjam el, hogy természetesen egyértelműen házszabályellenesnek 
látom ezt a módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás távozik az ülésről.) 
 
ELNÖK: Itt külön döntést erről nem hozunk, hiszen arról döntünk, hogy egyáltalán 

előterjesszük-e, és ebben mérlegelni fogjuk a házszabályszerűséget kifogásoló észrevételeket 
is. 

További hozzászólás van-e? (Nincs.) Tulajdonképpen kapott a kormány egy kérdést, 
ha jól értelmezem – vagy ez csak egy fejtegetés volt, képviselő úr? 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Ezt két hete nem lehetett volna tudni? 
 
ELNÖK: Két hete miért nem – erre esetleg reflektálhat a kormány, hogy miért nem két 

hete merült ez fel. Tessék! (Dr. Gyüre Csaba visszatér a terembe.)  
 
DR. PRÉCSÉNYINÉ DR. SZABÓ JULIANNA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Ennek egyszerű oka van. Keletkezett közben egy olyan gyógyszerhiány, ami miatt betegeket 
kellett hazaküldeni. Tehát sürgős szükség merült föl, egyszerűen gyógyszerhiány volt. Ennek 
szabályozására és az együttműködés érdekében, hogy ilyen többet ne forduljon elő, szükséges 
ez a javaslat. 

 
ELNÖK: Én csak annyit teszek ehhez hozzá, hogy általánosságban nemigen vagyunk 

abban a helyzetben, hogy egy törvény végső elfogadása előtt két héttel jussanak eszünkbe 
azok a problémák, amelyek a törvény teljes tökéletes formájához szükségesek – ámbár az 
lenne valóban a jó, ha megengednék számunkra a körülmények és a feltételek, hogy sokkal 
tagoltabb és lassabb törvényalkotás legyen. Tehát nem érdemes, képviselő úr, nyilván nem 
tisztem minősíteni a kérdését, de ezen nem érdemes sokat meditálni. (Dr. Varga László: Jó, 
először vagyok itt.) Ha az utolsó pillanatban talál egy hibát az, aki talál, akkor akkor jár el 
helyesen, ha jelzi. 

Ha további hozzászólás nincs, akkor határozathozatal következik a 31. pontról, 
amelynek az előterjesztéséről döntenünk kell. Ki ért egyet az előterjesztésével? (Szavazás.) 17 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 
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A 32. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? 
(Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító 
javaslatot. 

33. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

34. pont. Hozzászólás? Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ez annyit jelent tulajdonképpen, 

hogy az előterjesztésre tekintettel kell utólag módosítani a költségvetést? Tehát több kiadással 
jár az előterjesztés megszavazása a végső formájában?  

 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem. Gyakorlatilag a költségvetési törvényt hozzáigazítjuk az eddigi 
tapasztalatokhoz. A 2011-es költségvetés fogja kezelni az adósságátvállalással kapcsolatos 
kérdéseket, különös tekintettel például a december havi illetékbevételre, és ehhez képest az 
egyes előirányzatok, amelyeket érint az átvett feladat, amely 2012 januárjában jelentkezik, 
ezeket a költségvetési törvényben hozzá kell igazítani az élethez. Tehát most már megvannak 
azok az információk, hogy mennyi a tényleges kiadás, mennyi a tényleges bevétel, ehhez 
igazítjuk hozzá, hogy az adósságátvállalás pontos összegeken alapuljon. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A 
bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

A 35. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? 
(Szavazás.) 19 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság előterjeszti a módosító 
javaslatot. 

36. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító javaslatot. 

A 37. pont az utolsó. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja, hogy előterjesszük? 
(Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság előterjeszti a módosító 
javaslatot. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 
Az egyes adótörvényekkel kapcsolatos zárószavazás előkészítését ebben a pillanatban 

még nem tudjuk megkezdeni, mert nem érkeztek meg a koherenciazavart kiküszöbölő 
javaslatok, illetve még érkeznek folyamatában is.  

g) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4661. szám) 

Most a mozgóképről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazás 
előtti módosító javaslatainak a megtárgyalására kerül sor. A kormány mint előterjesztő 
terjesztette elő a javaslatokat, tehát olyan nyilatkozatot nem kérek, hogy egyetért-e a kormány 
képviselője, mert ez evidencia, csak ha kérdés van, akkor rendelkezésre áll Répássy Róbert 
államtitkár úr. 

Kérdezem, az 1. ponthoz van-e hozzászólás. (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 



- 40 - 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

A 4. pont összefügg, illetve szó szerint azonos a 2-essel, de mivel akkor nem jeleztem, 
szavazunk róla. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Nincs.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

5. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

6. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

7. pont. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 19 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

A 8. pontban található javaslat az alkotmányhoz igazítja, a Magyar Köztársaság 
helyébe Magyarország elnevezést javasol. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Megállapítom, hogy ezzel a napirendi ponttal végeztünk. 
Az egyes adótörvényekre még mindig várni kell, úgyhogy elővesszük az ügyrendi 

kérdést. 

Vona Gábornak, a Jobbik frakcióvezetőjének megkeresése Lezsák Sándor elnöklő 
alelnök 2011. október 24-ei ülésvezetése tárgyában (AIB/149/2011.); állásfoglalás 
kialakítása a Házszabály 143. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárásban 

Következik tehát Vona Gábornak, a Jobbik frakcióvezetőjének megkeresése Lezsák 
Sándor elnöklő alelnök 2011. október 24-ei ülésvezetése tárgyában. Képviselőtársaim 
megkapták Vona Gábor úr beadványát. Én elkészítettem és a bizottság elé terjesztettem az 
eseti jellegű állásfoglalás-tervezetet, kötelességszerűen indokolom is.  

Az elnök előterjesztése 

Az ügyrendi kérdés megválaszolásának hátteréül szolgál az Alkotmány- és 
igazságügyi bizottság 1995. június 21-ei állásfoglalása, az Alkotmány- és igazságügyi 
bizottság 1995. november 29-ei állásfoglalása, illetőleg az Ügyrendi bizottság 30/1998-2002. 
általános érvényű állásfoglalása. Ezek foglalkoznak a személyes érintettség kérdésével, az 
elnök ezzel kapcsolatos szóadási kötelezettségével. Az 1995. június 21-ei állásfoglalás arról 
szól, hogy a személyes érintettség megítélése az ülésvezető elnök jogkörébe tartozik, és 
határait ő határozza meg. Az 1995. november 29-ei állásfoglalás ehhez annyit tesz hozzá, 
hogy önmagában az, hogy a képviselő neve elhangzik egy felszólalásban, nem tekinthető 
személyes érintettségnek. A 30/1998-2002-es ügyrendi bizottsági állásfoglalás pedig arról 
szól, hogy ha valaki személyes érintettség okán szót kér és az elnök nem ad szót, akkor az 
elnök kétség esetén tisztázza a felszólalóval, hogy kér-e szavazást vagy sem.  

Mindezekre tekintettel és ezekre figyelemmel javaslom, hogy a bizottság mondja ki 
egyfelől azt, hogy Lezsák Sándor alelnök 2011. október 24-én nem sértette meg a 
Házszabályt, amikor személyes érintettség címén nem adott szót Vona Gábornak, és azzal 
sem sértette meg a Házszabályt, hogy kétség hiányában nem nyilatkoztatta meg Vona Gábort, 
kér-e szavazást a felszólalás engedélyezéséről. Hozzáteszem, ezt legalábbis valamilyen 
formában Vona Gábornak kellett volna jeleznie. Tehát az elnöknek nincs olyan kötelessége, 
hogy – az idézőjelben vett – jogorvoslati lehetőségre rákérdezzen anélkül, hogy ilyen 
természetű szándékra utaló bármiféle megnyilatkozás történt volna.  
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Ezzel indokolom tehát az eseti állásfoglalás-tervezetet, és megnyitom a hozzászólások 
lehetőségét. 

Gyüre Csaba képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Egyrészt sérelmezem, hogy amikor a szocialista frakcióból kivált csoport ügyrendi 
állásfoglalást kért, akkor a bizottság, függetlenül attól, hogy ott is több ponton alá volt 
támasztva korábbi eseti döntésekkel pontosan az egy irány, mégis kétféle variációt készített a 
bizottság, éppen azért, mert elnök úr azt hangsúlyozta akkor, hogy nehogy az derüljön ki, 
hogy itt prejudikálni akarnának az előkészítők, és ezért kétfajta variációs lehetőséget 
terjesztettek elő, holott teljesen egyhangú volt a döntés végül is, ehhez képest mégis kétféle 
variáció készült, itt pedig jelen pillanatban egyetlenegy. Ez tehát az egyik sérelmem. Tehát a 
Jobbikkal szemben mintha kivételezett lenne a Szocialista Párt, hogy náluk lehet kétféle 
variáció, a Jobbiknál nem.  

Érdemben pedig abban, hogy ezt azért másképp is lehet értelmezni, különös tekintettel 
a 30/1998-2002-es állásfoglalásra, az eset összes körülményeiből szerintem arra lehetett 
következtetni, hogy igenis volt kétség abban a tekintetben, hogy legyen-e szavazás vagy nem, 
és ez alapján ezt kétséget kizáróan tisztázni kellett volna abban a pillanatban. Másrészt pedig 
álláspontunk szerint a szót meg kellett volna adni abban a szituációban, hiszen a személyes 
érintettség álláspontunk szerint nyilvánvaló volt. Így az 51. § (5) bekezdése alapján a szót 
meg kellett volna adni Vona Gábornak. 

Köszönöm szépen. (Dr. Cser-Palkovics András megérkezik a terembe.)  
 
ELNÖK: Csak egy tekintetben, ami az ülés előkészítését illető észrevételét illeti a 

képviselő úrnak, nem gondolom azt, hogy minden ügyrendi kérdésben változatokat kell 
előterjesztenem. A frakcióalakítás kérdésében, tekintettel arra, hogy azzal némileg rokon 
vonást mutató, bár végül a bizottság által különbségeket érzékelő korábbi eset okán volt egy 
ellentétes eseti állásfoglalás, úgy éreztem, hogy mind a két lehetőség mérlegelésének és 
különösen a határozathozatal előkészítésének az érdekében indokolt és szükséges két variáció 
előterjesztése.  

Ebben az ügyben az elnök teljesen egyértelműnek látta a helyzetet. Annak akadálya 
nem lett volna, hogy esetleg a frakció az ügyrendi állásfoglalás-tervezettel szemben módosító 
javaslatot terjeszt elő, és akkor keletkezik egy alternatíva, amelyet szavazásra teszek fel. De 
azt nem gondolom, hogy minden ügyrendi állásfoglalásra az elnöknek alternatívákat kell 
készítenie. 

Ennyit erről. A továbbiakban én a vitában egyébként érdemben nem szeretnék részt 
venni. Amit elmondtam, azt a tervezet indoklásaként, ha tetszik, mint a vitapontot előkészítő 
funkciómban tettem meg.  

Kérdezem, van-e további hozzászólás. Gyüre Csaba! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én tehát 

ügyrendben szeretnék hozzászólni, abban a kérdésben, hogy én pedig egy olyanfajta variációt 
terjesztenék elő, amikor a Házszabály 51. § (5) bekezdése alapján a bizottság megállapítja a 
házszabálysértést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, értem. Mivel egyszerű a dolog, nem akarok nehézségeket 

támasztani. Az alternatívákat jó lenne írásban előterjeszteni, de akkor mondjuk azt, hogy van 
a képviselő úrnak egy olyan javaslata, hogy azt mondja ki a bizottság – most akkor 
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megfogalmazom, az ön szerepkörébe helyezkedve –, hogy Lezsák Sándor alelnök 2011. 
október 24-én megsértette a Házszabályt, mert személyes érintettség okán nem adott szót. És 
azzal is megsértette a Házszabályt, hogy nem hívta fel külön Vona Gábort arra való 
nyilatkozattételre, hogy kíván-e szavazást vagy sem. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.) Akkor lesz 
egy alternatíva, és előbb ezt fogom szavazásra föltenni, amit a képviselő úr javaslatba tett.  

Más hozzászólás? Varga László! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azt, hogy mennyire kivételez a 

kormánytöbbség a Szocialista Párttal, a hétvége eseményei is bizonyították, merthogy egy 
kiváló jogszabályban emlékeztek meg a pártról külön kiemelten is és nyilván nagyon 
megalapozottan. (Moraj, derültség.)  

De hogy konkrétan erre az állásfoglalásra reagáljak, én azt szeretném mondani, hogy 
ha jól látom, itt egy korábbi ügyrendi bizottsági döntés is született, ami nagyjából arról szól… 

 
ELNÖK: Három döntés. Két alkotmányügyi bizottsági és egy ügyrendi bizottsági. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): A korábbi döntések alátámasztják elnök úr 

álláspontját egyébként, mert úgy döntöttek korábban ezek a bizottságok, hogy egyébként csak 
a napirenden kívüli hozzászóló felszólalása adhat alapot. Az más kérdés, hogy egyébként a 
Házszabályban talán további cizellálásra szorulna ez a kérdés, és egyébként érdemes volna 
arról beszélni, hogy ez rendben levő dolog-e, hiszen egy napirend előtti csatározás során 
felmerülhet olyan szintű személyes érintettség, a szó klasszikus értelmében, egy reagáló 
hozzászólásában is, amire érdemes lenne ezt a lehetőséget megnyitni. 

Tehát azt mondom, hogy a konkrét helyzetre nyilván vélhetően elég, amit elnök úr 
előterjesztett. Én ezért tartózkodni fogok, merthogy azt gondolom, a Házszabályban ki kellene 
erre térni pontosan, hogy mi van ezzel a helyzettel. Talán az élet ezt egy kicsit felülírta már. 

Köszönöm. 

Szavazás az állásfoglalásról 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal 
következik. 

Először Gyüre Csaba javaslatát – amelyet igyekeztem pontosan jegyzőkönyvbe 
mondani – teszem fel szavazásra. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 2 szavazatot 
kapott. Ellene? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság ezt 
az alternatívaként föltett módosító javaslatot nem terjesztette elő. 

Most az eredeti javaslatomat teszem fel szavazásra. Elfogadja-e a bizottság az eseti 
állásfoglalás-tervezetet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellene? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság elfogadta ezt az eseti 
ügyrendi állásfoglalást. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 
És közben megérkeztek az adótörvényekhez a koherenciazavar kiküszöbölését 

szolgáló javaslatok, tehát azt vesszük magunk elé. 
Papcsák Ferenc ügyrendi kérdésben kér szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Arra tennék ügyrendi 

indítványt, hogy a munka törvénykönyvével kezdjük, mert délig még lehet benyújtani, és 
elvileg beérkezhet még módosító javaslat pluszban az adótörvényekhez.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt mondanám, ez a javaslat most azért nem praktikus, mert a 

munka törvénykönyvét biztosan nem fogjuk befejezni az ülés kezdetéig. Ezer javaslat van, 
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ráadásul… (Dr. Papcsák Ferenc: De meg tudjuk oldani.) Képviselő úr, hallgasson meg. Van 
egy olyan javaslatom a munka törvénykönyve kapcsán, hogy csomagban tárgyaljuk, és ha 
megnyílik egy csomag, akkor lehet, hogy az nem zárul le hamarosan, és félő, hogy emiatt 
esetleg az adótörvényeket mégsem fogjuk tudni előkészíteni. Tehát én most így, ha szabad azt 
mondanom, nem elnökként, mert elnökként ügyrendi javaslathoz nem szólhatok hozzá, de a 
KDNP képviseletében ellenzem ezt a cserét. 

További hozzászólás az ügyrendi kérdéshez? (Dr. Papcsák Ferenc jelentkezik.) A saját 
javaslathoz még indokot kíván a képviselő úr mondani, mert képviselőcsoportonként egy 
felszólalás lehetséges. Lehet, igen! Fenntartja a képviselő úr a javaslatot? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Fenntartom, igen. 
 
ELNÖK: Fenntartja. Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Én azzal egészíteném ki, hogy a munka törvénykönyvet, a 

25 pontot egyben javaslom tárgyalni. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nem a munkatörvénykönyv a napirend! Arról akkor 

tárgyaljunk, amikor az jön. Én csak elmondtam, hogy várhatóan nem fogunk tudni a munka 
törvénykönyvéből kiszabadulni. (Dr. Vas Imre: Épp ezért javasoltam…)  

A cseréről határozathozatal következik. Ki támogatja a cserét? (Szavazás.) Jó, ez 
többség, akkor cserélünk. 

Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics Andrásnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

A munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám); módosító javaslatok 
megvitatása 

ELNÖK: Papcsák képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Arra teszek indítványt, hogy 

ismerjük meg a kormány által támogatott indítványokat 1-741-ig, azokat egyben lehet 
szavazni, és amelyeket nem támogatnak, azokból az ellenzék kikérné azokat, amelyekben 
vitát kíván folytatni vagy nem támogat és külön kéri; a fennmaradót pedig megint egyben 
meg tudjuk oldani. 

 
ELNÖK: Ügyrendi kérdésben frakciónként egy hozzászólásra van lehetőség az 

indítvánnyal kapcsolatban. Ilyet nem látok, ezért kérem, hogy döntsünk az ügyrendi 
indítványról. Kérdezem, ki támogatja az elhangzott ügyrendi indítványt. (Szavazás.) 14 igen. 
Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en tartózkodtak. A 
tárgyalási rendet tehát elfogadtuk. (Dr. Salamon László távozik az ülésről.) 

Kérem szépen tehát az így elfogadott tárgyalási rend szerint a kormány álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kardkovács Kolos vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára. 

A kormány által támogatott javaslatok a következők az ajánlási pontok szerint: 2., 20., 
23., 200., 212., 222., 231., 237., 238., 253., 303., 375., 382., 407., 502., 576., 591., 594., 595., 
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596., 598., 600., 602., 604., 605., 606., 609. 610., 611., 612., 702., 711., 720., 724., 727. és 
732. ajánlási pontok szerinti módosító indítványokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát a kormány által most megjelölt támogatott 

indítványokkal kapcsolatban nyitom meg a vitát. Ki kíván hozzászólni? Nem látok ilyet, 
kérem tehát, hogy döntsünk egy szavazással az elfogadott tárgyalási rendnek megfelelően. 

Kérdezem, ki az, aki egyetért a kormány által támogatott és az imént ismertetett 
módosító indítványokkal. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tehát 16 igennel a bizottság egyhangúlag 
elfogadta a kormány által támogatott indítványokat. (Dr. Varga László távozik az ülésről.) 

Most a kormány által nem támogatott módosító indítványokkal kapcsolatban nyitom 
meg a vitát. Ki kíván hozzászólni ezekhez a módosító indítványokhoz? (Nincs jelentkező.) 
Nem kíván senki hozzászólni. 

Ebben az esetben szintén egyben fogunk szavazni. Tehát az előbbi módosító 
indítványokhoz képest, a kormány által nem támogatott módosító indítványokat ki támogatja 
a bizottságból? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Így egyharmadot sem kapott, de azért kérdezem, ki 
nem támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 16 nem. A bizottság tehát nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezzel ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk. 
Az a javaslatom, hogy kezdjük meg az adótörvények megvitatását, és amennyiben 12 

óráig érkezik még módosító indítvány, akkor rátérünk azokra is. 

Zárószavazások előkészítése 

f) Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (I.) 

Rátérünk tehát az egyes adótörvényekkel kapcsolatos módosító indítványok 
megtárgyalására. 

Az 1. módosító indítványt Jávor Benedek, LMP, adta be a /184. számon. Kérem a 
kormány álláspontját, és kérem, hogy a jegyzőkönyv számára a nevet és a pontos beosztást 
szíveskedjék ismertetni.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Dr. 

Balog Ádám, Nemzetgazdasági Minisztérium, adóügyi helyettes államtitkár, munkatársam dr. 
Windisch László. 

 
ELNÖK: Köszönöm, és kérem a nyilatkozatot Jávor Benedek módosító indítványáról 

a 184. ajánlási pont kapcsán. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk az indítványt. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. (Dr. Rubovszky György távozik az ülésről.) 
A 185-188. módosító indítványokat Hörcsik Richárd, Rogán Antal és Font Sándor 

képviselő urak nyújtották be, kérdezem a kormány álláspontját a módosító indítványokról. 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
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ELNÖK: Mindegyiket ezek közül? 
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Természetesen külön fogunk dönteni. 
Kérdezem, ki támogatja a Hörcsik Richárd által benyújtott 185. módosító indítványt. 

(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 186. pont Rogán Antal képviselő úr és Lázár János frakcióvezető úr javaslata. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság támogatta. 

A 187. pont Rogán Antal képviselő úr indítványa. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság támogatta. 

A 188. módosító indítványt Font Sándor képviselő úr nyújtotta be; a kormány 
támogatta. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 15 igen. Ki nem 
támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

Sebestyén László módosító indítványát tárgyaljuk a 189. számon. Kérdezem a 
kormány álláspontját.  

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Most a 190. számúról kérdezem a kormány álláspontját, Koszorús László képviselő úr 

javaslata.  
 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 15 igen. Ki 

nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta. 

Rátérünk a 48 ajánlási pontot tartalmazó bizottsági módosító indítvány 
megtárgyalására. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító javaslat benyújtását. 

(Szavazás.) 15 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát benyújtja a 
módosító indítványt. 

Van egy 111 pontos bizottsági módosító indítvány.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, ügyrendi indítványként egyben 

szavazást kérek, kivéve, ha az ellenzék kér olyat, amelyikről külön kell indokolni és szavazni.  
 
ELNÖK: Alelnök úrnak adunk egy pici időt. (Dr. Gyüre Csaba: Kérek két percet.) Két 

perc szünetet kért alelnök úr. 
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Papcsák képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tudom, hogy a 

kormány támogatja ezt az indítványt, tehát nincs benne olyan javaslat, amelyet ne támogatna. 
Kérem nyilatkoztatni a kormányt. 

 
ELNÖK: Ezt meg fogom tenni, de a két perc szünetet már előtte jeleztem. Úgyhogy 

kérem, ezt türelmesen várjuk ki. (Szünet: 11.58–12.00) Köszönöm szépen. 
Az ügyrendi javaslattal fogunk dönteni, ezzel folytatjuk. A javaslat arra vonatkozott, 

hogy az előbb általam ismertetett bizottsági módosító indítványról egyben történjen a 
szavazás. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. (Szavazás.) 16 igen. Ki szavaz nemmel? 
(Szavazás.) 2 nem. Az ügyrendi javaslatot a bizottság elfogadta. 

Így teszem föl tehát a kormánynak a kérdést, hogy támogatja-e a módosító 
indítványokat. 

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

javaslatok benyújtását. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. A 
bizottság tehát benyújtotta a módosító indítványt. 

Öt perc technikai szünetet rendelek el, mert jelezték, hogy érkezik még módosító 
indítvány. Kérem a bizottságot, hogy a határozatképességre ügyeljünk. 

Papcsák képviselő úr kért szót. Megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Csak annyit, hogy ha az „egyebekre” rá tudnánk 

térni, azt meg tudjuk beszélni, elnök úr, azzal is tudunk haladni. 

Egyebek 

ELNÖK: Felteszem a kérdést, hogy „egyebekben” van-e valakinek közölnivalója. 
Papcsák képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Csupán annyi lenne, tisztelt 

elnök úr, hogy a holnapi napon 9 órakor fogja a lakossági devizaeladósodás okait feltáró 
vizsgálóbizottság az ülését tartani, meghallgatásokkal folytatjuk. Kérem az albizottság tagjait, 
vegyenek részt az ülésen. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. És jelezni szeretném, hogy 23-án, szerdán délután 2 

órakor az ukrán országos választási iroda delegációja érkezik. Akik jelezték, hogy részt 
kívánnak venni, kérem, hogy ennek megfelelően tegyék ezt meg. Ebben a tárgyalóban lesz a 
találkozó. 

Kérdezem, „egyebekben” van-e más hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Nem 
látok ilyet. 

Akkor most rendelem el a rövid szünetet annak érdekében, hogy utána le tudjuk zárni 
a bizottsági ülést. (Szünet: 12.04–12.21)  
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Zárószavazások előkészítése 

f) Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (II.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülést. Ami megérkezett időközben, arról fogunk tudni 
dönteni. 

A helyettesítési rend tekintetében Bohács Zsolt képviselő úr Gruber Attila képviselő 
urat helyettesíti, Vas Imre képviselő úr pedig Budai Gyula képviselő urat.  

Az adótörvényekhez 191. szám alatt Font Sándor képviselő úrnak egy újabb 
indítványa érkezett. Kérdezem, a kormány tud-e nyilatkozni róla. 

 
DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Az adótörvényekhez érkezik még módosító indítvány, de amíg az megérkezik, az a 
javaslatom, hogy döntsünk egyéb más javaslatokról. 

a) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat (T/4659. szám) (II.) 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló T/4659. számú 
törvényjavaslathoz érkezett több módosító indítvány. A kormány képviselője nincs jelen, 
tehát őket nem tudjuk megnyilatkoztatni ezekben a módosító indítványokban; természetesen 
ettől még a bizottság döntést tud hozni. 

Kérdezem, van-e ezekhez a módosító indítványokhoz kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelentkező.) Nem látok ilyet, akkor döntünk a módosító indítványokról. 

A 38. számú Kovács Zoltán képviselő úr módosító indítványa. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

A 39. módosító indítványt Lázár János képviselő úr nyújtotta be a 16. §-hoz. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. A bizottság támogatta. 

A 40. módosító indítvány szintén Lázár János képviselő úr javaslata. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 
nem. A bizottság támogatta. 

A 41. módosító javaslatot Szűcs Lajos képviselő úr nyújtotta be. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

És még érkezőben van néhány javaslat, úgyhogy addig türelmét kérem 
képviselőtársaimnak. (Szünet: 12.24–12.34 – Dr. Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.)  

f) Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám) (III.) 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat, megérkezett az a bizonyos módosító 
indítvány az egyes adótörvényekkel kapcsolatban, a 192. számon szerepel. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 
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DR. BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány tehát támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta a módosító indítványt. 

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezzel a bizottsági ülés véget ért; ha mégsem, akkor 
majd másként alakul (Derültség.), de egyelőre azt tudom mondani, hogy berekesztem a 
bizottsági ülést. 

Szerdán egészen biztosan lesz bizottsági ülés, 9.30 órai kezdéssel.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 37 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

 

 

Dr. Gyüre Csaba 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


