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Napirendi javaslat  
 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   

a) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám) 

(Lázár János, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Boldog 

István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, Gelencsér Attila, Balla György és dr. 

Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

b) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/18. szám) 

(Kósa Lajos, Navracsics Tibor, dr. Répássy Róbert (Fidesz) és dr. Rétvári Bence 

(KDNP) képviselők önálló indítványa)  

c) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/20. szám) 

(Mesterházy Attila, dr. Lamperth Mónika, Göndör István, dr. Bárándy Gergely, dr. 

Ipkovich György, dr. Simon Gábor és dr. Steiner Pál (MSZP) képviselők önálló 

indítványa)  

d) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/3855. szám) 

(Karácsony Gergely, Ertsey Katalin és dr. Schiffer András (LMP) képviselők 

önálló indítványa)  

 

2. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4995. 

szám)  

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

 

3. Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/5005. szám)  

(Lázár János (Fidesz), Harrach Péter (KDNP), Kósa Lajos, Rogán Antal, Pokorni 

Zoltán, Gulyás Gergely, Boldog István, dr. Varga István, dr. Szűcs Lajos, 

Gelencsér Attila, Balla György és dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 
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4. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslat (T/4866. szám)  

(Döntés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseiről)  

 

5. A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám)  

(Általános vita)  

 

6. A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4916. szám) 

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

7. A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4918. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az 

ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. 

szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

9. Zárószavazások előkészítése:  

a) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat (T/4743. szám) 

b) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4744. szám) 

c) Az ügyészségről szóló törvényjavaslat (T/4745. szám)  

d) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és 

az ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat (T/4746. szám)  

e) Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)  
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f) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 

ellátásáról és a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám)  

g) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 

(T/4865. szám)  

h) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/4660. szám)  

(L. Simon László és dr. Puskás Imre (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

i) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről szóló törvényjavaslat (T/4861. szám)  

 

10. Döntés a 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárását, 

valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság mandátumának 

meghosszabbításáról  

(Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) elnök kezdeményezése alapján)  

 

11. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának 
(Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz), 
illetve Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) távolléte idejére dr. Steiner Pálnak (MSZP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Belánszky-Demkó Zsolt főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Budai Miklós főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Kőrösi Judit (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium)  
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Nikodémus Antal főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
Vámosi Oszkár ügyvezető igazgató (Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség)  
Ertsey Katalin országgyűlési képviselő (LMP)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke (a továbbiakban 
ELNÖK): Jó reggelt kívánok! Megkezdjük a bizottsági ülést. Ismertetem a helyettesítési 
rendet: Gyüre Csaba alelnök úr Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat helyettesíti, Vas Imre 
Bohács Zsolt képviselő urat, jómagam Gruber Attila képviselő urat, Mátrai Márta Salamon 
László elnök urat helyettesíti, Bárándy Gergely pedig Varga László képviselő urat. 

A kiküldött napirendi javaslathoz képest változás nincs. Kérdezem, van-e kérdés, 
észrevétel. (Nincs.) Ilyet nem látom. Kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi javaslattal. 
(Szavazás.) 14 igen szavazattal a bizottság elfogadta a napirendjét. Köszönöm szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

a) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám); b) Az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/18. szám); c) Az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/20. szám); d) Az 
országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/3855. szám)  

Első napirendi pontként tárgyaljuk: döntés képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba-vételéről, valamint azok általános vitájának lefolytatása. A kiküldött 
napirendnek megfelelően is az a javaslat, hogy egyben folytassuk le az országgyűlési 
képviselők választásáról szóló négy benyújtott törvényjavaslatnak a vitáját. 

Megnyitom ezt a vitát. Kérdezem a kormány álláspontját elsőként. 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A T/5006. számon előterjesztett 
törvényjavaslatot támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e bármelyik 

javaslathoz kérdés, észrevétel. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Én azért úgy gondolom, annál, ami ma itt elhangzott, picit bővebb kifejtést érdemelt volna az 
előttünk fekvő törvényjavaslat, hiszen azt gondolom, egy meghatározó jelentőségű 
jogszabálytervezetről van szó. Mi is egyébként több fórumon kifejtettük már a 
véleményünket, ellenérzésünket a javaslattal kapcsolatban. Elsősorban azt, hogy egy olyan 
rendszert kíván a Fidesz bevezetni, ami a választói akaratot még kevésbé fogja tükrözni, mint 
amennyire a mostani, viszonylag torz választási rendszer tükrözi. 

Mindazonáltal azt tudom mondani, hogy olyat fogad el, olyan választási rendszert a 
Fidesz, amilyet akar, nagy társadalmi változásokat jogtechnikai eszközökkel befolyásolni 
úgysem lehet; az MSZP azzal a választási rendszerrel fogja megnyerni a választásokat, amit 
most itt elfogadunk. (Moraj, derültség.)  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A T/5006-os javaslat a kérdést 
komplexen kezeli, tekintettel arra, hogy a 106 választókörzet pontosan és részletesen körül 
van benne írva, illetve igyekszik megteremteni a kormányozhatóságot is, tehát mindenképpen 
olyan eredmény jöjjön ki a választásokon, ugyanúgy, mint ahogy a jelenlegi választójogi 
törvény is a kormányozhatóságra törekszik, teljes mértékig figyelembe veszi az alaptörvény 
rendelkezéseit. Úgyhogy én kérem képviselőtársaimat, hogy a T/5006-os javaslatot 
támogassák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A személyes véleményem, illetve az általam 

képviselt szervezet véleménye, amit elmondok. Egyetértünk azzal, hogy az arányosság mellett 
a kormányozhatóság az egyik fontos elv, amelynek érvényesülnie kell a választói jognál. 
Azonban látunk bizonyos torzulást abból eredően, hogy a kezdeti és akkor még számításba 
vehető arányok az egyéni és a listás képviselői helyek között, elsősorban azért, mert nagyon 
helyesen, a kisebbségek számára összességében mintegy 13 hely biztosított; nem valószínű 
ugyan, hogy ennyi egyáltalán lehetséges, de mégis, a törvény ennyit biztosít, ezért az 
arányoknak ezt is ki kellene fejeznie.  

Nem fejezik ki továbbá az arányok meggyőződésem szerint azt sem, hogy reményeink 
szerint a határon túli magyarok részvétele a választáson nagyobb arányú is lehet, mint amivel 
most számolunk. Én legalábbis azt gondolom és azt remélem, hogy 2014-ig olyan helyzet is 
előállhat, amely például a listás szavazatok esetében akár négy vagy öt mandátum helyzetét és 
sorsát is képes eldönteni. Ebből azonban éppen az következik, hogy az arányok 
helyreállításához helyes lenne, ha a kisebb parlament elvének a fenntartása mellett – hiszen 
szó volt itt 200 fős parlamentről, most 199-ről van szó – mérlegelnénk, és újra próbálnánk 
szakmailag is értékelni azt, hogy pontosan 199-e, vagy 205, 210, attól függően, hogy vajon mi 
az, ami a leginkább szolgálja a két elvet, amelyet az előbb már említettem. 

Ezért én azt gondolom, érdemes azon elgondolkodni, hogy ezek a számok, amelyek 
most ismertek előttünk, kőbe vésettek vagy nem kőbe vésettek. Én nem tekintem annak. Arra 
gondolok ugyanis, hogy az ésszerűség mentén ezek kisebb mozgásokat lehetővé tesznek, 
amelyek egyébként elhárítják azokat a többnyire megalapozatlan vádakat, amelyek azt 
sugallják, mint ha ez egyetlen pártnak az érdekét szolgálná. Következésképpen én azt 
gondolom, hogy itt még bizonyos mozgástérnek adódnia kell majd a módosítók során. 

Ennek az előrebocsátásával gondolom támogathatónak az előterjesztést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Én 

először szeretnék kérdezni, és elnézést, hogy itt az első pár percben nem voltam bent – de 
megmondom őszintén, Salamon elnök úrra vártam; zárójel vissza.  

Szóval két kérdést szeretnék föltenni. Az első az, hogy mi változott tavaly óta, amikor 
is a T/18. számon Kósa Lajos, Navracsics Tibor, Répássy és Rétvári képviselő urak 
benyújtottak egy választási törvénytervezetet, aztán most más fideszes képviselők – jó néhány 
személyi átfedés is van egyébként – által benyújtott javaslat is itt van előttünk az asztalon. 
Azért szeretném megkérdezni, hogy a Fidesz szerint, a beterjesztők szerint mi változott, és 
miért kellett egy új törvényjavaslatot beterjeszteni, mert ha valaki megnézi például arányosság 
szempontjából ezt a két tervezetet, akkor jól látszik az, hogy a tavaly májusban beterjesztett 
törvénytervezet a hatályos választási törvénynél arányosabb lenne, a most, frissen beterjesztett 
T/5006. számú pedig a most hatályosnál aránytalanabb. Szeretném, ha erre valami érvet 
mondanának, valami választ adnának erre a kérdésre.  
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A második pedig a rendszer egészével kapcsolatos. Hogyan képzelik azt az 
előterjesztők, hogy úgynevezett kompenzációs listán úgy próbálnak meg kompenzálni, hogy 
jutalmazzák a győztest? Ahelyett, hogy valódi kompenzáció lenne, egészen torz, furcsa 
javaslattal állnak elő. Szakmai indokolást szeretnénk kérni, hogy mi motiválta az előterjesztőt 
akkor, amikor ezt a változatot támogatta.  

Utána még szeretnék hozzászólni is, ez csak a kérdés volt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szeretném megnyugtatni, hogy elnök 

úr meg fog érkezni a bizottsági ülésre. Gyüre Csaba alelnök úré a szó.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom véleménye szerint egy olyan új 
választójogi törvényre van szükség, amely igazságos és arányos. Erre lenne szükség, és azt 
reméltük, hogy ilyen javaslat kerül elénk. Tudjuk, hogy korábban sem volt sokkal jobb a 
helyzet, sőt lehet, hogy bizonyos szempontból sokkal rosszabb volt, mégis mást vártak a 
választópolgárok a Fidesztől, mégpedig azt, hogy egy igazságos és arányos rendszert fog 
elkészíteni. Ehhez képest mit látunk? Azt, hogy ez a törvénytervezet is személyre, 
pontosabban pártra szól.  

Nyilván költői kérdés az, amit Lamperth Mónika képviselőtársam az előbb feltett, 
hogy vajon miért változott meg a Fidesz álláspontja a T/18. számú törvényjavaslat benyújtása 
óta. Valószínűleg azért, mert a közvélemény-kutatók azóta teljesen más eredményeket hoznak 
ki, teljesen más lett az eredmény. Az eddigi választójogi törvény is nagyon aránytalan volt, 
hiszen a Fidesz 52 és fél százalékkal tudott 68 százalékos mandátumszámot elérni a 2010-es 
választásokon. Most pedig azt kell látnunk, hogy ez alapján a törvény alapján a Fidesznek 
kisebb aránnyal kellene ugyanezt az eredményt elérni. Az látszik, hogy ez a törvényjavaslat 
személyre, a Fideszre, illetve a mai helyzetre van gyúrva. Nagyon bízunk benne, hogy lesz 
meglepetés a választásokon. S azt is számításba kell venni, hogy az eldobott bumeráng akár 
vissza is üthet.  

Az lett volna teljes mértékben a korrekt, ha figyelembe veszik azokat az ellenzéki 
javaslatokat, amelyek teljes egészében lesöprésre kerültek a törvényjavaslat előkészítése 
során. Ha jól emlékszem, valamennyi ellenzéki párt az arányosság mellett érvelt, egy 
arányosabb választójogi rendszert kívánt letenni az asztalra. Ebből is látszik a Fidesz 
demokratikus értékrendje, hogy egyáltalán nem ilyet tett le; ennek a törvényjavaslatnak az a 
legnagyobb problémája, hogy aránytalan és igazságtalan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. A bizottság döntő része járt jogi egyetemre, így 

aztán túl vagyunk az alkotmányjogi tanulmányokon is. A világon kétféle választási rendszer 
van, illetve van egy harmadik is, ezeknek a keveréke. Egyéni választókerületi rendszer csak 
olyan demokráciákban van, mint Nagy-Britannia, ahol gyakorlatilag csak egyéni körzetek 
vannak. Ezenkívül vannak tisztán választási rendszerek, ez a javaslat pedig a kettő között van. 
Azt visszautasítom, hogy ez aránytalan lenne. Sőt a T/5006-os törvényjavaslat sokkal 
arányosabb rendszert talált ki, mint a T/18-as vagy bármelyik önálló képviselői indítvány, 
amelyik az országgyűlési képviselők választására vonatkozik. Megmondom őszintén, konkrét 
jogszabályi hivatkozás nélkül nem értem, hogy ez a jogszabálytervezet az elfogadása esetén 
miért sértené a demokráciát, az alaptörvényt vagy bármi ehhez hasonlót. Ezt a feltételezést 
tehát vissza kell utasítanom. Köszönöm.  
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ELNÖK: Többen jelentkeztek szólásra. Először Staudt Gábor képviselő úrnak adom 
meg a szót.  

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Először is sérelmezzük, hogy a Jobbik koncepciója nem került ide bármilyen 
formában. Tudom, lehet arra hivatkozni, hogy nem törvényjavaslat formában terjesztettük be. 
Ennek megvolt az indoka, mégpedig az, hogy nem bohóckodni szerettünk volna félig 
kidolgozott törvényjavaslatokkal, mint amilyenek előttünk vannak, hanem magát az irányt 
szerettünk volna meghatározni és arról szerettünk volna érdemi vitát folytatni. Ez sajnos nem 
sikerült. A tiltakozásunkat szeretném kifejezni azért, hogy a Jobbik koncepcióját kirekesztik 
még a megtárgyalási szakaszból is.  

Egyébként a Fidesz verziója – erről esett a legtöbb szó – valóban a győztes mindent 
visz elvet próbálja érvényre juttatni. Az interneten már számos elemzés megjelent, több 
politológus és politikai intézet kifejezte a véleményét és kiszámolta, hogy a számok nyelvén 
mit fog jelenteni az, ha egy hasonló rendszert fogadunk el. Ez egy, a parlamentbe bekerült 5-6 
százalékos párt esetén három-négy képviselőt jelent. Nem hiszem, hogy ez arányos lenne. 
Nem hiszem, hogy a töredékszavazatok visszaosztása arányos lenne. A Fidesz megpróbálja 
ezt kidolgozni olyan módon, hogy még egy szűk többséggel is akár kétharmados 
támogatottságra tehessen szert. Nem hiszem, hogy ez a választói akaratot tükrözné. Az 53 
százalékos támogatottsággal való kétharmad sem feltétlenül tartozik az arányos rendszerek 
közé, s a Fidesz ezt még tovább kívánja torzítani. Kívánom, hogy ne jöjjön be a számításuk és 
a különböző országrészekben egyéni győzelmektől essenek el, és ilyen formában dőljön meg 
ez a rendszer. Mindenesetre nagyon nehéz lesz, ha a kétharmaddal bármit, bárhogyan akár a 
választás előtt is tudnak majd módosítani. Mi ezt nem fogadjuk el.  

S ha már Angliáról esett szó: Angliában az a politikai, jogi és törvényhozási 
ámokfutás, amit itt a Fidesz-KDNP csinál, teljesen elképzelhetetlen, ezért ezt rossz példának 
tartom. Ott természetesen csak egyéni körzetek vannak, de ott a kiskapuk keresése, valamint 
az a politikai zsákmány- és haszonszerzés, amit itt napról napra látunk, teljességgel 
elfogadhatatlan, se a közvélemény, se a pártok nem gondolkoznak a közélet ilyen mértékű 
átformálásán. Jobban szerettük volna, ha egy igazságosabb rendszer alakul ki. Várjuk az 
eredményeket. Mi ebben a formában természetesen nem fogjuk támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Vitányi képviselő úré a szó.  
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Mint ahogy Vas Imre 

képviselőtársam már mondta, a Fidesz frakciója a T/5006. számú törvényjavaslatot támogatja, 
annál is inkább, mert az az arányosság és a kormányozhatóság feltételeinek maximálisan 
megfelel. Ezenkívül biztosítja a kisebbségek képviseleti jogát, eleget tesz az 
Alkotmánybíróság idevonatkozó határozatának, valamint biztosítja a határon túli magyarok 
szavazati jogát.  

Ami a Staudt képviselőtársam által előadottakat illeti: az alkotmányügyi bizottság 
tagjai közül jó néhányan részt vettünk az alkotmányügyi bizottság albizottságának 
munkájában, amelyik a választójogi törvény előkészítésével foglalkozott. (Dr. Schiffer 
András: És mi értelme volt?!) Sajnálom, hogy nincs itt Salamon képviselő úr – de lehet, hogy 
azért nem jött el, mert Lamperth képviselő asszony itt várta kint, és más dolga akadhatott. 
(Nagy zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Vitányi képviselő úré a szó. Kérem, hogy hallgassuk meg egymást, annak 

érdekében, hogy folytatni tudjuk a vitát. 
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DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): A lényeg az, hogy akkor alátámasztaná azt, hogy 
kifogásolja a Jobbik képviselője, hogy az ő javaslatuk nem került elő ide a bizottság elé. Az 
alelnök úr tudja igazolni azt, hogy Salamon elnök úr nem tudom, hányszor kérte azt, hogy 
valami írásbeli javaslatot terjesszenek már elő, majd az utolsó ülésen egy oldalon, bocsánat, 
másfél oldalon keresztül terjesztették elő javaslatukat. Tehát úgy gondolom, ők nem vették 
kellő komolysággal az albizottság munkáját. 

Az LMP képviselője, szintén hosszú könyörgés után, valóban terjesztett elő javaslatot, 
amely itt fekszik előttünk. 

Az az igazság, hogy sok mindenben volt egyetértés az albizottságban, végül nem 
született döntés arról, hogy melyiket támogassuk, de úgy gondoljuk, hogy a most előttünk 
fekvő törvényjavaslatok közül a T/5006-os az, amelyik megfelel az általam már korábban 
hivatkozott feltételeknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Én azért tavaly májusban nem gondoltam volna, 

hogy politikai kultúra dolgában itt a jobbikos képviselőtársamhoz leszek kénytelen 
csatlakozni (Dr. Staudt Gábor: Ne tedd!), de ezt is sikerült elérniük.  

Szóval, tényleg, Vas képviselőtársam komolyan gondolja azt, amit itt beszélt? 
Angliára hivatkozik?! Angliára?! Ha az egyéni képviselők nagy számát megnyeri egy párt, a 
helyi képviselő-testületben sem fordulhat elő, Papcsák úr, az, hogy egy ellenzéki képviselőt 
megfosztanak a jogaitól! Önök képesek erre is! Önök híján vannak minden demokratikus 
kultúrának. Önök, ha valahol többséget szereznek, akkor az a céljuk, hogy legyalulják az 
összes ellensúlyt, legyalulják az ellenzéket. (Dr. Gyüre Csaba: Így van.) Ne hasonlítgassák 
magukat Angliához!  

Megtették azt a csúfságot, és ezt kikérem a magam, és azt gondolom, az összes 
ellenzéki képviselőtársam nevében, hogy a bolondját járatták velünk másfél éven keresztül 
ezzel az albizottsággal. Önöknek eszük ágában nem volt megegyezni, eszük ágában nem volt 
semmiben sem egyetértésre jutni az ellenzékkel. Időt akartak nyerni, hogy Kubatov Gábor 
kimatekozhassa azt, hogy milyen választási földrajz önöknek a legmegfelelőbb. Önök letettek 
ide az asztalra egy olyan választási rendszert, ahol nem az fogja megnyerni a választást, akire 
a választópolgárok többsége szavaz. (Folyamatos közbeszólások.) Szégyelljék magukat! És ne 
hasonlítgassák magukat Nagy-Britanniához! Elképzelhetetlen az egy nyugati demokráciában, 
hogy egy többség, ha joga van rá, ha lehetősége van rá, akkor mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a demokratikus rendszernek az alappilléreit is kiüsse. 

Mi eddig tartózkodtunk attól, hogy a különböző merényleteiknél azzal riogassunk, 
hogy itt vége a demokráciának. Én júniusban is azt mondtam, hogy addig, amíg egy kormány 
szabad választáson leváltható, nem lehet a demokrácia végéről beszélni. Önök egyfelől most 
szerdán elkezdenek egy olyan törvényjavaslatot tárgyalni, ahol létrehoznak egy szuper-
titkosszolgálatot, amivel mindenki ebben az országban megfigyelhető lesz; másrészt betoltak 
ide egy olyan választójogi törvényt, amelynek alapján nem a legtöbb szavazatot nyert párt 
fogja a következő választást megnyerni. Innentől kezdve Magyarországon felettébb kétséges 
az, hogy a következő kormány szabadon, az állampolgárok szabad akaratából leváltható-e. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó, utána Lamperth Mónika, majd Ertsey 

Katalin, majd Szakács képviselő úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A vita elejéhez szeretnék 

hozzászólni. Vas Imre képviselőtársam az angliai példára hivatkozott. Azért hadd hívjam föl 
szíves figyelmét arra, hogy Nagy-Britannia – és ellentétben Schiffer képviselő úr előadásával 
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– a XVIII-XIX. században valóan a demokrácia egyik etalonja volt. Azonban nem én vagyok 
az egyetlen, hanem fajsúlyos jogtörténészek, történészek állapították meg, hogy az a fajta 
demokrácia, amely egyben megtartotta a feudális elemeket is, sőt azokat nagyon erőteljesen 
ápolja, sehol a világon nem másolható.  

Következésképpen azt gondolom, Nagy-Britanniára két okból sem érdemes 
hivatkozni. Egyfelől nem érdemes azért, mert az a fajta választási rendszer minden, csak nem 
arányos és nem igazságos. Márpedig a Fidesz, meggyőződésem szerint, arányos és igazságos 
rendszert kíván bevezetni a következőkben. Tehát szilárd meggyőződésem, hogy az angliai 
hivatkozást felejtsük el. (Közbeszólások az MSZP képviselői részéről: Így van! – Dr. Staudt 
Gábor: Hallod, Imre?) Nagy-Britannia teljes egészében a feudális hagyományokon épülő 
demokráciát épített ki; ilyen a világon sehol máshol nincs. Valószínűleg nem is lesz. 
Következésképpen azt gondolom, ez a vita ilyen értelemben, ilyen irányban nem tartható 
értelmesen. 

Tartható azonban olyan módon meggyőződésem szerint, hogy világos legyen, hogy a 
Fidesznek valóban megvan ma az a túlhatalma, amivel tényleg létre lehetne hozni egy olyan 
választási rendszert is, amely kizárja az arányosságot, vagy teljes mértékben csökkenti. De 
nem ez volt a cél. Ezért tartottam szükségesnek az elején elmondani, hogy módosító 
indítványok előterjesztésére mindenképpen érdemes gondolni, hiszen én nem tartom olyannak 
a törvényt, amely módosíthatatlan lenne. Ha ez a törvény módosíthatatlan lenne, akkor 
Schiffer képviselőtársamnak lenne igaza. Ha ez valóban valami olyan bebetonozott elképzelés 
lenne, amin semmilyen módon nem lehet változtatni, akkor meggyőződésem szerint ez a 
törvény alapjában véve nem szolgálná azokat a célokat, amelyeket pedig közösen magunk elé 
tűztünk.  

Következésképpen én azt gondolom, hogy a törvénynek az alaptézisei tarthatók, ezért 
az általános vitára mindenképpen alkalmas. Az általános vitára alkalmasságánál elő kell 
jöjjenek azok az észérvek, amelyeket meggyőződésem szerint érdemes megfontolni. 

S végül, de nem utolsósorban változatlanul az az alapállásom, hogy egy alapvető 
kérdésről még nem nagyon beszéltünk: nem beszéltünk arról, hogy a választókerületek 
felosztásánál az én meggyőződésem szerint, ami pedig minden választási rendszernek az 
egyik legfontosabb része, igen nagy önmérsékletet tanúsított a Fidesz. Megtehette volna a 
választókerületek átszabása során, hogy olyan választókerületeket alakít ki, amelyek eleve 
egy sereg helyen eldöntötték volna a választásokat, hiszen húsz év tapasztalata alapján az 
ehhez értő szakemberek igen jól ki tudják sakkozni, hogy melyek a biztos területek, és melyek 
a kevésbé biztosak. Mégsem ezt tette. És ez arra ad esélyt és reményt meggyőződésem szerint, 
hogy egy valóban arányos és kormányozhatóságot biztosító, garantáló törvényt tudunk 
elfogadni.  

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én azt 

gondoltam, tartjuk azt a hagyományt, hogy először a feltett kérdésekre válaszol az 
előterjesztő, és utána már annak alapján lehet a hozzászólást elmondani, de aztán úgy láttam, 
hogy már a hozzászólások következtek. De hát azért még fenntartanám azt az igényemet, 
hogy a feltett kérdésre valamilyen formában kapjak majd választ, és nyilván az előterjesztő 
még hozzáfűzheti a véleményét ahhoz is, amit véleményként megfogalmazunk. 

A Magyar Szocialista Párt számára ez a törvénytervezet – most természetesen a 
legfrissebb, Fidesz által benyújtott törvénytervezetről beszélek – elfogadhatatlan, azért, mert 
igazságtalan és indokolatlanul torz. Nekem meggyőződésem, hogy Salamon László elnök úr 
azért nem jött el ennek a napirendnek a megtárgyalására, mert az albizottság vezetőjeként ő 
pontosan tudja, hogy mi minden volt az asztalon, amikor tárgyaltunk; azt is tudja, mi az oka 
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annak, hogy ez a bizottság kudarcra volt ítélve. És azt gondolom, ez akkor lett már teljesen 
nyilvánvaló mindenki számára, amikor a sajtóból értesültünk arról, hogy Áder János készíti 
elő a legújabb tervezetet. Nyilvánvalóvá vált már akkor is, pedig az albizottságban még 
Horváth Zsolt képviselőtársam meg Salamon elnök úr is azt mondta, hogy ugyan nincs kőbe 
vésve a tavaly májusban benyújtott törvénytervezet, de azért egy kvázi kiinduló alapnak lehet 
tekinteni a további vitához; aztán mintegy utolsó pillanatban, mint cilinderben a nyuszit, 
elővarázsolták ezt a törvényjavaslatot, amely egészen nyilvánvalóan a Fidesz vélt politikai 
érdekeinek van teljes mértékben alárendelve. 

Ami talán az angol mintára… Nagyon hálás lennék, ha Vas Imre képviselő úr figyelne 
rám, mert hozzá szeretném intézni szavaimat, hátha meggyőzöm, és összeroppan az 
álláspontja érveim súlya alatt. (Derültség.) Szóval, Vas Imre képviselő úr nagy-britanniai, 
illetve angol választási példáját Turi-Kovács képviselő úr elintézte, tehát nagyjából ez 
szakmailag ott van, ahova való; én a másik állításával szeretném ugyanezt tenni. 

Képviselő úr, ezek a Szijjártó-szerű kirohanások, hogy visszautasítom meg hasonlók, 
oly mértékben megalapozatlanok, oly mértékben felületes és primitív politikai 
kommunikációra törekednek csak, hogy ez szégyen a Magyar Köztársaság Országgyűlése 
alkotmányügyi bizottságában. Képviselő úr, a választási számtan, a választási tudomány, a 
kutatás már nagyon régóta kidolgozta annak metodikáját, hogy hogyan lehet mérni az 
arányosságot. Ez nem arról szól, hogy a Fidesz eldönti, arányos vagy nem, és ha mások azt 
mondják, hogy aránytalan, akkor visszautasítja. A hétvégén is szakmai elemzések jelentek 
meg arról, hogy ha a 2010-es választási eredményeket e szerint a törvény szerint számolják, 
akkor a mostani 68 százalékos többség helyett több mint 76 százalékos többséget szerzett 
volna a Fidesz. Hát a ló is kilóg, nemcsak a lába, kedves képviselőtársaim. A napnál 
világosabb, hogy csak és kizárólag a Fidesz vélt politikai érdekei alapján készült el ez a 
törvénytervezet.  

Értem én, hogy Papcsák képviselő úr ettől ideges lesz. (Dr. Papcsák Ferenc: Mi a 
konkrét probléma?) Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságában a felkészült 
képviselőknek nemcsak politikai, hanem szakmai, szakmapolitikai vitát is érdemes lenne 
folytatni arról, hogy mi a célja a választási törvény megváltoztatásának. Ugyanis a témával 
foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy 1990-ben az első demokratikus választások 
lebonyolítása céljából létrehozott választási szisztéma tudatosan erősítette a legjobban 
szereplő pártot, hiszen több mint hatvan párt jött akkor létre és próbált meg elindulni a 
választáson, de aztán ennél lényegesen kevesebben indultak el, és az Ellenzéki Kerekasztal, 
illetve az Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain megegyezés született abban, hogy ez egy 
valamelyest aránytalan rendszer legyen annak érdekében, hogy az első demokratikusan 
megválasztott kormány számára biztosítsa a kormányozhatóságot. Ma, húsz évvel a 
rendszerváltás után szakmailag értelmetlen szembeállítani a stabil kormányzás biztosítását és 
az arányosság kérdését, ma ugyanis nem ez a kérdés, hiszen a pártstruktúra már egészen más, 
mint ami 1990-ben volt.  

Amikor azt mondja Turi-Kovács Béla, hogy az arányosságot komolyan mérlegelni 
kell, akkor a Fidesznek kötelessége választ adni arra a kérdésre, hogy miért hoz egy még 
aránytalanabb rendszert ide, ahelyett, hogy a mostani rendszert arányosabbá tenné. Nem ezt 
teszi, hanem egy még aránytalanabb rendszert hoz ide, s a tetejébe szakmailag egészen furcsa 
és elképesztő dolgokat rak bele a rendszerbe, hogy aki megnyeri az egyéni mandátumot, azt 
kvázi kompenzációként még meg is jutalmazza a fennmaradó szavazatokkal. Ez valami 
egészen elképesztő! Ez is hozzájárul a rendszer aránytalanabbá tételéhez. Azt hiszem, hogy 
nem indokolatlanok és nem túlzóak azok a szavak, amiket Schiffer András képviselő úr 
mondott, mert ez a törvénytervezet olyan elképesztő versenyelőnyt akar biztosítani a 
Fidesznek, ami egy demokratikus berendezkedésű országban indokolatlan.  
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Egy kicsit még visszatérnék Vas Imre nagy-britanniai példájára. Stabilan működő 
európai demokráciákban, de mondhatnám akár még az Egyesült Államokat is, nem szokás az 
a politikai szabadrablás, amit a Fidesz ma csinál Magyarországon, hogy pártkatonákat ültet az 
Állami Számvevőszék élére, hogy minden olyan rendszert, ahol akár személyi döntés, akár 
rendszerszerű átalakítás van, csak Orbán Viktor megbízható csatlósai tölthetnek be, majd 
plusz jön hozzá egy ilyen választási törvény. Azt gondolom, joggal aggódnak a magyar 
demokráciáért azok, akik fontosnak tartják, hogy egy stabil demokráciában működő ország 
legyünk.  

Ha lesznek olyan módosító indítványok, amelyek az arányosság irányába átírják ezt a 
törvényt - Turi-Kovács Béla hozzászólásából erre következtettem -, azt érdemben 
megvizsgálja majd az MSZP, de ezt a törvénytervezetet mi nem támogatjuk, elutasítjuk, mint 
ahogy elutasítjuk azt az eljárást is, ahogy eddig a törvénytervezetig eljutott a fideszes koalíció. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most Ertsey Katalinnak adom meg a szót, mint a T/3855. számú 

törvényjavaslat egyik előterjesztőjének.  
 
ERTSEY KATALIN (LMP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ha 

megengedik, először egy pár általános megjegyzést tennék. Én nem vagyok tagja a 
bizottságnak és nem ismerem az itteni szokásokat, de az mindenesetre meglep, hogy a 
kormánypártok ilyen előterjesztést tesznek. Némi kifejtést érdemelt volna a dolog, mert ez 
egy olyan téma, amely hosszú évtizedekre meghatározhatja Magyarország jövőjét.  

Schiffer András képviselőtársam már említette, hogy egészen sokáig naivan folytatták 
a munkát az albizottságban, s mi egészen addig, amíg nem láttuk, hogy a bírósági vagy a 
választójogi rendszert is azok szerint az eljárások szerint írják át, amit az elmúlt másfél évben 
megtapasztaltunk, próbáltuk csitítani mindazokat, akik a magyarországi demokrácia végéről 
beszéltek. De immár semmiféleképpen nem lehet őket csitítani, s azt gondolom, ez az utolsó 
szög a koporsóban, hogy ilyen szép kifejezéssel élnek.  

Hogy Európában vagy a világban milyen választási rendszerek vannak: 
megtapasztaltuk, hogy az elmúlt másfél évben rendszeresen a világ több pontjáról vettek 
éppen az adott álláspontjukat igazoló példákat. Ha ráeresztünk egy Google-keresést, 
megtalálható egyfordulós rendszer is, ha éppen a választójogi törvényről beszélünk, aztán van 
csupán egyéni képviselői választásra épülő rendszer, de ami ebből összeáll, az nem egy 
európai ország, az Kelet-Ázsia, Kazahsztán és hasonlók. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ne szidjuk 
Kelet-Ázsiát, Szingapúr nagyon komoly ország.) Egy olyanfajta mixtúrát sikerült ezekből a 
példákból kavarni, ami példátlan ezen a földrészen.  

Be is fejezném az általános megjegyzéseket és áttérnék arra az aprócska szempontra, 
amit úgy tűnik, hogy egyetlen javaslat sem vett figyelembe, és ez a magyar lakosság felének a 
képviselete a választójogi rendszerben. A magyar lakosság több mint fele, 52 százaléka nő. 
Ezeket az asszonyokat, nőket és lányokat semmi nem védi attól, hogy a jelenleg 91 százalékos 
többségű parlament továbbra is rögzítse - akár évtizedekre - ezt a fajta férfikvótát. A jelenlegi 
parlamenti rendszer azt jelenti, nemhogy nincs semmiféle hely fenntartva a nőknek, hanem a 
férfiaknak van fenntartva, olyan férfiaknak, akik szembe menve az egyéni képviselői 
mandátummal beülnek egy szavazógépbe. Ezt nagyon sok nő nem vállalná, ezért azok a 
férfiak ülnek oda, akik hajlandók szavazógépként működni. Egyébként egy félmondattal 
visszatérve az angol példára: ott, tisztelt uram, az egyéni mandátummal egyéni felelősség is 
jár. Azt, amit önök itt műveltek az elmúlt másfél évben, ott egy nagyon komoly 
lemondássorozat követte volna. Mielőtt visszamennek a választókörzetükbe a képviselők, ott 
lemondanak, ha olyan elképesztő mozgásokat látnak, ami elfogadhatatlan.  
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Ha ebben a parlamentben több nő ülne, akkor ebben a bizottságban lenne egy női 
alelnök, aki figyelmeztetné Vitányi képviselőtársamat, hogy ilyen megjegyzéseket nem 
teszünk. A nők méltóságát nem alázzuk meg az alkotmányügyi bizottságban; engedjék meg, 
hogy ezt nem bizottsági tagként is megjegyezzem.  

S most rátérve arra a javaslatra, ami az önök asztalán fekszik: az LMP javaslata az 
egyetlen, amely egy úgynevezett átmeneti különleges intézkedést, magyarul női kvótát 
javasol, ugyanis a választójogi rendszerben az elmúlt húsz év alatt az az aránytalanság, ami 
ennek a fideszes törvényjavaslatnak minden egyéb elemében tovább erősödik, valamilyen 
szinten, valami minimális, nem túl ambiciózus módon kompenzálva lenne.  

A női kvóta nem tesz mást, mint a nőknek azt az elképesztő hátrányát, ami most 
tükröződik a parlament összetételében, valamelyest kompenzálja. A mi javaslatunk 33 
százalékos kvótát javasol a listákra. Ez, azt gondolom, gyors számolás után nem tekinthető 
egy vad elképzelésnek, és szomorú vagyok, hogy az egyetlen párt az LMP volt, amely ez 
ügyben tett le javaslatot. 16 százalékra, tehát kicsivel több, mint a jelenlegi kétszeresére 
lehetne emelni ezzel a nők arányát a parlamentben. 

Arra az alkotmányjogi aggodalomra, amit Salamon elnök úr szokott kifejteni, hogy ez 
a szabad jelöltállítás szabadságát korlátozza: pillanatnyilag egészen más korlátozza a szabad 
jelöltállítást. Az elmúlt húsz évben – az IPU nyilvántartása szerint – Magyarország a 34. 
helyről a 143. helyre csúszott vissza a női képviselők arányában. És ez nem abból származik, 
hogy nem lennének alkalmas nők. Ha önök hazamennek, és a családjukban a feleségük vagy a 
lányuk szemébe néznek, nem tudom, mit mondanak nekik, hogy egy ilyen választójogi 
rendszert próbálnak megvalósítani. De azt biztosan nem állíthatjuk, hogy a feleségüket vagy a 
lányukat képességeikben, képzettségükben alacsonyabb rendűnek tartanák, mint magukat. 
Ezért semmiféle olyan racionális ok nincs, hogy a nők hátrányát ne kompenzáljuk valamilyen 
módon. 

Egy utolsó megjegyzést ehhez. Lengyelország, amely, azt gondolom, nem tekinthető 
egy ultrafeminista torzszülöttnek – ahogy Harrach képviselőtársam nevezte a kvótát –, 20 
százalékos aránnyal, amelyet nem érne el a mi rendszerünk, 20 százalékos aránnyal voltak 
elégedetlenek, amit szintén kvótával értek el, és ezért idén úgy módosították a választójogi 
törvényt, hogy 35 százalékos listás képviseletet biztosítanak a nőknek, és ezzel már elérték azt 
a kritikus tömeget, ami azt jelenti, hogy érdemben megjelenik a nők, magyarul a 
választópolgárok felének az akarata a döntéshozatalban. 

Azt gondolom, hogy ha ez így marad, és nem vesznek át valamiféle átmeneti 
különleges intézkedést a nők hátrányának kompenzációjára, akkor szégyellhetik magukat az 
egész magyar társadalom előtt, nem csak a nők előtt.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Muszáj Ertsey Katalin 

képviselőtársam szavaira egy-két reagáló mondatot tennem. 
Az egyik, amennyire én tudom, és elég közel ülök az LMP-s képviselőkhöz a 

parlamentben, ők is sillabuszból, azaz szavazógépként működnek; azt tetszik nyomni, amit 
éppen a sillabuszból önnek valaki, frakcióvezető vagy a frakcióelnökség előír. (Ertsey 
Katalin: De előtte megtárgyaljuk!) Tehát ne tessék itt úgy tenni, mintha önök minden egyes 
kérdést külön, önállóan végiggondolnák és szavaznának! Önök is sillabuszból szavaznak; 
úgyhogy azt gondolom, a parlamenti munkának húsz év alatt kialakult rendjét önök is 
átvették. Ebben semmiben sem más a „más a politika”, mint a többi parlamenti párt.  

A női kvótával kapcsolatosan azt gondolom, az az egyik fajta álláspont, amelyet ön 
képvisel. Amikor Magyar Bálinték ezt az előző parlamenti ciklusban szintén behozták, és az 
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alkotmányügyi bizottság előtt erről többször is tárgyaltunk, akkor én otthon, Győrben, a győri 
választókerületemben az úgynevezett női tagozattal is tárgyaltam, ez téma volt, hiszen akkor 
az újságok ezzel széles körben és elég sokat foglalkoztak. Nálunk Győrben a hölgyek 
kimondottan kikérték maguknak, hogy itt valami hendikeppel vagy egyébbel indulva ők 
oldalágon bejussanak. Aki tehetséges és szeretne politizálni, annak megvan a lehetősége… 
(Közbeszólások.) Igen, igazad van, bocsánat; tehát hogy hátránnyal indulnának, akkor 
pontosítok. Tehát azt gondolom, az egy álláspont, amit ön mond; az meg egy másik álláspont, 
amire azt mondják a tehetséges és talpraesett hölgyek, hogy ha ők be akarnak kerülni a 
politikába, igenis be tudnak kerülni a politikába. A lehetőségük megvan; nem kell itt valami 
férfisovinizmusra mutogatni és utalni, ezt mindenképpen visszautasítom. 

Visszautasítom Schiffer András képviselőtársam hozzászólását is, ami már jó régen 
hangzott el; talán már nem is emlékeznek rá, úgyhogy inkább csak a jegyzőkönyv kedvéért 
mondom. Gyakorlatilag Schiffer képviselőtársam másfél év óta minden ülésen, legalábbis 
nagyon sok ülésen a parlamentben és itt a bizottságban elmondta, hogy na, vége van a 
demokráciának, a Fidesz legyalulja, agyonütötte, meg minden. Képviselőtársam ezt mondta a 
médiatörvény elfogadásakor is. Nézzék meg a mai Népszavát, Népszabadságot! (Felmutat 
egy-egy példányt.) Ha az történt volna, amit önök vizionáltak egy évvel ezelőtt, akkor ezek az 
újságok így nem jelenhetnének meg, ilyen tartalommal. De megjelennek (Dr. Gyüre Csaba: 
De már nem sokáig!), azaz semmilyen médiadeficit és demokráciadeficit nem keletkezett. 
Nézzék vissza az egy évvel ezelőtti kommunikációjukat, hozzászólásukat, parlamenti 
jegyzőkönyveket, bizottsági jegyzőkönyveket: önök másfél éve állandóan ezzel a 
kommunikációs mondattal élnek, hogy a Fidesz tönkreteszi a demokráciát, itt autokratikus 
egyeduralom alakul, mindenhova a fideszes pártkatonák kerülnek. Egész egyszerűen a 
tapasztalat nem azt mutatja, amit önök másfél éve mondanak; ugyanezt mondták egyébként az 
új alaptörvény elfogadásakor, hogy na, ezzel aztán megásta a magyar demokrácia a sírját. Az 
egyik legfontosabb kifogásuk az volt, hogy az alaptörvény szerint, amely január 1-jén lép 
életbe, Magyarországot Magyarországnak hívják, nem Magyar Köztársaságnak; azt mondták, 
hogy ezáltal a köztársaságnak aztán vége, tönkrement. 

Én megértem, hogy önöknek sulykolni kell a magyar lakosságba azt, hogy ez így van, 
mármint hogy ez történik önök szerint, meg ezt kell vizionálni. A tapasztalat másfél év óta azt 
mutatja, hogy nem így van: önök mindent megtehetnek, amit korábban megtehettek ellenzéki 
politikusként, a sajtó megírhatja, a tévék, újságok, internetes portálok lehozzák. És ugyanez 
lesz egyébként ennek a választójogi törvénynek is a folytatása. Lamperth Mónika azt mondta 
az arányosság tekintetében, hogy ha most lenne a 2010. áprilisi választás, akkor nem tudom, 
hány százalékot nyerne ezzel a Fidesz. (Dr. Lamperth Mónika: Több mint 70-et!) Kérem 
szépen, az emberektől függ, a választópolgártól függ, hogy ki az, aki bekerül: odamegy, és 
leadja a voksát.  

Voltak olyan választókerületek – azt hiszem, ezeket ’94-től kezdték összegyűjteni, 
kimutatták –, azt mondták, hogy ott az MSZP bombabiztos, lehetetlen leváltani; Csepelen, 
Kazincbarcikán, nem tudom fejből ezeket a választókerületeket, ott akármit csinál a jobboldal, 
nem tud nyerni. Kérem, 2010-ben nyertek! Tehát attól függ a választás, hogy a magyar 
emberek, a választópolgárok mit gondolnak, támogatják-e azt a politikát, amit az előző négy 
évben csinált az adott kormány és a parlamenti többség, vagy nem támogatja. Ha nem 
támogatja, nincsenek bombabiztos választókerületek; minden választókerületben, ha úgy dönt 
a választópolgár, hogy nem ért egyet azzal az adott politikával, ami négy évig folyt, akkor le 
fogja váltani az ottani képviselőket.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Igen, így van, ahogy Szakács képviselő úr mondja, olyan szempontból feltétlenül – én ezzel 
kezdtem, azt hiszem, én voltam az első hozzászóló –, hogy abban a rendszerben fogjuk 
megnyerni a választást, amit önök megszavaznak. Ettől függetlenül egyébként az a választási 
rendszer még lehet rossz, és lehet torz. Nem azt mondjuk, és soha nem is mondtuk, hogy 
lehetetlen ebben a választási rendszerben, amelyet önök ideterjesztettek, megnyerni a 
választást. Azt mondjuk, hogy ez egy olyan választójogi rendszer, amelyik nem tükrözi a 
választópolgároknak az akaratát. 

Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy ha a logika egyszerű szabályait nézzük, 
akkor az én állításom alátámasztására feltétlenül igaz az a számítás, amit egyébként 
olvashattak önök az újságban. Rogán képviselőtársam is egy parlamenti vitában erre 
hivatkozott, hogy tessenek újságot olvasni, most én is ezt mondom; ne paragrafusokat 
nézegessünk! Nézzék meg, amikor politológusok, közvélemény-kutatók, s a többi, s a többi, 
kiszámolják azt, hogy körülbelül milyen eredmény lett volna. Senki nem mondott mást, 
mindenki ugyanazt mondta: azt, hogy az önök eredménye, ami 53 százalék volt, nem egészen 
53 százalék, az ebben az új választójogi rendszerben több mint háromnegyedes többséget 
eredményezne a mai Magyar Országgyűlésben. Ha ez így van, akkor ez a rendszer, 
képviselőtársaim, torz! Szerintem ebben a logikai eszmefuttatásban buktatót nehezen lehetne 
találni. 

Az tehát, hogy eddig is az volt, mert önök kétharmadot nyertek azzal, hogy 52 
százalék önökre szavazott, még torzabbá teszi, hogyha most ugyanannyi szavazattal 
háromnegyedet nyernének, szerintem ez ténykérdés, és nem vélemény. Ez az, ami 
kiszámolható és levezethető ebből a választójogi rendszerből, amit most önök idehoztak. 
Tehát ha azt mondjuk, hogy a választói akaratot nem tükrözi és torz, akkor én azt gondolom, 
ez nem egy vélemény, ez egy tényközlés. Hogy önöknek ez tetszik, hogy önök azt szeretnék, 
hogy torz legyen, hogy önök azt szeretnék, hogy olyan rendszer legyen, ami a választói 
akaratot nem tükrözi, ez viszont egy hozzáállás; azt gondolom, ezt is tényként ki lehet 
jelenteni. De azon vitatkozni, hogy ez tükrözi vagy nem tükrözi, felesleges, mert ezt a számok 
fogják igazolni és bizonyítani. Azt kérem önöktől, képviselőtársaim, hogy fogalmazzanak 
úgy, igen, tisztelt Országgyűlés, mi azt szeretnénk – teljesen mindegy, milyen okból, 
kormányzati stabilitást vagy bármilyen más okot fölvonultatva –, hogy a választói akaratot 
kevésbé tükröző, a jelenleginél torzabb rendszer lépjen hatályba. Aztán indokolják meg, hogy 
miért szeretnék ezt.  

Még egy egyszerű logikai gondolatsort szeretnék felrajzolni, és arra kérem önöket, 
hogy ha tévednék, akkor emeljék ki, hogy hol, és cáfoljanak meg. Önök sokak által bírált 
módon hozzáadnának töredékszavazatokat annak a pártnak a listájához is, amelyik az adott 
választókörzetben megnyeri a választást. Szeretném megkérdezni, hogy mi ennek az oka, 
mert erre még senki nem válaszolt itt az alkotmányügyi bizottságban, de máshol sem. Ha 
valaki megnyeri a választókörzetét 51 százalékkal, vagy az önök rendszere szerint 30 
százalékkal, akkor 30 vagy 51 százaléknyi szavazat százszázalékos mandátumot fog 
eredményezni. Az, hogy ő megnyerte a mandátumot, azt jelenti, hogy abban a körzetben az ő 
győzelme a mandátumot tekintve százszázalékos. A száz százalékot hova lehet még 
kompenzálni, képviselőtársaim? Miért kéne a száz százalékhoz még húszat hozzáadni? És 
miért kéne még egy ötödnyi mandátumot annak a pártnak adni, amelyik száz százalékot nyert 
abban a körzetben 30 vagy 51 százalékkal? Mondják meg nekem, hogy ennek mi az értelme! 
Mi ebben a logika?  

Önök igen gyakran hivatkoznak európai uniós példákra. Szeretném megkérdezni, hogy 
az Európai Unióban hol van még példa arra, hogy a győztes mandátum után további 
kompenzációs mandátumrészek járnak a győztes pártnak? Hol van még ilyen? Miért kell egy 
százszázalékos győzelem után tovább kompenzálni valakit vagy valamely pártot? 
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Megköszönném, ha válaszolnának ezekre a kérdésekre. S megköszönném, ha a kormány 
képviselője is válaszolna, mert ha a kormány támogatja ezt az előterjesztést, akkor ezt a részét 
is támogatja, ha pedig ez így van, akkor államtitkár úr nyilván magyarázatot is tud adni arra, 
hogy ennek mi az értelme, mi ebben az igazságos, és mi az, ami ebben önök szerint a 
választói akaratot tükrözi.  

Úgy gondolom, hogy bizony van a törvényben lefektetett és törvényben meghatározott 
választási csalás is, például a választókörzetek határainak a kijelölése annak minősíthető, vagy 
mondhatjuk ezt a mandátumuk felhatalmazásával való visszaélésnek is. Én legalábbis így 
értékelem. Ráadásul a körzethatárokat úgy rajzolják át a Kubatov-lista alapján, hogy azok 
alakjai még az amőbák között is torznak minősülnének. Ez a helyzet! Nézzék meg, hogy 
néznek ki a körzethatárok! Hogy terjeszkednek túl Budapesten a kerületek határain. Miért? 
Hogy tudnak önök összehozni ilyen választókerületeket Budapesten? 

Lamperth Mónika képviselőtársam már célzott rá, hogy miért nincs itt Salamon elnök 
úr. Először az alkotmány-előkészítő eseti bizottságban végzett munkáját úgy, ahogy van, 
kidobták a szemétbe. Ezt is nehezen élte meg elnök úr, mert ő egy tisztességes és a 
szakmájára büszke jogászember. Most pedig másodszor dobják ki azt a munkát, amit ő 
végzett. Mert hogy ennek a javaslatnak sok köze nincs ahhoz, amiről az albizottság tárgyalt, 
az is biztos. És az is biztos, hogy senki semmivel nem indokolta, miért nem azt vették át, 
hogy miért nem építették be az ott elhangzott érveket. Vajon miért? Azt gondolom, hogy 
elnök úr távolléte nagyon sokat mondó. S képviselőtársaim, nem nekünk, hanem önöknek 
kéne, hogy sokat mondjon. Önöknek, kormánypárti képviselőtársaim.  

Szakács képviselőtársam felmutatta az imént a Népszavát és a Népszabadságot. 
Őszintén remélem, azért odáig nem jutunk, hogy teljes mértékben fel kívánnák számolni a 
sajtószabadságot. Ezt még mi se feltételezzük, bár sok rosszat feltételezünk önökről az elmúlt 
másfél év alapján. De hogy konkrét példákat is mondjak, mert ön erre az egy dologra 
szűkítette le azt a problémakört, amit mi már másfél éve emlegetünk. Mondjon nekem 
Szakács képviselő úr egy olyan törvényt, amit a köztársasági elnök ne írt volna alá! Ilyenre 
még nem volt példa. A köztársasági elnök ki is jelentette, hogy nem ellensúly kíván lenni, 
hanem a kormányzati tevékenység motorja. Hát istenem, a szerepfelfogását kicsit tévesen 
értelmezi elnök úr, de ez legyen az ő dolga. Mondjon egy olyan OBV-döntést, amelyik a 
Fidesz számára káros lett volna! Vagy mondjon olyan alkotmánybírósági döntést, amely a 
Fidesz számára káros lett volna! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Volt ilyen.) Mi? Ami komoly 
problémát okozott volna önöknek? Mondjon ilyet, legyen szíves! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A 
különadóról szóló törvény.) Hogy van az, hogy a Költségvetési Tanácsban az önök volt 
képviselőtársa megszavazza, hogy ez a költségvetés rendben van, holott az Állami 
Számvevőszék pontosan ellentétes álláspontra helyezkedik és nagyon keményen bírálja a 
költségvetést? Hogy van ez, képviselőtársaim? S lehetne még a sort folytatni.  

Az, hogy rosszindulatú feltételezés lenne, hogy önök a fékek és ellensúlyok rendszerét 
lebontották, két okból sem igaz. Ezt egyrészt elméleti alapon lehet indokolni, másrészt ezt 
bizonyítja a gyakorlat is. Az, hogy most ugyanezt csinálják a választójogi törvénnyel, valóban 
már csak hab a tortán, vagy ahogy szokták mondani, cseresznye a hab tetején.  

Végezetül engedjenek meg még egy gondolatot Szakács képviselőtársam 
hozzászólásával kapcsolatban. Bár nem nekem szánta a kritikát, attól még érdemes rá 
válaszolni. Az igaz, hogy minden frakció sillabuszból szavaz, de óriási különbség az, ha 
valaki sillabuszból szavaz, mintha valaki sillabuszból mond véleményt, sillabuszból alakítja 
ki a saját véleményét. Ugyanis a sillabuszból való szavazás egy technikai kérdés, ott a 
frakciók a vitában kialakított többségi álláspontjukat rögzítik és ezt diktálja be a frakció ezért 
felelős vezetője. És egész más az, amikor, mint önöknek, megírják még a parlamenti 
felszólalásaikat is – tisztelet a kivételnek –, és úgy olvassák fel, hogy előtte nem nézték át, és 
akadoznak, miközben elmondják a parlamentben. Minden második sorban megakadnak, azt se 
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tudják, hogy miről beszélnek. Megírják önöknek és felolvassák. Ez a sillabuszból való 
véleménynyilvánítás. No ez az, ami megengedhetetlen, nem pedig az, hogy technikai 
értelemben valaki vagy valamely frakció sillabuszból szavaz.  

Hát ez a helyzet, képviselőtársaim. egyébként meg egyetértek ellenzéki 
képviselőtársaim véleményével, amit a választójogi törvénnyel kapcsolatban megfogalmaztak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Papcsák Ferenc képviselő úré a szó.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Én pedig azzal nem értek egyet, hogy valaki cserbenhagyja a választóit. Úgy 
látszik, ön már akkor egyetértett az egy fordulóval, amikor visszalépett Zuglóban a második 
fordulótól.  

Ha komolyan vesszük, márpedig ezt a kérdést komolyan kell venni, akkor úgy ítélem 
meg, hogy ennek az országnak a vegyes rendszer a jó és kedvező. Áttérhetünk az egyéni 
választókerületes rendszerre vagy a tisztán listás rendszerre is, egyiknek sincs akadálya, de az 
elmúlt húsz év tapasztalatai azt mutatják, hogy érdemes ezt a rendszert megtartanunk. 
Közösen döntöttük el, és mondhatjuk azt, hogy alaptörvényben van rögzítve a képviselők 
számának a maximuma. Ez egyébként megegyezik a szocialisták törvényjavaslatával is, 
képviselő úr. Mi is 199 képviselőt szeretnénk elfogadtatni. Önök is azt indítványozzák, hogy 
vegyes rendszer legyen, és mi is ezt szeretnénk. Mi csökkentjük az egyéni képviselők számát 
106-ra, önök pedig megtartanák az egyébként rendkívül aránytalan rendszert.  

Eszerint megmaradna a fővárosban a 32 egyéni választókerület, ahogy én látom az 
önök indítványát; mi csak 18-at szeretnénk a fővárosban. Ez is azt a célt szolgálja, hogy ne 
legyen olyan választókerület, ahol 75 ezren szavaznak, és olyan mandátumelosztás, ahol 
pedig 25 ezren szavaznak. Éppen ezért lépi át a térkép vagy a választási földrajz vagy 
választási matematika a kerületeknek a határát, de a területi egységen túl nem nyúlik. 

A területi lista egy fordulóban dől el, és Schiffer képviselő úrnak javaslom elolvasásra, 
hogy az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapja. Ennél biztosabb és stabilabb szabályt nem lehet fölállítani. (Dr. 
Schiffer András folyamatos közbeszólására:) Képviselő úr, én meghallgattam – sajnos 
meghallgattam, pontosabb így fogalmazni.  

Ertsey képviselő asszonynak pedig azt szeretném mondani, hogy Magyarország 
Alaptörvénye rögzíti a XV. cikk (3) bekezdésében: a nők és a férfiak egyenjogúak. Én azt 
gondolom, ez teljesen természetes, egyenjogúak. Egyetlen nő sincs korlátozva abban, hogy 
induljon a választáson. Egyébként Zugló a tipikus példája annak, hogy a képviselő hölgyek és 
urak aránya egyébként kiegyensúlyozott, talán az országban az egyik legjobb. 

Két célt kellett megfogalmaznunk: az egyik a képviselők számának a csökkentése. Azt 
gondolom, ezt megtettük azzal, hogy 199-re csökkentettük. Az 5 százalékos parlamenti 
bejutási küszöböt meghagytuk. Mindenképpen rendezni kellett ezt a kérdést. Az arányosság 
pedig biztosított azzal, hogy átlagosan 75 ezer főtől származik egy mandátum. Képviselő 
asszony, látom, hogy csodálkozással vegyes tekintettel néz rám. (Dr. Lamperth Mónika 
nevet.) Bizony, ez arányosabb, mint az, hogy 26 ezer fő választ egy képviselőt vagy 80 ezer; 
azt gondolom, ez egy tiszta dolog.  

És csak egy példát hadd mondjak még képviselő asszonynak: felvetette, hogy 
pártdelegáltak vannak állami szervek élén. Innen üdvözlöm Warvasovszky volt szocialista 
képviselő urat, a Számvevőszék alelnökét, és a Legfelsőbb Bíróság elnökét, aki MDF-es 
képviselő volt. (Dr. Schiffer András: Most távolítjátok el!)  

Köszönöm szépen. 
 



- 22 - 

ELNÖK: Hatan kértek még szót. Most Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A vita ezen 

szakaszában, úgy gondolom, fontos felidézni azt, hogy eleink a választójoggal kapcsolatban 
mennyire ágáltak az akkori kor szerint formabontó elképzelések kapcsán. Mit értek ez alatt? 
(Folyamatos zaj.) Kérem elnök urat, teremtse meg azon feltételeket, amelyek mellett 
elmondhatom a beszédemet zavartalanul, vagy legalábbis többé-kevésbé zavartalanul… (Az 
elnök dr. Vas Imrével tanácskozik.) Jelenleg lehet, hogy éppen arról győzködik elnök urat, 
hogy zárja le a vitát, de én biztatom arra, hogy ne tegyen eleget ennek a kérésnek, ha ilyen 
kérés érkezett volna. 

Mindenestre én azt szeretném elmondani, hogy a választójoggal kapcsolatban nem árt 
felidézni, és itt Ertsey Katalin érveit szeretném megvédeni a nők közéleti szerepvállalásával 
kapcsolatban, hiszen itt nagyon határozottan visszavágott Szakács Imre képviselőtársunk; a 
férfitársadalom nevében próbálta megvédeni a megvédhetetlent, mégpedig azt, hogy jelenleg 
a magyarországi parlamentben a 10 százalékot sem éri el a nők aránya. És azt nyilvánvalóan 
tudjuk, hogy ez nem azért van, mert kevésbé rátermettek és kevésbé tehetségesek. Ha valaki 
ezt állítja, akkor szerintem nagyon nagy butaságot mond. Nyilvánvalóan kimutatható 
egyébként, hogy a középiskolai és az egyetemi időszakban sokkal jobb eredményeket érnek el 
a nők, csak érdekes módon utána, amikor az előrehaladás útja elindul, akár egy vezető pozíció 
felé, akkor érdekes módon összezár a férfitársadalom, és véd- és dacszövetséget alkotva 
próbálják kirostálni a nőket. Illetve azon nők tudnak érvényesülni – fő szabály szerint; vannak 
kivételek –, akik a férfitársadalom logikáját elfogadják, tehát beállnak abba a módszertanba és 
gondolkodásmódba, amely éppen hogy torz megoldásokat szül.  

Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ENSZ berkeiben egy nagyon komoly kutatás 
készült, amely azt mondta, hogy a nők közéleti részvétele ha eléri a 30 százalékos kritikus 
tömeget a döntéshozatali folyamatokban, akkor elkezdenek jó irányba menni a dolgok. 
Mindaddig, amíg ez nincs így, addig a férfitársadalom logikája működik, kicsinyes 
leszámolások, hatalmi kardoskodások, s a többi, s a többi, aminek elég gyakran tanúi 
vagyunk. Egyébként a másik érv az, hogy ha valóban rátermettebbek lettek volna és 
tehetségesebbek lettek volna a férfiak az elmúlt huszonegy évben – hiszen nem tudok arról, 
hogy női miniszterelnöke lett volna Magyarországnak, és nem tudok arról, hogy meghatározó 
szerepet játszott volna női politikus a magyar politika alakításában; mondjuk, Lendvai Ildikó 
néha azért talán tört ilyen pozíciókra –, tehát ha így lenne, hogy tehetségesebbek lennének a 
férfiak, akkor miért jutottunk ide? Akkor miért történt meg ez az egész elfuserált 
rendszerváltás? Miért történt meg az, hogy elvesztettük az iparunkat, a mezőgazdaságunkat? 
Miért történt meg az, hogy adósságcsapdába kerültünk? S a többi, s a többi, ezt nem 
folytatom.  

Javaslom tehát, gondolkozzunk el azon, hogy például gróf Tisza István 1906-ban mit 
mondott a nők választójogával kapcsolatban. Gróf Tisza Istvánt tiszteljük egyébként 
munkásságával kapcsolatban, sőt a Kossuth tér újjárendezése során, ha jól tudom, neki még 
szobra is lesz – egyébként az újrarendezéssel nem értünk egyet, mert nem most kellene 
csinálni, ilyen katasztrofális gazdasági helyzetben –, de gyorsan elmondom, hogy ő mit 
mondott. (Közbeszólás: De a Károlyi-szobrot azért…?) „Két szóban megmondhatom, hogy a 
nők képviselői választójogának határozott ellensége vagyok. Irtózom a gondolattól, hogy 
asszonyaink megannyi választó polgártárssá alakuljanak át. Ezzel a reformmal veszítenénk 
mi, szegény férfiak, de azt hiszem, végeredményben a nők is.” 1906-ban gróf Tisza István 
mondta ezt; úgyhogy azt hiszem, ő azért nem érezte meg az idők szavát, hiszen szerintem 
nagy tragédia azért nem történt a nők választójogának biztosításával. Inkább azzal van 
tragédia, hogy a társadalom több mint felét kitevő nők nem tudnak megfelelő szerepet kapni 
az életalakításban, és ez abszolút antidemokratikus, és az egyenlő bánásmód elvét súlyosan és 
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kirívóan sérti. A lengyel példa pedig szerintem nagyon jó példa arra, hogy egy alapvetően 
konzervatív, értékkonzervatív társadalomban és politikai vezetésű országban megnyitották a 
lehetőségét annak, hogy a nők aktívabban vehessenek részt a politikában. 

A választójogi törvénnyel kapcsolatban igazából képviselőtársaim elmondták itt a 
véleményüket; én nem voltam itt, nem akarok hosszan szólni. Röviden csak annyit, hogy 
tényleg egy részállításával értek egyet Bárándy Gergely képviselőtársamnak, hogy bárhogy 
alakítja a választójogi szabályokat a Fidesz, akkor is – és akkor itt most behelyettesíteném az 
MSZP-t a Jobbikkal – a Jobbik fogja megnyerni a választásokat. (Derültség.) 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Vas Imre kért ügyrendi kérdésben szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérem a vita lezárását. (Dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: Na, mit mondtam?! – Dr. Bárándy Gergely, nevetve: Hihetetlen!)  

Ügyrendi szavazás a vita lezárásáról 

ELNÖK: Ügyrendi kérdésről vita nélkül fogunk dönteni. Kérdezem, ki az, aki az 
ügyrendi javaslattal egyetért. (Dr. Bárándy Gergely: Ehhez azért hozzá lehetne szólni!)  
Ügyrendi javaslat a vita lezárásáról (Dr. Bárándy Gergely: Frakciónként egy hozzászólás!), 
utána képviselőcsoportonként a Házszabály szerint egy hozzászólásra jelentkező szólhat. 
(Szavazás.) Ez 17 igen. Kérdezem, ki nem támogatja az ügyrendi indítványt. (Szavazás.) 9-en 
nem támogatták. Tehát a vita lezárásáról döntött a bizottság. 

A Házszabály alapján képviselőcsoportonként egy-egy képviselő kérhet, illetve kaphat 
szót. Schiffer András képviselő úré a szó. 

További észrevételek 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Szóval, így legyen ötösünk a lottón… Vas 
képviselőtársam, pontosan erről beszéltünk politikai kultúra címén! 

Szakács képviselőtársamnak csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy vélhetően az 
tereli el a figyelmét, hogy zenehallgatás közben nem mindig sikerül az ellenzéki 
megszólalásokra figyelni. Tőlünk, nemcsak tőlem, az LMP-frakciótól azzal kapcsolatban 
megjegyzést, hogy most Magyarország vagy Magyar Köztársaság, nem hallott; egy. 

Kettő: szeretném azt is helyreigazítani, hogy mi eddig arról, hogy a demokráciának 
vége lenne, nem beszéltünk, pontosan azért, mert amíg egy kormány szabadon leváltható, 
amíg a választói akarat szabadon érvényesülhet, ilyet nem mondunk. Ezzel a választójogi 
törvénnyel viszont önök átírják a választói akaratot. Nem azt mondtam, hogy az egyéni 
körzetben nem az nyer, aki a legtöbbet kapja; azt mondom, hogy az Országgyűlésben a végén 
nem az kerül többségbe, akit a választók többségbe akarnak juttatni.  

Megjegyzem, hogy ha már itt meglehetősen pitiáner, bár nem szokatlan módon 
Bárándy Gergely meg lett találva azzal, hogy visszalépett – valóban nem kellett volna 
visszalépnie –, azért én emlékeztetnék arra, hogy 1998-ban valakik visszaléptek valakik 
javára. Önök bizony nem kormányoztak volna 1998 után, ha annak idején a kisgazdák nem 
lépnek vissza az önök javára. (Dr. Papcsák Ferenc többszöri közbeszólására:) Úgyhogy kicsit 
szerényebben, Papcsák képviselő úr, vagy kicsit vissza kellene tekinteni a korábbi választások 
történetére! És ne ordibáljon közbe, ha elvárja azt, hogy önt is végighallgassák!  

Egyébként pedig a kicsinyességük bizonyítására elég csak megnézni ezt a térképet. 
Képesek voltak Budapest belvárosában egy olyan választókerületet létrehozni, amely 
nemcsak a Dunát vágja át, de négy kerületet érint egyetlen választókerület. Erre semmilyen 
más normális magyarázat nincs, minthogy Kubatov Gábor addig matekolt, amíg sikerült egy 
olyan körzetet létrehozni Budapest szívében, ahol vélelmezhető – reméljük, nem így lesz – 
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egy fideszes többség. Pécsett egy korábban stabilan baloldali többségű kerülethez sikerült 
annyi kistelepülést hozzácsatolni, hogy szintén csökken annak a valószínűsége, hogy önök ott 
nem győznek. De az is felháborító, hogy Tiszavasvárit – ahol a Jobbiknak relatíve jók a 
kilátásai – sikerült úgy átszabni és egyesíteni Nyíregyháza bizonyos részével – ami 
abszurdum –, hogy ott ne rúghasson labdába a Jobbik. Ez persze nekem különösebben nem 
fáj, csupán egyetlenegy probléma van ezzel, hogy a Jobbikot nem választási földrajzzal kell 
legyőzni, hanem például azzal, hogy nem teszik tönkre a gazdaságot. De mehetünk sorban a 
térképen, egyszerűen arról van szó, hogy azért vártak másfél évig, azért dobták be 
megtévesztésként a Navracsics-Répássy-féle javaslatot tavaly májusban, hogy közben a 
különböző listák alapján kimatekolhassanak egy olyan választási földrajzot, amely mellett 
csak a Fidesz érvényesül. Ehhez hozzárakták azt a túlkompenzációt, amire semmilyen ésszerű 
magyarázat nincs, legalábbis Bárándy képviselőtársam önöktől a kicsinyes piszkálódásokon 
kívül arra a kérdésfelvetésre, hogy erre miért volt szükség, nem kapott magyarázatot.  

 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úré a szó.  
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az az 

érdekes ellentmondás állt elő, hogy a Fidesz-KDNP kétségkívül jól szerepelve a 2010-es 
választásokon az elmúlt választási rendszerben is megszerezte a kétharmados többséget. Volt 
ennek történelmi előzménye, hiszen volt már olyan politikai erők, amelyik szintén 
megszerezte a kétharmados többséget, csak a kettő között az az óriási nagy különbség, hogy a 
korábbi politikai erő, az MSZP és az SZDSZ nem élt vissza azzal a lehetőséggel, amit a 
kétharmad jelentett. Ebből következően felmerül a kérdés, mi szükség van arra, hogy önök ezt 
a törvénymódosítást ilyen rapid módon, ilyen erkölcstelenül, mindenféle konzultáció nélkül 
behozzák a parlament elé. Azon már fel se vagyok akadva, hogy komoly sarkalatos törvények 
szombaton kerülnek fel, olyan előterjesztők neve alatt, akik még a tárgykört sem ismerik. De 
hogy ez a törvény ilyen módon kerüljön fel, ez valóban olyan kérdés, amit meg kellene 
válaszolni. Csakhogy megpróbáljam megértetni önökkel: a sportban sem lenne már 
egyetlenegy játék sem, ha a szabályaikat nem tartanák be. A demokrácia alapvető szabálya 
pedig a választásokról szóló törvény. Ha az nem pártatlan, nem objektív, akkor ez a meccs 
nem meccs.  

De nem is ez az igazi kérdés, hanem az, hogy önök valószínűleg félnek. Félnek a 
jövőtől. Nem véletlenül folyik önöknél vita arról, hogy legyen-e előrehozott választás vagy ne 
legyen. (Derültség a Fidesz soraiban.) Nem véletlenül nyilatkozott ma reggel Áder képviselő 
úr az összes médiában úgy, hogy nagyon meg lenne lepve, ha önök közül bárki felvetné ezt a 
lehetőséget. Az én tapasztalatom meg különböző beszélgetések alapján az, hogy önöknél 
nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mondván, hogy akkor még másfél évvel meg 
tudnák hosszabbítani a hatalmukat, mert talán még nyernének. A legfontosabb üzenet egy 
valóban nagyon jobboldali identitású kerületben az, hogy önöknek már nincs kétharmaduk a 
társadalomban.  

A másik, ami ezzel a törvénnyel kapcsolatosan probléma, hogy önök nem törvényt 
módosítanak, hanem zsugáznak, az itt a piros, hol a piros játék folyik, ugyanis nem tudják 
elszánni magukat egyetlenegy modell mellett sem. Mert ha az angolszász modellt veszik 
alapul – egyébként lehet ezt is alapul venni –, akkor teljes mértékben csak egyéni körzetekben 
kellene gondolkodni, s akkor a győztes valóban mindent visz, és bevállalhatnák azt a 
kockázatot, hogy a következő ciklusban egyetlenegy képviselőjük sem jut be a parlamentbe, 
mint ahogy az az angol demokráciában számtalan alkalommal előfordul. Azért mondom, hogy 
zsugáznak, mert lényegében azt számolgatják, hogy hogyan lehetne még egy kicsit ott 
maradni, mert az, hogy ilyen mentalistással nem fognak ott maradni, az teljesen biztos, önök 
ugyanis lenézik az embereket. Azt gondolják – amire Schiffer képviselő úr is utalt –, ha az I. 
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kerületet, az V. kerület régi belvárosi részét meg a IX. kerületnek a Ráday és Lónyai utcai 
részét összekapcsolják, akkor ott nem lesznek olyan eredmények, amelyek be fognak 
következni az önök katasztrofális politikája miatt. Dehogynem lesznek! Semmi köze nincs 
ehhez a választókerületnek. Egyetlenegy dologban értsünk egyet, abban, hogy a választók 
fogják tudni, mit csináljanak, meg is fogják tenni, és semmiféle ilyenfajta pitiáner játék, amit 
önök a körzetekkel meg egyebekkel folytatnak, nem fog segíteni.  

Egyébként még azt szeretném mondani, hogy ne féljenek. Azért ne féljenek, mert 
amikor mi voltunk hatalmon, akkor se kellett félniük, és legközelebb se kell félniük 
ellenzékben, és akkor nem kell olyan idegesen ráznia Szakács képviselő úrnak az ellenzéki 
újságokat, mondván, felháborító, hogy még mindig megjelennek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr!  
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Steiner képviselő úrnak erre a gusztustalan 

csúsztatására nem lehet mit mondani. Passz. Pont azért mutattam fel az újságokat, kedves 
Steiner képviselőtársam, hogy eloszlassam azt az aggodalmukat, amit egy-másfél évvel 
ezelőtt harsogtak, hogy a médiatörvény megváltoztatása miatt megszűnik a demokrácia, és 
nem mondhatják el a kormánnyal ellenoldalon lévő személyek, képviselők a véleményüket. 
Ez a félelmük nem valósult meg, hiszen ha megnézi a mai Népszabadságot és Népszavát, más 
sincs bennük, mint a kormány kritikája, és ez megjelenhet. Nagyon jól is van így, csak önök 
azt vizionálták egy évvel ezelőtt, hogy a médiatörvény elfogadása után ennek vége lesz. 
Elnézést a felindulásért, de ez akkora csúsztatás volt, amit Steiner Pál felszólalása végén 
megengedett magának – amit persze mindig is megenged –, hogy kicsit mellbe vágott.  

Szeretném a Fidesz álláspontját elmondani. Négy javaslat ugyanabban a témában 
verseng egymással, s ezek között van olyan is, amelyet szintén fideszes képviselők adtak be, 
ez a T/18-as számú. A vitában nem lett elég hangsúlyos az, hogy a választópolgárok elvárják 
a 2010-ben alakult parlamenttől, hogy lényegesen csökkenjen a politikából élő, illetve a 
parlamentben dolgozó képviselők száma. Ezt először a Fidesz tette meg. Leszögeztük, hogy a 
2014-ben választandó parlament nem lehet 200 főnél magasabb létszámú. Az 5006-os számú 
javaslat – amit a Fidesz támogat – erre épül, 199 főben határozza meg a parlament létszámát, 
tehát jelentős mértékben csökkenti a parlamenti képviselők számát. Nyilván voltak olyan 
döntések, amelyek szintén a parlamentre nézve kötelező jogalkotási kényszert adnak, ilyen a 
választókerületek Alkotmánybíróság által megállapított aránytalanságának a rendezése. Ez a 
javaslat ezt is kezeli. A Fidesz képviselőcsoportja nevében a T/5006. számú tervezetet 
javaslom elfogadni a tisztelt bizottságnak.  

S még egy gondolat. Most önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről és 
általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy 
egy óra húsz perce vitatkozunk erről. Aminek a parlament plenáris ülésén az általános vitában 
kellene elhangzani, az itt a bizottságban megjelent, vélhetően ezért is jött a javaslat a vita 
lezárására. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úré a szó.  
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először a vita lezárásával kapcsolatosan engedjenek meg nekem egy gondolatot. Az elmúlt 
másfél évben sajnos egyre gyakoribb, hogy amikor kényesedni látszik a vita és olyan érvek 
hangzanak el az ellenzéki oldalról, amelyek egyébként teljesen jogos indokok, amiket nem 
szívesen hallgatnak – márpedig a parlament és a bizottsági ülés is azért van –, akkor önök a 
kétharmados többségük birtokában hatalmi szóval az ellenzékbe fojtják a szót, hogy ne 
mondják el az érveiket. Ezt finoman fogalmazva is egy nagyon lovagiatlan dolognak tartjuk, 
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és fordított esetben a Fidesz szintén így gondolkodna róla. Soha nem szeretjük azt, hogy ilyen 
módon történik meg a vita lezárása.  

Nem az ellenzék tehet arról, tisztelt bizottság, hogy azért, hogy 2011 végén vagy 2012 
legelején hatályba tudjanak lépni a törvények, önök garmadával öntik be a bizottság és a 
parlament elé a törvényjavaslatokat, a módosító javaslatokat. Ne róják fel az ellenzéknek, ha 
ezekhez hozzá akar szólni, ha el akarja mondani róluk a véleményét. Ha önök ilyen tempót 
diktálnak, akkor viseljék el azt is, hogy az ellenzék elmondhassa a véleményét ezekről a 
javaslatokról. Ennyit a vitának az erővel történő lezárásáról, amit nem egyszer a parlamentben 
is gyakorolnak. Már persze akkor, ha tudják gyakorolni, hiszen az esti vitákban az ellenzék 
van többségben, sőt nem egyszer előfordult, hogy a Jobbik négyötödös többségbe került, mert 
kormánypárti oldalról a parlament látogatása nem mindig időszerű, hiszen nagyon sokan csak 
másodállásnak tekintik a parlamenti megbízatásukat, és nem annak tesznek eleget, ami a 
legfontosabb lenne, hogy legfelsőbb szinten a népképviselet valósuljon meg a parlamentben. 
Nemcsak gombot kellene nyomni, hanem részt kellene venni a parlament egyéb munkájában 
is. No, ezt nem mindig tapasztaljuk.  

Papcsák Ferenc képviselőtársam szavai kicsit megdöbbentettek, de más ellenzéki 
képviselők arcán is láttam a mosolyt, amikor az arányosságról kezdett el beszélni és azt 
mondta, hogy a választókerületeket arányosan építettük fel. Én azért erre nem lennék ennyire 
büszke. Egyrészt az arányosság nagyon furcsán valósult meg, ahogy Bárándy képviselőtársam 
találóan megjegyezte, az amőba sem tudna ilyen alakot felvenni. Schiffer András 
képviselőtársam pedig lelőtte a Tiszavasvárival kapcsolatos mondandómat. Tökéletesen 
egyetértek vele, hiszen például a gyakorlatilag Nyíregyháza elővárosát képező Nyírpazonyt a 
tőle 40 kilométer távolságra lévő Kisvárdához csatolták, a 30 kilométerre lévő Tiszavasvárit 
pedig Nyíregyházához, hátha majd Nyíregyháza kompenzálja annyival a Tiszavasváriban lévő 
többséget, hogy a Jobbik egyéniben talán nem fog nyerni. Mi pedig be fogjuk bizonyítani, 
hogy meg fogjuk nyerni, ráadásul ezzel inspirálnak bennünket arra, hogy ez megtörténjen.  

Azt persze nyilván Papcsák képviselőtársam is nagyon jól tudja, hogy amikor 
arányosságról beszélünk, akkor nem arra gondolunk, hogy arányosan legyenek az egyes 
választókerületekben a választójogot gyakorlók meghatározva, hiszen ez önöknek 
kötelességük volt, ugyanis az önök által hivatkozott alkotmánybírósági határozat 
egyértelműen rögzítette és december 31-ével hatályon kívül helyezte a korábbi határokat. Erre 
megvoltak a szempontok, erre vonatkozóan a velencei bizottság – amelyre önök annyit 
hivatkoztak – az ajánlásokat megtette. Önöknek az Alkotmánybíróság döntését végrehajtva és 
figyelembe véve a velencei bizottság ajánlásait kötelezettségük volt ennek a megtétele. Tehát 
önök is nagyon jól tudják, hogy az arányosság tekintetében egyik ellenzéki párt sem ezt 
kifogásolta, hanem például azt, hogy a kompenzációs listáról – ha egyáltalán beszélhetünk 
kompenzációs listáról, hiszen ezzel a törvénnyel ez nem kompenzációs lista lesz, hanem 
győzedelmi lista – a töredékszavazatok nem úgy fognak minősülni, mint eddig, mert a 
töredékszavazatok azoknak a szavazatait vitték tovább a kompenzációs listára, akik nem 
szereztek mandátumot. Itt viszont egy nagyon különleges módszert dolgoztak ki, nyilván a 
győztes mindent visz alapon. Önök pedig azt gondolják, hogy a következő választásokon is 
győztesek lesznek.  

Azt gondolom, hogy egy nagyon kétélű fegyvert vettek elő. Többször elmondtam már 
a Fidesz-KDNP törvényalkotásával kapcsolatban, hogy soha nem személyre szabottan, az 
adott pillanatnyi érdeküknek megfelelően kellene hozniuk a törvényeket, hanem azt kellene 
figyelembe venniük, hogy valóban a demokratikus értékrend érvényesüljön Magyarországon, 
hiszen jöhet egy olyan fordulat is, amit önök sem kívánnak, és nagyon rossz irányba tudja 
elvinni az ország szekerét, a nemzet jövőjét. Ezért kellene megfelelő felelősséggel 
beterjeszteni és meghozni a törvényeket, de úgy látom, hogy önök erre egyáltalán nincsenek 
tekintettel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A hozzászólások végére értünk. A határozathozatal előtt 

kérdezem a kormány képviselőjét, hogy kíván-e a vitában elhangzottakra válaszolni.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány reflektálás az elhangzottakra. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tárcaálláspontját képviselem, tehát szakmai 
álláspontot tudok mondani. Mi szakmai, jogi, alkotmányjogi szemüvegen át vizsgáltuk meg 
az előttünk lévő előterjesztéseket, az alaptörvény rendelkezéseit, a velencei bizottság 
döntéseit és az Alkotmánybíróság joggyakorlatát vettük figyelembe. Mindezek 
eredményeként ezeknek a kritériumoknak az általunk támogatott T/5006-os törvényjavaslat 
megfelel, ezért ezt támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Határozathozatal következik a tárgysorozatba-vételről, de előtte Lamperth 

Mónika következik ügyrendben.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt, hogy 

az ellenzéki képviselőktől a szót izomból megvonva ügyrendi szavazással zárja le a Fidesz 
egy ilyen rendkívül fontos törvény tárgyalását, vérlázítónak tartjuk.  

A másik: a kormány, illetve az előterjesztő fontos szakmapolitikai kérdésekre nem ad 
választ…  

 
ELNÖK: Kérem képviselő asszonyt, hogy az ügyrendi javaslatot legyen szíves 

előterjeszteni.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném bejelenteni, elnök úr, hogy 

tiltakozásul nem veszünk részt a bizottság munkájában ebben a szavazásban, és az 
elkövetkező napirendek tárgyalásában sem. Szerdán természetesen visszajövünk, de 
szeretnénk, ha végiggondolnák, hogy így akarnak-e dolgozni ezek után is. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ez egyébként nem volt ügyrendi javaslat. A Házszabály 

világosan rendezi a vita lezárását. Egyébiránt másfél órás volt a vita. (Az MSZP képviselői, 
valamint dr. Schiffer András elhagyják az üléstermet.)  

Szavazás a T/5006. számú indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Először a T/5006. számú, Lázár János és képviselőtársai által megfogalmazott 
indítvány tárgysorozatba-vételéről döntünk. Ki javasolja ezt az indítványt tárgysorozatba 
venni? (Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 3-an.  

Szavazás a T/5006. számú indítvány általános vitára való alkalmasságáról 

Most a T/5006. számú, már tárgysorozatba vett javaslat általános vitára való 
alkalmasságáról döntünk. Ki ért egyet a javaslat általános vitára való alkalmasságával? 
(Szavazás.) 17-en. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 3-an.  

Szavazás a T/18. számú indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Most a T/18. számú javaslatról fogunk dönteni, amely a kiküldött napirendben b) pont 
alatt szerepel. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) Senki.  
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Szavazás a T/20. számú indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Most a c) pontról fogunk dönteni, a T/20. számú indítványról, amelyet Mesterházy 
Attila és képviselőtársai nyújtottak be. Ki támogatja ennek a tárgysorozatba-vételét? 
(Szavazás.) Senki, még az előterjesztők sem.  

Szavazás a T/3855. számú indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Ki támogatja Karácsony Gergelyék T/3855. számú javaslatának tárgysorozatba-
vételét? (Szavazás.) Senki.  

A napirendi pont tárgyalásának végére értünk.  
Bejelentem, hogy Szakács Imre Vitányi Istvánt, Horváth Zsolt Varga Istvánt, Molnár 

Attila Rubovszky Györgyöt helyettesíti.  

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4995. szám); 
döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita 

Következő napirendi pontunk az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 
T/4995. számú javaslat, Lázár János önálló képviselői indítványa. A tárgysorozatba-vételre és 
annak megtörténte esetén a képviselői önálló indítvány általános vitájára kerül sor.  

Megadom a szót Répássy Róbert államtitkár úrnak, aki a kormány álláspontját 
ismerteti.  

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele, hozzászólása? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, határozathozatalra kerül sor.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 18-an. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3-an.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az előterjesztést? (Szavazás.) 18-an. Ki nem 
tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 3-an.  

A bizottság az előterjesztést 18 igen szavazattal, 3 nem ellenében tárgysorozatba vette 
és általános vitára is alkalmasnak tartotta.  

Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/5005. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről és általános vita 

A 3. napirendi pont következik: a Magyarország Alaptörvényének átmeneti 
rendelkezései című törvényjavaslat T/5005. szám alatt, Lázár János és képviselőtársai 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját, államtitkár úr. 

A kormány álláspontjának ismertetése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, a kormány megtárgyalta a javaslatot és támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Gaudi képviselő úré a szó. 
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Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A múlt 
szerdán volt a bizottság előtt az 5001. számú javaslat, amely Magyarország Alaptörvényének 
a technikai jellegű rendelkezéseiről szólt. Ez a javaslat, amelyik most előttünk fekszik, 
igazából az átmeneti rendelkezésekről szól, és alapvetően eléggé jelentős szabályokat 
tartalmaz, elsősorban a múlt elszámolásával, a múlttal való leszámolás tárgyában. Ebben a 
körben nyilván az általános vitában fejtjük majd ki részletesen az álláspontunkat, de már most 
jeleznünk kell, hogy figyelemmel arra, hogy a múlttal való elszámolás, leszámolás körében 
egyfajta egyoldalúságot fedezünk fel, illetve félutas megoldásokat látunk, ezért jelenlegi 
formájában ez a javaslat számunkra nem elfogadható. Röviden el is mondanám az okokat, 
hogy miért gondoljuk ezt. 

Először is, a kommunista diktatúra, valóban, a nemzet számára sok tekintetben 
előnytelen értékelését végzi el a javaslat preambuluma, és ebből fakadóan egyes normatív 
rendelkezéseket is előirányoz arra vonatkozóan, hogy miként kell a múltat, a kommunista 
időszakot elszámolni, vagy miként kell figyelembe venni. Vannak pozitív részei, nyilván 
vannak pozitív részei, és ilyen értelemben sajnálom, hogy nincsenek itt a Magyar Szocialista 
Munkáspárt jogutódjai, hiszen a preambulum… (Közbeszólások. – Dr. Vas Imre: Lehet, hogy 
ezért mentek el!) Lehet, hogy ezért, mert már tudták, hogy miért nem kell itt lenni. 
Mindenesetre a preambulum 2. pontja ezt azért elég határozottan fellistázza, hogy a Magyar 
Szocialista Munkáspárt és jogelődei miért felelősek, és itt egy elég részletes listát látunk: 
többpártrendszer felszámolása, kizárólagos hatalomgyakorlás, a tulajdon szabadságán alapuló 
gazdaság felszámolása, Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának, 
emberi erőforrásainak idegen érdekek alá rendelése, az európai civilizáció értékeinek 
módszeres pusztítása, a nemzeti önazonosság aláásása, emberi jogok durva megsértése, az 
’56-os forradalom és szabadságharc vérbefojtása, Magyarországnak Európa és a világ 
nemzeteinek rangsorában történő lecsúszása… – nem akarom mind felsorolni. Összességében 
azt tudom mondani erre, és itt komoly szakértőkkel dolgozunk együtt, többek között Zétényi 
Zsolt elnök úrral, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökével, aki a történelmi múlt, az 
igazságtétel nagy harcosa; tulajdonképpen az volt az elsődleges véleményünk, hogy 
alapvetően jók a problémamegragadások, tehát helyesek a problémafelvetések, azonban nem 
következetes a javaslat abban, hogy mindezeknek a következményeit levonja.  

Azt mondom első számú kritikaként, hogy az elmúlt másfél évben a Jobbik több olyan 
javaslatot terjesztett elő, hogy végre történjen már meg a kommunista párt 
utódszervezeteinek, vezetőinek vagy tagjainak a magyar közéletből való kitakarítása. Egyszer 
s mindenkorra történjen meg. Ezeket a javaslatainkat azonban nagy lendülettel leszavazták 
minden alkalommal. És persze én boldog lennék, ha azért tették volna ezt, hogy 
belekerülhessen ebbe az átmeneti törvénybe, de ebben nem találtunk ilyet. Ez a problémánk 
ezzel, ez az egyik problémánk. Tehát nem történik meg a lusztráció, és itt huszonegy éves 
lemaradásban vagyunk már, ez már önmagában elég nagy baj. 

A másik oldalról „nemzeti emlékezet bizottságát” irányoz elő a 3. cikk, tehát 
tulajdonképpen a múlt feltárása – ez nagyon fontos. Ugye, az igazságtétel több lábon áll: az 
egyik tehát a lusztráció, azaz a száműzése a közéletből a felelősöknek; a múlt feltárása, 
büntetőjogi következmények alkalmazása – ebben a körben az emberiesség elleni bűntettekről 
szóló törvényjavaslatot mi támogatjuk. Azért tegyük hozzá, hogy a büntetőjogi felelősségre 
vonása a kommunista kor, időszak felelőseinek, ha csak az emberiesség elleni bűntetteket 
szűken értelmezzük, akkor az maximum 15-20 emberre vonatkozik, tehát sortüzek és 
egyebek, de ennél sokkal többről kellene hogy szó legyen. Kezdjük például Fekete Jánosnál, 
mondjuk. Fekete János vitte bele az országot a nyolcvanas évek elején az IMF és a Világbank 
rendszerébe; gyakorlatilag ő adósította el Magyarországot. Ez a Fekete János, nem tudom, 
most él-e, hal-e, nem vagyok kellően tájékozott, de mindenesetre én már nagyon szívesen 
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látnám itt az Országház hirdetőtábláján a „wanted” feliratot, és mondjuk, egy igen magas 
összeget az ő arcképével, mert ez az ember ebben nagyon felelős. De hát nyilván ez nem egy 
egyedi döntéssorozat volt, itt a párt akkori vezetése kőkemény dolgozott azon, hogy ez az 
eladósítási folyamat történjen meg. Úgy gondolom tehát, hogy ez itt kevés, nagyon kevés, 
nekünk ez nagyon kevés. 

A kárpótlás és a jóvátétel témája a másik elem, amelyet mindenképpen jól kell 
megcsinálni, tehát korrekten kell megcsinálni ahhoz, hogy valóban, a múlttal való leszámolás, 
elszámolás megtörténhessen. Ebben a körben nem igazán tetszik nekem az a rendelkezés, ami 
arról szól, hogy tulajdonképpen új jogcímen már nem lehet kárpótlást adni, mert ami történt, 
az nagyjából megtörtént, az szép volt, jó volt. Hát tudjuk róla, hogy ez nincs így. Az első 
ciklusban elfogadott kárpótlási törvények lényegében méltánytalan, aránytalan 
könyöradományok, kis alamizsnák voltak; elsősorban a vagyoni kárpótlás területén 
elképesztő, égbekiáltó igazságtalanságokat tapasztaltunk. Jómagam egyébként egyetemi 
hallgatóként, többen a Kárpótlási Hivatalnál, Sepsey Tamás irányításával segítettünk személyi 
kárpótlási határozatok hozatalában. Máig is emlékszem azokra a falvakra, ahol a szovjetek, a 
vörös hadsereg kényszermunkára hurcolták Vállaj, Mérk lakosságát, több települést 
egyszerűen kompletten kiürítettek, több száz embert vittek el a vörös hadsereg tagjai. De a 
vagyoni kárpótlásban azért az, hogy 5 millió forint volt a plafon, akkor is, ha valakinek, 
mondjuk, húsz malma volt, és ki tudja, mennyi péküzeme, gyára, s a többi, lakása, úgy 
gondolom, ez azért elfogadhatatlan. Ahogy most itt ezeket a mondatokat mondom, eszembe 
ötlik, a 168 Órában láttam nemrégiben Torgyán Józseffel egy interjút, aminek egyébként 
nagyon magvas állításai voltak, és azt hiszem, itt a lényeg: mivel nem történt meg a 
reprivatizáció, tehát a vagyon visszaadása a jogos tulajdonosoknak, ez az ősbűn; az 
úgynevezett rendszerváltásnak, valójában gengszterváltásnak ez az ősbűne. Ez nem történt 
meg. Tehát ha nem nézünk ezzel szembe, nem próbáljuk akár most, az új alkotmányos keretek 
között megkísérelni, hogy az egykori jogos tulajdonosokat, illetve leszármazóikat a római jog 
örök elve alapján – a tulajdon sérthetetlen és szent – nem kárpótoljuk, ezt nem tesszük meg, 
akkor tulajdonképpen félmunkát végzünk, és ezért nekünk ez a javaslat így nem tetszik. 

Nincs itt Steiner Pál képviselőtársunk, és nem tudom itt most az asztal mellett is 
kihívni vitára, vagy arra ösztökélni, hogy indokolja már meg azt, szerinte miért ősbűn és miért 
holokauszttagadás az, ha az ember felveti, hogy amíg ezen javaslat is azt mondja, hogy új 
jogcímen már nem lehet kárpótlást kapni, azaz az elveszett vagyonért a magyar emberek nem 
kapnak jóvátételt továbbiakban, de zsidó honfitársaink számára az 1947. évi békediktátumból 
fakadó jóvátétel címén az idei költségvetésben 1,7 milliárd forintot fizetni kell. És amikor én 
ezt fejtegettem a parlamentben a részletes vitában, akkor azt mondtam, hogy zsidó 
honfitársainkkal nem álltunk háborúban, nem álltunk Izraellel sem háborúban, és nem értem, 
miért van ez a háborús jóvátétel, nekik; meg azt is javasoltam, hogy ők tulajdonképpen 
tanúsítsanak önmérsékletet, és a közösség, a közös tehervállalás jegyében mondjanak le erről 
az összegről, és engedjék ezt át például kórházak vagy kisiskolák megsegítésére, erre ugye 
holokauszttagadónak nyilvánított Steiner Pál, és feljelentett Polt Péter legfőbb ügyésznél, 
úgyhogy állok elébe az ügynek. De mindenesetre azért nem értem – itt kettős mércék vannak, 
folyamatosan kettős mércék vannak. Ez nem szimpatikus nekünk, és ezért adunk hangot ezen 
véleményünknek, hogy vannak tehát szimpatikus elemei ennek a javaslatnak, de így, 
összességében nem támogatható emiatt a javaslat: tehát főleg a kártérítés, kárpótlás terén. 
Még egyszer mondom, gondoljunk bele, gondoljuk végig, hogy generációk életét, vagyonát 
tették tönkre a kommunista államosítások. Bár kétségkívül termőföldből kivontak egy Jász-
Nagykun-Szolnok megyényi területet már a művelés alól, sőt ez egy kilencvenes évek eleji 
adat, mindig ezt szoktam mondani, de azóta sajnos húsz év eltelt; valószínűleg már 
kétmegyényit kivontak, bevásárlóközpontokat, s a többit létesítettek. De azt mondom, még 
most sem késő.  
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Alkotmányos korlátok voltak a teljes körű jóvátétellel szemben. Ezeket az 
alkotmányos korlátokat a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság alkotta meg. Sólyom 
László már nem az Alkotmánybíróság elnöke, már nem is a köztársaság elnöke. Az 
Alkotmánybíróság most az alaptörvényt alkalmazhatja, azon alaptörvényt, amely azért a 
Nemzeti hitvallás részében nagyon korrekten azt állapítja meg, hogy itt nem vállal 
jogfolytonosságot a kommunista rendszerrel, és ahogy a Szent Korona elveit, a történeti 
alkotmány vívmányait fontosnak tartja, most ezen a szemléleten vizsgálva, úgy gondolom, 
kötelessége lenne most a jogalkotónak, hogy egy ilyen átmeneti rendelkezés 
megfogalmazásánál, az alaptörvény hatályba léptetésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésnél 
igenis próbálja megteremteni a törvényi alapját annak, hogy történjen meg a valós jóvátétele a 
kommunista diktatúra elszenvedőinek, vagyoni és személyi szempontból. 

Van még egy hiányosság, erről mindenképpen beszélni kell: az elmúlt huszonegy év 
felelőseinek az elítélése, elszámoltatása és közéletből való száműzése. Tehát félreértés ne 
essék, itt az ősbűn; nagy bűnöket követtek el a kommunizmus időszakában, azonban a 
probléma úgy néz ki röviden az álláspontom szerint – és látom, a vita lezárására készül már 
elnök úr, némi türelmetlenséggel, de mivel mi most azért igen szűkszavúak voltunk a másik 
napirendi pontnál, a javadalmazásnál nem is szóltunk hozzá, ezért talán megbocsát, ha még 
egy három percben befejezem a mondanivalómat. Azt szeretném tehát elmondani ebben a 
körben, hogy az elmúlt huszonegy év juttatott minket oda, hogy elvesztettük az iparunkat, 
mezőgazdaságunkat, termőföldjeink egy jelentős részét zsebszerződésekkel; elvesztettük 
piacainkat, elvesztettük pénzügypolitikánk önállóságát. Tehát nem éltünk azzal a 
lehetőséggel, hogy a vörös hadsereg kivonult az országból. És egy új herehad, siserehad ült az 
ország nyakára, akik gyakorlatilag kommunistákból átöltözve, a külföldi tőke maradéktalan 
kiszolgálására esküdtek föl, és ennek keretében fosztották ki és igázták le a magyar nemzeti 
vagyont idegen érdekeknek megfelelve. Itt tehát egy külön kutatóintézet, egy külön vizsgálati 
szempont kellene, ezt ki kellene vizsgálni, az egész privatizáció történetét, az önkormányzati 
vagyonvesztések történetét. Nem véletlenül nyújtottuk be az önkormányzati vagyon 
államosításával kapcsolatos törvényjavaslatnál azt, hogy ne elvonjuk az önkormányzatok 
vagyonát, hanem vizsgáljuk felül, hogy miért veszítettek el önkormányzatok vagyont, és 
ebben próbáljuk visszaforgatni az idő kerekét.  

Itt nyilván nem tudom nem elmondani azt, hogy vélhetően azért nem került az elmúlt 
huszonegy év felelősségének a kérdése ebbe a törvénybe, mert ebben azért vastagon a 
kormánykoalíció tagjai is benne vannak. Nyilván nem olyan mértékű felelősséggel, mint a 
Szocialista Párt tagjai, de mégis volt egy négy év ’98-2002 között, amikor a privatizáció 
felülvizsgálatát el lehetett volna végezni. Azért gondoljunk bele, mondjuk, tizenhárom évvel 
ezelőtt sokkal nagyobb eséllyel tudtunk volna még visszaszerezni, mondjuk, cukorgyárakat, 
növényolaj-feldolgozó gyárakat, és egyáltalán: nem lennénk most ilyen katasztrofális 
állapotban, ha megtörtént volna a valódi elszámoltatás. Arról nem is beszélve, hogy sajnos 
nem egy és nem két esetről tudunk, amikor kormánypárti körökhöz közel álló személyek 
szereztek meg vagy működtetnek csalárd módon vagyont. Szerintem erről azért sok részlet 
majd még ki fog derülni. De mindenesetre ez a szembenézés elmarad, és éppen ezért ez egy 
hiányossága a törvényjavaslatnak. 

Tehát ezen okok miatt kell azt mondanunk, hogy nem támogatjuk a javaslatot. A 
Fidesz egyébként annak idején, ’90-ben ellene volt a privatizációnak, ellene volt az 
igazságtételnek. Most, úgy tűnik, változott az álláspont, csak nem teljes mértékben történt 
meg a változás. Mi azt szeretnénk, ha teljes mértékben megtörténne. Nagyon bízunk benne, 
hogy a vita során meg tudjuk győzni önöket arról, hogy ez a változás szükséges és fontos a 
nemzet megmaradása érdekében. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Én Staudt Gábornak adtam volna meg a szót, de ő kiment 
közben. 

Budai képviselő úré a szó. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden 

hadd szóljak a képviselőtársam által elmondottakhoz, mert ő rendszeresen elmondja, hogy 
nem volt vagy nincs valódi elszámoltatás, a kormányoldalon is találhatók bűnösök, és ezek a 
kijelentések valahogy úgy lógnak a levegőben. (Dr. Staudt Gábor visszatér a terembe.) 

Én úgy gondolom, képviselőtársam nem fogja megcáfolni, hány alkalommal tettem 
ajánlatot abban a kérdéskörben, hogy működjünk együtt, dolgozzunk együtt; egyébként 
nemcsak neki, hanem más jobbikos képviselőtársamnak is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én soha 
nem utasítottam vissza.) A mai napig semmilyen konstruktív megkeresés, javaslat az én 
irányomba a Jobbik részéről nem érkezett. És ha elkezdem nézegetni azokat az olyan ügyeket, 
amelyekben valóban a felelősök vagy a bűnösök megnevezése szerepelne, nagyon nem 
találok olyat, amelyik mellé a Jobbik odatette volna a névjegyét. Úgy gondolom, szavak 
szintjén a Jobbik ezt nagyon jól kommunikálja, de amikor konkrét megoldásokra lenne 
szükség, azok valahogy rendszeresen elmaradnak.  

A konstruktív javaslatok tekintetében én továbbra is nyitott vagyok. Nemcsak Gaudi-
Nagy Tamással, hanem több jobbikos képviselővel találkoztam már, egyeztettem 
személyesen, olyan ügyekben, amiben esetleg előrelépés történhetne az elszámoltatás 
folyamán. Az a baj, hogy az egyeztetés szintjén megrekedtünk, leragadtunk, és nem léptünk 
tovább. És ez nem az én felelősségem, hogy nem léptünk tovább, hanem úgy gondolom, ez 
azoké a képviselőké, akik ezeket a hangzatos kijelentéseket teszik, és amikor konkrétan 
valamit tenni kell, tehát hogy valakinek oda kell állni, akkor mindig magamra maradok 
ezekben a dolgokban.  

Tehát én azt kérném, hogy ha elmondjuk ezeket a tényeket, hogy itt valódi 
elszámoltatás nincs, nem történik meg a bűnösök megnevezése, akár a rendszerváltást 
megelőzően, akár a rendszerváltást követően, akkor konkrét dolgokat szeretnék, konkrét 
javaslatokat. Még egyszer mondom, ismételten megteszem az ajánlatomat: amennyiben ilyen 
dolgokban van arra lehetőség, akkor működjünk együtt. De szerintem az, hogy itt most 
hangzatosan elmondjuk, hogy a Jobbik mit hiányol, abból nem fogunk, szerintem egyikünk 
sem profitálni, nincs előrelépés ebben a dologban. Azt gondolom tehát, hogy a kommunikáció 
színteréről tegyük át a gyakorlati megvalósítás színterére ezeket a dolgokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. No, hát akkor a gyakorlati 

megvalósítás irányába haladva, Budai képviselőtársamhoz csatlakozva: ha leírja ez a javaslat, 
hogy az MSZP osztozik az MSZMP bűneiben, és elég szépen körülhatárolásra kerül, hogy 
mik az MSZMP bűnei, akkor úgy gondolom, ez alapján az MSZP feloszlatását kellene 
kezdeményeznie az ügyészségnek, a vagyonának pedig az elvételét. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Így van.) Ha tehát például Budai Gyula kormánybiztos úr ebben előre kíván lépni, ehhez 
nagyon szívesen jogi segítséget és politikai segítséget nyújtunk – ha ez kimondásra kerül. 
Mert úgy érzem, ez megint a hangzatos szavak, a hangzatos szlogenek szintjén fog maradni. 
Hiszen amit itt elmondott kormánybiztos úr, azzal annyiban tudok egyetérteni, hogy ha 
mondjuk, az MSZP-nek is kezdeményezni fogjuk ezek után a feloszlatását. Mert egyébként 
ezek csak sehova nem vezető szép szavak. Egyébként pedig úgy érezzük, hogy ez egy kicsit 
elkésett, itt húsz évvel a rendszerváltozás után – de jobb későn, mint soha, függetlenül ettől. 
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És ha konkrét példákat megint említeni kell, akár a Budapest Airport privatizációja 
ügyében is szerettük volna, ha hatékonyabb lépések következnek be, illetőleg kormánybiztos 
úr által… – aki most nem figyel, de én próbálom neki mondani a konkrétumokat (Dr. Budai 
Gyula: Figyelek! Fogunk rá válaszolni!) –, tehát szeretnénk, ha például a Budapest Airportnál 
a privatizáció folyamata és annak felülvizsgálata az előző Orbán-kormányig menne vissza, 
hogy volt-e ott felelőssége az előző kormánynak; ha igen, akkor milyen mértékben, ha nem, 
akkor ez kimondásra kerüljön. Tehát azt hiszem, sok konkrét ügy van, amiben egyébként 
nyomozás is folyik. Nem mindegyik jutott el kormánybiztos úrig; például említhetném a 
Bozsik Stadion úgymond elajándékozásának az ügyét, amiben egyébként engedélyezőként az 
előző kormányzat is érintett volt – tehát akár ez is kormánybiztos úrhoz tartozhat. Vagy akár a 
Demszkyék által aláírt privatizációs szerződéseket is említhetnénk.  

Tehát nagyon sok olyan terület van, ahol előre kellene haladni, várjuk a konkrét 
eredményeket. Azt is szeretnénk, ha Gyurcsány Ferencet végre terrorizmus vádjával 
állítanánk bíróság elé.  

Úgyhogy azt hiszem, a kezdeményezőkészséget nem kell hiányolni, azt megtettük 
számtalan esetben. Viszont ezeknek az átmeneti törvényeknek a kapcsán is azt szeretnénk, ha 
konkrét felelősség és konkrét személyek is megállapításra kerülnének; ne maradjon ez itt a 
levegőben lógó és szépen megfogalmazott, hangzatos jelszóként, hanem menjünk előre; ehhez 
a konkrét segítséget meg tudjuk adni, a konkrét felelősöket meg tudjuk nevezni.  

Úgyhogy köszönöm szépen, ezt várjuk. (Dr. Répássy Róbert államtitkár távozik az 
ülésről, helyét dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár foglalja el.)  

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úr, utána pedig Budai Gyula képviselő úr is szót kért. Én azt 

kérem, próbáljunk a napirendi pontnál maradni, és tekintettel lenni arra is, hogy még elég sok 
másik van. Ez kérés volt, képviselő úr. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Abszolút mértékben. Azt hiszem, nem 

beszélünk el egymás mellett, egy cél vezet minket Budai Gyulával, hogy valóban, a nemzet 
vagyonát érintő bűncselekmények felelősei kerüljenek kézre, illetve az ezen érvénytelen 
szerződésekből elvont vagyon kerüljön vissza az állam javára.  

Arra azért felhívnám a figyelmet, én elmondtam azt, több javaslat van előttünk, 
nekünk ezzel kapcsolatban nyilván vannak, lesznek módosító javaslataink. Mi ebben a körben 
mondtuk el a kritikánkat, hogy ezt itt mi keveselljük. De azt hiszem, az a mondás igaz, hogy 
az elégedetlen embereknek az elégedetlensége viszi előre a világot. Tehát kérjük, hogy ez ne 
bántsa képviselőtársunkat, akár Budai Gyulát, bárkit, hogy mi elégedetlenek vagyunk, azt 
mondjuk, hogy kevés, hanem ezt inkább tekintsék tényleg bátorításnak, ösztönzésnek. 
Természetesen mi nagyon szívesen egyedi, konkrét ügyekben is szívesen együttműködünk, én 
magam is tényleg többször beszéltem már kormánybiztos úrral, és a saját frakciómban is 
igyekszem a képviselőtársaimat arra rávenni, hogy az együttműködés mindenképpen 
szükséges ebben a körben. Itt most ne a politikai úgymond haszonszerzés legyen a szempont 
senki részéről, hanem az, hogy valóban a nemzet vagyona minél nagyobb számban kerüljön 
vissza, a bűnösök pedig minél nagyobb számban kerüljenek a rács mögé. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Budai Gyula képviselő úré a szó. 
 
DR. BUDAI GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, igyekszem a napirendnél 

maradni. 
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Gaudi-Nagy Tamás szavai szerint elég bátor vagyok, úgy gondolom, ezekben a 
kérdésekben, nincs is mitől félni. Illetőleg képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy az 
én ajtóm nyitva áll a jobbikos képviselők előtt is, többen voltak nálam. 

Amennyiben a Budapest Airport ügyébe bele kíván tekinteni, megmutatom önnek: 
semmilyen olyan előzmény nincs, ami az Orbán-kormányra vonatkozna. Eljöhet, megnézheti 
azt az iratanyagot, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, illetve az ÁPV Rt. megküldött. 
Itt a privatizáció 2005-2006-tól indult; az a lényeg szerintem, a vagyonvesztés ott következett 
be. De nagyon szívesen megvitatom ezt bárkivel, ha eljön hozzám. 

Egyébként annak ellenére, hogy a magyar sajtóban az jött le, hogy nem nyomoz a 
rendőrség ebben a dologban: nyomoz a rendőrség, szeretném megnyugtatni 
képviselőtársamat, tehát a Budapest Airport ügyében. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez jó hír!)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Kifejezetten a 28. cikkely 

(2) bekezdéséhez kívánnék hozzászólni, amelyet egy határozott előrelépésnek ítélek és itt 
szükséges lépésnek. Meggyőződésem ugyanis, hogy a második, illetve bizonyos időponttól 
számítottan harmadik generáció tekintetében a kárpótlások ügyeit végérvényesen illenék 
lezárni. Nem folytathatók történelmi távlatokban a kárpótlással kapcsolatos viták. Ezeknek a 
lezárása törvényi rendelkezést igényel. Ez most egy lépés előre. Én azt gondolom, a 
következő lépésnek annak kell lenni, hogy ki kell tűzni egy végső határidőt a 
jogérvényesítéshez, és a végső határidőt követően minden ilyen jellegű igénynek 
egyértelműen jogvesztően kell kimúlnia. Lehetetlenség az, mondom én az én koromban, hogy 
a harmadik vagy majd a negyedik generáció legyen az, amelyik bármiféle felelősséget vállal 
olyan ügyekért, amely ügyekben semmilyen szerepe nem volt. Ezért a törvényhozónak ezt a 
lépését határozottan előremutatónak gondolom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát tehát lezárom, a határozathozatal következik.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Először tehát a tárgysorozatba-vételről fogunk dönteni a T/5005. számú indítvánnyal 
kapcsolatban. Kérdezem, ki az, aki a tárgysorozatba-vételt támogatja. (Szavazás.) 14 igen. Ki 
nem támogatta? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a 
bizottság tárgysorozatba vette az indítványt. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Most az általános vitára alkalmasságról döntünk. Kérdezem a bizottságot, általános 
vitára alkalmasnak tartja-e az előterjesztést. (Szavazás.) 14 igen. Ki nem tartja annak? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság tehát 
általános vitára alkalmasnak tartotta az előterjesztést. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló törvényjavaslat (T/4866. szám); döntés a törvényjavaslat 
minősített többséget igénylő rendelkezéseiről 

Most a 4. napirendi pont következik: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló T/4866. számú 
törvényjavaslatnál döntés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseiről. Ez 
kiosztásra is került. A 81. §-tól jelöli meg a 196. §-ig azokat a javaslatokat, amelyeknél ez 
fennáll. Kérdezem a kormányt, kíván-e ehhez hozzáfűzni valamit, illetve egyetért-e vele.  
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DR. BELÁNSZKY-DEMKÓ ZSOLT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: 

Dr. Belánszky-Demkó Zsolt vagyok, a KIM társadalmi és civil kapcsolatok főosztályának 
vezetője. 

 Igen, az előterjesztő egyetért vele. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólást nem látok, ezért döntés következik. 

Papcsák Ferenc képviselő úr Molnár Attila képviselő urat helyettesíti. 
Kérdezem, a bizottság egyetért-e tehát a feljegyzésben kiosztottaknak megfelelően a 

minősített többségre vonatkozó rendelkezéssel. (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta.  

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám); általános vita 

A nemzetiségek jogairól szóló T/4997. számú törvényjavaslat következik, az általános 
vitáját kezdjük meg a javaslatnak. Kérem a kormány álláspontját, és kérem, a nevét és a 
beosztását is mondja be a jegyzőkönyv számára.  

 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nemzetiségi 

kapcsolatok főosztálya, főosztályvezető-helyettes, Budai Miklós. 
 
ELNÖK: Ezek szerint szóbeli kiegészítés nincs az általános vitához. 
 
DR. BUDAI MIKLÓS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nincs. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e bárkinek kérdése, 

észrevétele. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, csak néhány gyors észrevételem lenne. 
Először is örülök neki, hogy a nemzetiségi törvény felülvizsgálatra kerül. 1993-ban fogadta el 
az Országgyűlés, és azóta sok idő eltelt, sok tapasztalatot be lehetett gyűjteni. Az már kevésbé 
örömteli, hogy sürgős tárgyalásba vétellel kerül a Ház elé, lévén, hogy ez azért egy 
komolyabb előkészítést és felkészülést igényelt volna. Ettől függetlenül vannak benne 
üdvözlendő részek, tehát a sürgősséget nem, de az általános vitára alkalmasságot támogatni 
tudjuk. Tesszük ezt azért, mert a rendezettebb kisebbségi viszonyok megteremtése utat nyithat 
abban az irányban, hogy mi is az elcsatolt részeken, határainkon kívül élő magyarok 
vonatkozásában hatékonyabban és keményebben tudjunk fellépni az ő önrendelkezési jogaik 
és kollektív jogaik érdekében. Úgy gondolom, ez egy megfelelő minta lehet.  

Ettől függetlenül számos ponton módosító javaslatot fogunk természetesen benyújtani. 
Vannak részek, amelyeket túlszabályozottnak tartunk ebben a formában, tehát megpróbáljuk 
majd módosító javaslatokkal jobbá tenni ezt a javaslatot. De ahogy mondtam, az általános 
vitára való alkalmasságot támogatni tudjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérem, döntsünk. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy általános vitára alkalmasnak 
tartja-e az előterjesztést. (Szavazás.) Egyhangú szavazással a bizottság ezt a döntést 
meghozta.  
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Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes úrnak is a részvételt. 

A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/4916. szám); módosító 
javaslatok megvitatása 

Soron következik a cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról címmel benyújtott T/4916. számú törvényjavaslat. 43 
pontos az ajánlás.  

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Ügyrendi javaslatom lenne, hogy két részletben 

tárgyaljuk, a támogatott, illetve nem támogatott javaslatokat, a benyújtandó módosító 
indítvánnyal együtt. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatról fogunk először dönteni. Kérdezem a bizottságot, 

egyetért-e az ügyrendi javaslattal. (Szavazás.) 16 igen. Kérdezem, ki nem értett egyet. 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2-en tartózkodtak. Az ügyrendi 
javaslatot tehát elfogadta a bizottság. Köszönöm. 

Kérem tehát helyettes államtitkár asszonyt, nyilatkozzon a támogatotti sor 
tekintetében. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Az ajánlástervezet 23., 31., 32., 34., 42. pontjait 
támogatja a tárcánk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először tehát erre vonatkozóan nyitjuk meg a vitát. 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék a támogatotti sor tekintetében. (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólás nincs. 

Kérem tehát, döntsünk a támogatotti sorról. Ki az, aki ezekkel a módosító 
indítványokkal egyetért? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem értett egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta ezeket az indítványokat. 

Most pedig megnyitom a vitát a nem támogatotti sorról, természetesen azzal, ahogy 
ezt már a múltkor is megtettük, hogy ha van olyan, amelyikről külön szeretne szavaztatni 
valamelyik frakció, akkor a Házszabálynak megfelelően három módosító indítvány 
tekintetében ezt megteheti. Tehát a nem támogatotti sorról nyitom meg a vitát. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkező nincs, tehát ebben az esetben ezekről a módosító indítványokról 
fogunk dönteni. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a nem támogatotti sorban szereplő módosító 
indítványokat. (Szavazás.) 1 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ezek tehát nem 
kapták meg az egyharmadot sem, a bizottság nem támogatta. 

Most egy bizottsági módosító indítvány benyújtására kerül sor. Kiosztásra került ez a 
javaslat, 35 pontból áll. Kérdezem a kormány álláspontját a bizottsági módosító indítványról.  

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a bizottsági módosító indítvány benyújtását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a kormány tehát támogatja. Kérdezem a bizottságot, 

támogatja-e a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? 
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(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság tehát 
benyújtja ezt a módosító indítványt.  

A napirendi pont végéhez értünk. 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4918. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Most következik a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4918. számú törvényjavaslat. Ez egy 30 pontos ajánlás, és itt 
is lesz bizottsági módosító javaslat.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr ügyrendi javaslattal él. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnök úr, én nem akarom a munkát 

semmiképpen hátráltatni, tudom, hogy sok feladatunk van. Én azt kérem ezúton, hogy van 
néhány javaslatom, amelyeket szeretném, ha mindenképpen külön tudnánk megvitatni, illetve 
azokról külön tudnánk szavazni. Ha jól számolom, ez összesen négy darab módosító javaslat. 
Nem tudom tehát, mi az elnök úr javaslata, de nekem van négy javaslatom, amiről szeretném, 
ha mindenképpen külön hallgatnánk meg a kormány képviselőjének álláspontját és külön 
szavaznánk. (Jelzésre:) Vagy amúgy is külön van? Jó, bocsánat, akkor elnézést. 

 
ELNÖK: Megkezdjük az ajánlás tárgyalását.  
Az 1. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata, amellyel kapcsolatban 

túlterjeszkedés jogcímen házszabály-ellenességet jelzett számunkra a Jogi Főosztály. Először 
erről kell döntenünk. Kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy túlterjeszkedés történik, 
tehát házszabályellenes a módosító indítvány. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem értett ezzel egyet? 
(Szavazás.) 3 nem. A javaslat tehát házszabályellenes. 

A 2. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 3. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 



- 38 - 

DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szót egy kérdés erejéig. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A kormány képviselőjétől kérdezem, 

tisztelettel, hogy Stágel Bence képviselőtársunk javaslata azt célozza, hogy végrehajtás 
elrendelése tárgyában további munkadíj, költségtérítés, illeték legyen fölszámítható. Nyilván 
az előző pontban a Vht. 31/E. § (3) bekezdésében szerette volna, hogy egy minimális összegű, 
de ezáltal maximált végrehajtási díj kerüljön bele. Tudjuk, hogy a devizaadósság-csapdában 
vergődő emberek számára hihetetlen többletköltségeket jelent a végrehajtók díjazása, tehát 
mindenféleképpen valamifajta külön rezsimet kellene alkotni. Szerintem Stágel Bencének ez a 
javaslata egy korrekt javaslat. Úgyhogy kérdezem, milyen szakmai és jogpolitikai érvek 
alapján nem támogatja a kormány ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslat irányával egyetértünk, azonban tekintettel arra, hogy 
pontosításokat tartunk még ez ügyben szükségesnek, ezért ezt a módosító javaslatot nem 
támogatjuk.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Stágel Bence javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont szintén Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
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DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

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

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A képviselőtársunk, ha jól látom, a letiltás 

alóli mentesség körébe szeretné vonni a baleseti járadékot, táppénzt, gyedet, tgyást, gyest, 
gyetet, családi pótlékot és lakhatási támogatást, tehát ilyen típusú szociális és családi 
ellátásokat, amelyek alapvetően a gyermekek megélhetését biztosítják. Kérem, indokolja, 
miért tartja ezt indokoltnak, hogy ne legyenek mentesek ezek a juttatások a letiltás alól. 

 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kodifikációs szempontból nem támogatjuk. Egyébként a módosítás irányával 
egyetértünk.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egymondatos kérdés megint. Itt arról szól a 

történet, hogy az elektronikus árverési rendszer, amely egy jó eleme ennek a 
törvényjavaslatnak, lehetővé teszi a javaslat szerint azt, hogy a becsérték 35 százalékánál már 
lényegében hozzájusson, ha jól látom a javaslat szerint, a vevő az ingatlanhoz, ami nagyon 
komoly veszteséget okoz a tulajdonosnak. Itt javaslatom szerint 35 helyett 50 százalék legyen 
az a minimális alsó határ, ami alatt azért már ne lehessen valakinek a lakását elkótyavetyélni, 
vagy éppenséggel gyakorlatilag ilyen hullarablóként hozzájutni ehhez a vagyonhoz. 

Kérdezem, mi az az indok, ami miatt ezt nem támogatják. Csak könyörgök, ne azt 
mondja, hogy a módosítás irányával egyetértenek, és jogtechnikai okok miatt nem 
támogatják, hanem mondja meg, hogy érdemben akarnak-e vagy kívánnak-e esetleg 
kezdeményezni bizottsági módosító javaslatot, hogy elfogadható formában ez a javaslat 
beépüljön a jogszabályba. Tehát érdemi választ szeretnék kérni öntől. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszonyé a szó. 
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DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A Vht. jelenleg ingóságok elektronikus árverése során a fenti értéket 25 
százalékban határozza meg, amit a törvényjavaslat 35 százalékra emelne föl. Ennek a további 
emelésétől azonban az ingóságok használtsága következtében beálló avulás miatt úgy véljük, 
hogy értékesítésükre az esély várhatóan számottevően romlana. Úgyhogy erre való tekintettel 
szakmailag nem tartjuk jónak az ön javaslatát. Álláspontunk szerint a további emelés sértené a 
végrehajtást kérő érdekeit, valamint az adós érdekeit is. Utóbbi vonatkozásában azzal, hogy 
ingóságai értékesítésének sikertelensége esetén esetleg lakóingatlana kerülhetne végrehajtás 
alá. Úgyhogy erre való tekintettel szakmailag nem tudjuk támogatni a további emelést. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3-an 

támogatták. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 13. pont szintén Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Megint szeretném megkérdezni a nem 

támogatás indokát. Ez a javaslat egyébként arról szól, hogy ha valaki az ingatlanát végrehajtás 
útján elveszti pénzintézet felé fennálló kötelezettsége miatt létesített jelzálog érvényesítéséből 
fakadóan, akkor már ezt követően szűnjön meg a tartozása. Mert ha valaki már annyit 
szenvedett és olyan veszteségek érik, hogy elveszíti a lakását, a lakhatását, akkor utána már 
utcára kerülve, hajléktalanként ne kergesse már a végrehajtó, mert azt gondolom, az egy 
embertelen rendelkezés. Egyébként ez a Jobbiknak egy önálló törvényjavaslata formájában is 
előterjesztésre került, még az őszi ülésszak elején, és ezt akkor a kormánypárti 
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képviselőtársak nem támogatták. De én bízom benne, hogy most esetleg megváltoztatják az 
álláspontjukat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszonyé a szó. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A módosító javaslatot alapvetően azért nem támogatjuk, mert álláspontunk 
szerint ellentétes a polgári anyagi jogi rendelkezésekben a jelzálogra meghatározott 
rendelkezésekkel, az a hitelezési biztosítékadás során kiveszi a döntést a szerződést kötő felek 
kezéből. Álláspontunk szerint a módosító javaslat elfogadása esetén ez jelentősen rontaná a 
belföldi jelzálog-hitelezést, és annak drágulásához, ezáltal visszaszorulásához vezethetne. 
Ezért nem támogatjuk a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság támogatja-e a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 16. pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont túlterjeszkedés okán házszabályellenes; Szilágyi Péter javaslata. Kérem a 

bizottságot, döntsünk abban, hogy házszabályellenes-e a módosító indítvány. Ki tartja 
házszabályellenesnek? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem tartja annak? (Szavazás.) 1 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság szerint tehát házszabályellenes a javaslat. 

A 19. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 20. pont szintén Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 21. pont szintén Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 23. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont összefügg a 28. ponttal, szintén Stágel Bence képviselő úr javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A KDNP-s képviselőtársunk az illetéktörvény 

módosítását javasolja. Ha jól érzékelem, bizonyos mértékben csökkentést javasol. Kérdezem, 
mi az ezzel kapcsolatos szakmai álláspont, és miért nem támogatják. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár asszonyé a szó. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tekintettel arra, hogy a közjegyzői díjalapnál sem javasoljuk támogatni a 
korábban elhangzottak alapján a hasonló szabályt, ezért ebben az esetben sem. Amellett, hogy 
egyébként a felek illetékterheinek emelkedését jelentené. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 24. és a 28. 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 25. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 26. pont Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 27. pontnak szintén a házszabály-ellenességéről kell először döntenünk. Ki tartja 

házszabályellenesnek? (Szavazás.) 18-an igen. Ki nem tartja annak? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy találta, hogy a javaslat 
házszabályellenes. 

A 29. pont következik, Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha jól értjük, itt a képviselőtársunk azt a 

rendelkezést kívánja kivenni, hogy ha több egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben kérjük 
a végrehajtást, akkor csak az egyik adóssal szembeni kérelemre kell leróni a díjat, a többi 
adóssal szemben viszont 5000 forintot kell adósonként megfizetni, és a képviselőtársam 
ennek elhagyását javasolja. Akkor végül is jól gondolom-e azt, hogy ha megmarad ez a 
szabályozás…, illetve bocsánat, ha az ő szabályozása kerülne elfogadásra, akkor minden 
adóssal szemben meg kellene teljes mértékben fizetni, az egyetemleges adósok esetében 
mindegyikkel szemben meg kellene fizetni az illetéket. Jól értem-e ezt? Mert ha így van, 
akkor én nem támogatom ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Államtitkár asszonyé a szó. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Éppen azért javasoljuk majd ehhez pontosító módosító javaslat beadását, mert 
nem teljesen világos így a rendelkezés. Éppen ezért nem tudjuk ezt a módosító javaslatot 
támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, a kérdést, amennyire lehetett, most 

tisztáztuk. Kérdezem ezek után, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 30. pont szintén Stágel Bence képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Van egy bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amely 30 pontból áll. Kérdezem erről 

a kormány álláspontját. 
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DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Közben rögzítjük, hogy Papcsák Ferenc Turi-Kovács Bélát helyettesíti.  
A kormány tehát támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását. Kérdezem, a 

bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja a 
módosító indítványt. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik a csődeljárásról szóló T/4922. számú törvényjavaslat módosító 
javaslatainak megvitatása. Az ajánlás 65 pontból áll, és lesz négy bizottsági módosító 
indítvány. 

Az 1. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 2. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak módosító javaslata. A 
kormány álláspontját kérem szépen. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 3. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki 

nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság támogatta a javaslatot. 
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Az 5. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 6. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Lenhardt képviselőtársunk javaslata arra 

irányul, hogy az adóssal szemben alkalmazható bírság mértéke jelentősen, drasztikusan 
emelkedjen meg, tehát a 100 ezer és 900 ezer közötti sáv emelkedjen meg 500 ezertől 
2,5 millió forintos összegig. Úgy gondoljuk, hogy a csődeljárásokban, felszámolási 
eljárásokban főleg rengeteg akadályt képez az adós adatszolgáltatásának az elmulasztása. Aki 
az életben volt már ilyen ügyben, tudja jól, hogy egyszerűen a felszámoló szinte tehetetlen az 
adatszolgáltatás kikényszerítése érdekében. Persze tehet feljelentést, ismerjük, hogy mi a 
sorsa ennek, ilyenkor hány évig tologatják az aktát, amíg majd le nem zárják a nyomozást, 
eredmény nélkül. De gyakorlatilag azért a bírság elég kemény eszköz, húsba vágó eszköz, és 
egy 2,5 millió forintig terjedő bírsággal igenis erőteljesen ösztökélni lehetne az adósokat. 

Ez a 900 ezer forintos maximum határ, amit a törvényjavaslat tartalmaz, kevés, az nem 
elég szerintünk. Kérdezem tehát a kormány álláspontját, hogy miért nem támogatja éppen 
ennek fényében ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Turcsán Katalin vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gazdasági 
kodifikációs főosztályának főosztályvezető-helyettese. 

Elvileg támogatni tudnánk a bírság felső határának az emelését. Ami miatt most ebben 
a formájában nem támogatnánk a módosító javaslatot, az az, hogy csekély súlyú 
mulasztásokért is minimum 500 ezer forint kötelező bírságkiszabás lenne. Ezt tartjuk 
aránytalannak. Tehát a felső határnak az emelésére nyitottak vagyunk, de ez a javaslat mind a 
kettőt tartalmazza, és az alsó határnak az emelésével nem értünk egyet. 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a konstruktív hozzászólást. Akkor, 

ha jól érzékeljük, ha az alsó határt nem piszkálja meg a javaslat, tehát maradna a 100 ezer 
forint, de a felső határnál ezt a 2,5 milliót el tudná akkor fogadni a kormány? 

 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Most azt tudjuk 

mondani ezen a szinten, hogy igen. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Akkor ezek szerint egy 
kapcsolódó módosító javaslattal tudunk segíteni az ügyön; akkor ezt meg is fogjuk tenni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezek után kérem a bizottságot, döntsünk a 6. módosító 

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

A 7. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 18 

igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 8. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 10. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta a 
javaslatot. 

A 12. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 13. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy nagyon fontos javaslata Schiffer 

András képviselőtársunknak, aki nyilván mint gyakorló ügyvéd, ugyanúgy, mint én, tudja, 
hogy ha a vagyonfelügyelő számára nem adunk határidőt arra, hogy az észrevétel tárgyában 
előterjesztett…, tehát az észrevételről, a besorolással kapcsolatos, követelés összegével 
kapcsolatos észrevételről ne határidőben döntsön, akkor az biztosan egy parttalan és több 
hónapos tortúra lesz, mire ki lehet passzírozni a vagyonfelügyelőből egy ilyen döntést. A 
törvényi felhatalmazás nagyon sokat segítene ebben. Lehet, hogy a 3 nap túl rövid, akkor 
legyen 8 nap, de adjunk egy időhatárt. Szerintem ezzel nem okozunk senkinek sérelmet, sőt 
azt a sérelmes helyzetet szüntetjük meg, ami jelenleg a hitelezőket jellemzi. 

 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A módosítás 

irányával egyetértünk, a 3 nappal nem értünk egyet. Amennyiben 3 munkanap vagy 5 
munkanap vagy hasonló lenne beadva, azt már támogatni lehetne. A 3 nap, figyelemmel egy 
hosszú hétvégére vagy ünnepnapokra, a 3 naptári nap miatt nem támogatható ilyen formában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja Schiffer András 

képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 14. pont Latorcai János képviselő úrék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 15. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 16. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úr szót kért. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A vagyonfelügyelői díjjal kapcsolatban tett 

javaslatot képviselőtársam arra, hogy a kezelt vagyon 100 millió forint fölötti tartományban 
csökkenjen a vagyonfelügyelő díja, mert itt elég horribilis összegekről van így is szó. 
Kérdezem, van-e esetleg fogadókészség arra, hogy ezeket a számokat esetleg módosítva 
valahogy mégis eljussunk oda, hogy ez a fajta aránytalan túldíjazás valahogy mégis kerüljön 
csökkentésre. 

 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A következővel 

szeretnék reagálni. A jelenlegi törvényjavaslat a most hatályos törvényhez képest igen 
erőteljes díjcsökkentést tartalmaz. Ráadásul olyan formában kerülnek a díjkulcsok 
megállapításra, hogy sávosan történik, és ez is díjcsökkentést eredményez. 

Ami miatt ezt a módosító javaslatot nem tudjuk támogatni, van ennek a paragrafusnak 
egy következő bekezdése, amely a bíróságot felhatalmazza arra, hogy az adott ügyben a 
vagyonfelügyelő munkaterhe függvényében, az eljárás időtartamához képest a bíróság ezt a 
díjazást egészen nyugodtan csökkentheti. Tényleg lehetséges, a gyakorlatban előfordulhat, 
hogy nagyon rövid idő alatt egyezség hiányában megszűnik a csődeljárás, és akkor valóban 
ezek a díjazások aránytalanul magasak lennének. Gondolni kell azonban arra, hogy lehetnek 
olyan nagyon nagy vállalkozások, ahol a vagyonfelügyelőnek négy-öt-hat emberrel kell 
kivonulnia, és minden egyes kifizetéskor ellenjegyzés kell, és mondjuk, tart egy évig egy 
csődeljárás. Ilyenkor már ez a díjazás abban az esetben nem aránytalan. Reményeink szerint a 
bírósági gyakorlat ki fog ebben alakulni, mert éppen most tettük be a törvényjavaslatba, hogy 
ha indokolatlanul magas lenne a díjkulcsok számításával a vagyonfelügyelőnek ez a díjazása, 
a bíróság ezt lejjebb viheti. Ezért nem támogatnánk ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a módosító indítvány. (Szavazás.) 3-an 

támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont Latorcai János képviselő úrék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 18. pont szintén Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 19. pont szintén Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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A 20. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 21. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 22. pont Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 23. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez is egy nagyon kardinális módosító javaslat, 

amely a fizetésképtelenség megállapítására irányuló kérelem, azaz a felszámolást elrendelő 
végzés eljárási határidejét határozza meg. Ez a törvényjavaslat szerint 45 nap, ezt Schiffer 
András képviselőtársunk javaslata 15 napra csökkentené el. 

Azt hiszem, nem kell hosszan magyarázni azt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, 
illetve a rendkívül megromlott üzleti és fizetési morál miatt sok esetben a felszámolási eljárás 
kezdeményezése és viszonylag gyors elrendelése szinte az egyetlen reális eszköze egy 
gazdálkodó szervezetnek arra, hogy hozzájusson a követeléséhez. A rendszeres az, és ez 
abszolút általános gyakorlat, hogy az adós cégek úgy rendszerezik a tartozásaikat, hogy aki 
„csak” ügyvédi felszólítással él vagy „csak” fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, azt 
hátrasorolják, és aki mondjuk, felszámolási kérelmet nyújt be, és viszonylag hamar elrendelik, 
persze nem jogerősen először, a felszámolást, ott viszonylag hamar fizetnek.  

A lánctartozások felszámolása lenne az igazi megoldás, de arra még várnunk kell ezek 
szerint. Addig is nagyon jó ez a javaslat. Hozzáteszem, én még nem találkoztam olyan üggyel, 
ahol 45 napon belül hozta volna meg a bíró a döntését, ez általában mindig több, sőt nálam 
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eddig minden esetben több volt. Nagyon kemény dolog ez a 15 nap. Lehet, hogy mondjuk, 30 
nap lenne az ideális, de mindenesetre itt még nagyon kemény szankciót is kellene szabni 
hozzá. Megértem a bírók leterheltségét, ez valóban így van. A másik oldalról viszont 
egyszerűen a magyar vállalkozói szektor a fejre állás szélén áll e miatt a körbetartozási 
probléma miatt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A következőt 

szeretnénk erre válaszolni. A jelenlegi szabályozás 60 nap. A törvényjavaslat lecsökkentette 
45 napra. Nem azért csökkentette le, mint ha a 45 nap nem lenne amúgy túl hosszú, tehát 
ezzel a megállapítással és amit képviselő úr mondott, egyet lehet érteni, de miután egységes 
határidő van kis ügyre, nagy ügyre, egyes nagy ügyekben, ahol a bíróságnak meg kell 
állapítani, hogy van-e helye esetleg beszámítási kifogásnak, vitatta-e az adós valójában ezt a 
kérelmet, a fizetési felszólítást, ezért egy biztonsági határidőnek tartanánk a 45 napot. 
Egyébként valóban, a bírák jelezték, hogy a 45 napot is nagyon nehezen tudják tartani. Ez 
tehát, hogy 45 nap van a törvényjavaslatban, nem jelenti azt, hogy minden esetben 
kimerítenék a 45 napot, de nem szeretnénk a bírákat a bonyolultabb ügyekben, ha tényleg 
rajtuk kívül álló okból nem tudnák betartani, jogszabálysértésre kényszeríteni. A 15 nap 
tényleg nagyon kevés, az betarthatatlan. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 25. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 26. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 27. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslat arról szól, illetve a 

törvényjavaslatnak azon rendelkezését kívánja módosítani, amely egy alsó küszöbértéket 
megjelölne a követelések kapcsán; a törvényjavaslat kizárja a 200 ezer forint alatti 
követelések kategóriáját a felszámolásból. Schiffer András képviselőtársunk 10 ezer forintot 
javasol mint alsó küszöbhatárt. Szerintem bármilyen küszöbhatár jó, de én egyszerűen nem 
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tartom korrekt dolognak azt, hogy 200 ezer forintos tartozási körben elvonjuk azon, akár 
vállalkozásoktól, akár természetes személyektől a lehetőséget, hogy a velük szemben akár 
visszatérő rendszerességgel fizetési késedelembe eső vagy életvitelszerűen ilyen kis összegű 
tartozásokat fölhalmozó cégeket nem lehet megfogni, nem lehet majd rávenni arra, hogy 
fizessenek. Gondolok itt például olyan típusú szolgáltatásokra, szoktak olyan típusú 
szolgáltatások lenni, hogy valamilyen elektronikus adatbázisba való felvételt hirdetnek, 
felvesznek ehhez komoly előlegeket, mondjuk, ilyen, 200 ezer forintot jellemzően meg nem 
haladó összeget, ezt szépen begyűjtik több ezer cégtől, majd elegánsan eltűnnek. Mert ugye 
sajnos korlátlan felelőtlenségűek a jelenlegi korlátolt felelősségű társaságok Magyarországon. 
Ebből fakadóan ez szerintem egy nagyon rossz szabály. Ez egyszerűen ki fogja nyitni a 
kiskaput arra, hogy ilyen 200 ezer forint összeg alatti… Higgyék el, a magyar valóság úgy 
működik, hogy megszületik egy szabály, azonnal megnézik, ezt hogyan lehet felhasználni a 
saját, legtöbb esetben nem jogkövető magatartás érdekében. Ezt így fogják fölhasználni, több 
részre fogják bontani a szolgáltatásokat, és mindenképpen a 200 ezer forint alatti 
tartományban tartják majd, leviszik az árát, mit tudom én, a bútorkészítésnek 195 ezer 
forintra, csak azért, hogy biztosak lehessenek abban, hogy ne lehessen velük szemben 
felszámolást kezdeményezni. Ez egy életveszélyes szabály! Úgyhogy kérem, vagy vigyük 
lejjebb ezt a küszöböt 10 ezer forintra, ahogy Schiffer András kéri, vagy egyáltalán töröljük 
el. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérem a kormány válaszát. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az a tény, hogy 

200 ezer forint minimális nettó tartozás után lehet felszámolási eljárást indítani, ez 
tulajdonképpen annyit jelent, hogy az az alatti összegekre más igényérvényesítési módok 
állnak a hitelezők rendelkezésére, vagy fizetési meghagyásos eljárás, vagy egyéb jogi út. 
Miután az illetékteher is elég magas, a 10 ezer forint esetében kisebb a követelés, mint ami 
illetéket be kellene neki fizetni. Tehát a 200 ezer forint tulajdonképpen arra szolgál, hogy a 
felszámolási eljárás azért csak egy olyan eljárás, ahol ha nem fizet az adós azonnal, akkor 
jogutód nélkül a bíróság megszünteti. Tehát úgy ítéltük meg, hogy ez a 200 ezer forint olyan 
összeg, ami arra alkalmas, hogy Damoklész kardjaként működve, beinduljon a felszámolási 
eljárás. 

Ezen most nyilván lehet vitatkozni, hogy 200 ezer forint vagy 100 ezer forint, de 
nyilvánvalóan nem gazdaságos az adósnak sem, ha több illetéket fizet be, mint amennyi 
valójában a követelése. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hadd döntse el ezt ő!)  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 28. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 29. pont szintén Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
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DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg elnézést, hogy ennyiszer kérek szót, 

csak ezek annyira fontos dolgok, és a gazdaság működését annyira érintik ezek a szabályok, 
hogy ezt valószínűleg nem hiszik el itt nekem a törvényalkotói oldalon, de egyszerűen ezen 
múlik gazdálkodó szervezetek tízezreinek az élete.  

Ez a szabály, amelyet itt most Schiffer András javasol, arról szól, hogy nem 
vitatottnak kell lenni annak a követelésnek, amely az alapját képezheti a felszámolási 
eljárásnak. És ő azt mondja, nagyon helyesen, hogy létrehozza az úgynevezett „érdemi 
vitatás” kategóriáját. Mert általában az szokott történni az életben, hogy igen, megérkezik a 
felszólítás: fizessen. Nem fizetek, vitatom. Pont. Csak. Ezzel ki van elégítve az az igény, hogy 
vitatták, ugye? Ez teljes mértékben lehetővé tesz egy olyan visszaélésszerű magatartást, amely 
a tisztességes vállalkozások életét ellehetetleníti. Ez kifejezetten jó javaslat, mert megköveteli 
azt, hogy bizonyos objektív módon igazolni kell azt, legalább valószínűsíteni kell, hogy nem 
tartozik az adós.  

Kíváncsi lennék a kormány álláspontjára. Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

következőkkel szeretném indokolni. Fölhívjuk arra a figyelmet, hogy a jelenlegi 
törvényjavaslat is hasonló irányú változtatást tartalmaz. A csődtörvény 27. §-a egy új (2c) 
bekezdéssel egészülne ki, amely egy támpontot ad a bíróság és a hitelezők számára: csak 
akkor lehet az adós vitatását megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési 
kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékesség mértékét, összegét. Továbbá azt is előírnánk, 
hogy tényleg gyorsabban lehessen dönteni a bíróságnak, és mindenki számára egyértelmű 
legyen a helyzet, hogy a fizetési felszólításnak mit kell tartalmaznia. Tartalmaznia kell a 
követelésre vonatkozó adatokat, és egy végső felszólítást és egy végső fizetési határidőt arra, 
hogy ha ezt sem teljesíti, akkor bizony felszámolást fog indítani a hitelező. 

Elvileg mi nem elleneznénk Schiffer képviselő úr javaslatát, ha nem félnénk attól, 
hogy pont visszaélésekre, nem várt visszaélésekre teremt lehetőséget. Tehát azt nem bánjuk, 
hogy esetleg egy támpontot ad a bíróságnak, hogy mikor kell érdemben vitatottnak tekinteni a 
hitelezői követelést, csak félünk attól, miután 15 nap áll az adósnak rendelkezésére, hogy 
vitassa a követelést, lehetséges, hogy ő 15 nap alatt nem tud egy kétséget kizáró okiratot 
elővenni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Na! Na!) Tehát a bírósági gyakorlat reményeink szerint 
valami hasonló irányt követ majd, amit Schiffer képviselő úr javaslata kíván, csak félnénk 
attól, hogy ha ez a „kétségkívül” okirat nem kerül elő 15 nap alatt, akkor megúszhatná az adós 
a felszámolást, és ezt nem szeretnénk. 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezzel az állásponttal azért vitatkoznék, mert 

azt gondolom, az életviszonyok nem kellően pontos ismeretén alapul. Azért egy gazdálkodó 
szervezetnél, már elnézést kérek, hadd várjuk el azt, hogy a székhelyén ott kell őriznie a cég 
iratait! Azt mondani, hogy 15 napon belül szegény adós cég nem fog tudni előásni egy 
bizonylatot, amellyel a kifizetést igazolja, az egyszerűen egy életszerűtlen állítás. A 
jogszabályok arra kötelezik a cégeket, hogy amellett, hogy végzik a dolgukat, legyen ott náluk 
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az összes bizonylat. Éppen ezért nagyon fontos lenne igenis eligazítást adni a bírói 
gyakorlatnak, hogy mit tekintünk itt érdeminek. Én már többször vitattam bíróságon azt, hogy 
szerintem nem érdemi vitatást hajtott végre az adós, egyetlenegyszer sem fogadták el az 
érveket; ilyen egyszavas „csak”-okra gondolok.  

Ennek a javaslatnak a kapcsán pedig arra gondolok, hogy valamilyen formában, 
kapcsolódó módosító javaslattal el tudja-e képzelni a kormány jeles képviselője, hogy azért 
mégiscsak egy ilyen 2.d-ként beépüljön az érdemi vitatásnak egy törvényi definíciója, hogy 
mi az, ami még az elfogadhatóság határán áll.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormányé a szó. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ha nem tételes 

a felsorolás, mert azt viszont én tenném hozzá, hogy lehetséges, hogy egy üzletláncnak az 
ország összes területén van telephelye, hogy ők 15 nap alatt előkerítik azt a bizonylatot, hogy 
Gipsz Jakab beszállítót ki tudták-e fizetni, elképzelhető, hogy ez 15 nap alatt nem lehetséges. 
Tehát mondom, az a célunk, hogy az adós ne úszhassa meg a felszámolást, ha valóban 
rászolgált, csak félünk attól, hogy egy ilyen tételes felsorolás éppen a szándék ellen hatna.  

Elvileg nyitottak vagyunk, de szöveg ismerete nélkül nem tudunk előzetesen 
nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 30. pont Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 31. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 32. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 33. pont Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 34. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 35. pont Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 36. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 37. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 38. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont Latorcai Jánosék javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 40. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úré a szó. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt már egy korábban vitatott vagy beszélt 

témáról van szó, arról a szempontról – erre irányul Schiffer képviselőtársunk javaslata –, hogy 
8 napon belül döntsön a hitelezői kifogás tárgyában a bíró. Itt ugyanazt tudom elmondani, 
mint a vagyonfelügyelői intézkedés elleni észrevételnél: életveszélyes helyzet, ami most van. 
Ha nincs határidőhöz kötve a bíró döntése, pláne egy ilyen helyzetben, amikor a felszámoló 
önkényeskedik, összejátszik az adóssal, saját érdekeit keresi egy ügyben, teljesen ki van 
szolgáltatva a hitelező, tehetetlen. Tucatnyi ilyen ügyet tudnék fölsorolni. Tehát valamilyen 
határidőt mindenképpen adjunk. Ha a 8 nap rövid, akkor legyen hosszabb valamennyivel, de 
hogy adjunk ennek határidőt, az mindenképpen szükséges. Mert általában valamilyen 
intézkedés, ráadásul időhöz kötött intézkedés elmulasztását sérelmezi, vagy meg nem tételét, 
egy mulasztást, egy fennálló jogellenes helyzetet sérelmez a hitelező, és nyilvánvalóan úgy 
lehet csak munkára ösztökélni a felszámolót, ha minél hamarabb megkapja a kifogás 
elbírálását a hitelező, és ez kényszeríti aztán a felszámolót arra, hogy mondjuk, korrekten 
járjon el.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót. (Dr. Salamon László visszatér a terembe.)  
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A most hatályos 

csődtörvényben, amelyet ez a módosítás nem érintett, van a bíróság számára egy soron kívüli, 
de maximum 30 napos elbírálási határidő. Az, hogy ez legyen-e rövidítve: a 30 napba a 
legbonyolultabb ügynek is bele kell férnie. Mindenfajta felszámolói intézkedést meg lehet 
kifogásolni, és lehetnek olyan bonyolult ügyek, tekintettel arra, hogy nagy cégek is 
kerülhetnek felszámolás alá, hogy a 8 nap semmiképpen sem lenne elegendő. Tehát soron 
kívüli, de maximum 30 napos határidő a most hatályos szabály. Ezért nem támogatjuk. 

Egyébként a felszámolók tekintetében így lenne szigorítás, hogy amennyiben nem 
hajtja végre a bíróság végzésében foglaltakat, akkor a felszámolói névjegyzéket vezető 
szervezet lesz értesítve, és ez annyit jelent, hogy a későbbi pályáztatáskor nála ez egy 
büntetőpontot fog jelenteni. Tehát azt gondoljuk, hogy igen, következetesen szigorodunk 
kifogás ügyében a törvényben. 

 
ELNÖK: A 40. pontról döntünk tehát. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 41. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 42. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 43. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

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

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 44. pont Latorcai János és Rubovszky György képviselő urak javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 45. pont Lenhardt Balázs képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy Btk.-módosítás, mellékbüntetés 

beillesztését javasolja képviselőtársunk. A Btk.-ba javasol egy különös büntetést beilleszteni, 
mégpedig a gazdasági társaság alapításától és vezető tisztség vállalásától való eltiltást, illetve 
egy speciális külön tényállást, a hitelfedezet-elvonásnak a Btk.-sítása történne itt meg. 
Szerintem mind a kettő életfontosságú, annak eszköze, hogy azok a szédelgő, szélhámos 
körök, amelyekből több ezer van, akik visszaélnek a sok esetben laza és nem megfelelő 
szabályozással, visszaélnek a fizetési fegyelem megromlásával, visszaélnek mindennel, 
amivel lehet, és tisztességtelen módon járnak el az üzleti szektorban, azok számára igazából 
nincs semmilyen visszatartó erő arra, hogy ők, mondjuk, bedöntve az ötödik céget, a hatodik 
céget is megalapítsák, és majd így folytassák egészen addig, amíg ki tudja, hány ezerig jutnak 
el. Mert, ahogy még egyszer mondom, jelenleg a társasági törvény sajnálatosan a tőkés 
társaságok számára abszolút védelmet ad, és így ha egy kft.-t úgymond jogszerűen ürítenek 
ki, akkor korlátlan felelőtlenséggel rendelkezik. Ez az eszköz viszont tényleg el tudja 
tántorítani azokat a szélhámosokat, akik sajnos a magyar üzleti életben rendkívül nagy 
károkat okoznak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, a kormány kíván-e válaszolni. Igen, megadom a szót. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Először is azt 

tudnánk megjegyezni, hogy ez a módosító javaslat nem házszabályszerű, mert a büntető 
törvénykönyv nem volt megnyitva ebben a törvényjavaslatban. Másfelől a 
csődbűncselekmény és a fedezetelvonás törvényi tényállásának a felülvizsgálatát az új büntető 
törvénykönyv kapcsán tervezzük. Egyébként szakmailag pedig annyit tudnánk rá mondani, 
hogy a foglalkozástól való eltiltás: az eltiltás valójában meg fog valósulni, csak éppen nem 
Btk.-módosítással. Tehát ha éppen foglalkozástól eltiltottakról van szó, akkor nyitott kapukat 
dönget ez a javaslat, tehát ez meg tud valósulni a hatályos szabályozás alapján is. 

A vállalkozásalapítástól való eltiltás pedig a csődbűncselekmény és a társasági 
törvény, valamint a cégtörvény módosításával meg fog valósulni. Itt tehát arról van szó, hogy 
megállapítják a felelősségét, nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, és onnantól kezdve öt évig 
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el van tiltva a többségi tagságtól is. Tehát az a cél, amit képviselő úr kívánt ezzel a 
törvényjavaslattal, meg fog valósulni, csak nem egy büntetőeljárást követően. 

Egyébként azért sem tartanánk praktikusnak, ha csak ez lenne, mert akkor meg kellene 
várni a büntetőeljárás végét, és addig szépen fel tudna szívódni ez az illető, aki ezt a 
cselekményt elkövette.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Kérem 
jegyzőkönyvbe venni: ez egész egyszerűen cirkusz! Nevetséges!) Kérek még egy kis türelmet! 

A 46. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 47. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 48. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 49. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az 50. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja… 

(Jelzésre:) Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt egyszerűen nem értem, könyörgök! Nagy 

erény volt több évvel ezelőtt, hogy a társasági szerződésbe nem kellett beemelni a 
tevékenységek megjelölését. Most egyszerűen visszahozzák ezt a rendszert? (Dr. Vas Imre: El 
kellene olvasni a törvényjavaslatot!) Jó, Schiffer András képviselőtársam is elolvasta, ő nem 
egy felületes ember. Én mindenesetre az ő javaslatát jónak tartom, és akkor adjanak rá választ 
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adott esetben, lehetőség szerint nem bekiabálással, hanem kulturált formában, adjanak választ 
arra, hogy akkor tehát nem lesz az, hogy a társasági szerződésben fel kell sorolni az összes 
tevékenységi kört, ugye? Tehát akkor ebben nyugtassanak meg, és akkor túl is léptünk a 
kérdésen. 

 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót. 
 
KŐRÖSI JUDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Kőrösi Judit vagyok, a gazdasági kodifikációs főosztályról. 
A társasági szerződésnek a tevékenységi körökre vonatkozó részei nem változnak, 

kizárólag a cégjegyzék fogja tartalmazni az adatokat. (Közbeszólások, zaj.) A társasági 
szerződésnek a tevékenységi körre vonatkozó részei változatlanok maradnak. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: De hát itt van!)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 51. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Közben bejelentem, hogy Bohács Zsolt 

képviselő úr Budai Gyulát helyettesíti. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 52. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az 53. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 54. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 55. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 56. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy mondatban próbálom gyorsan. A 

költségtérítést bankkártyával is meg lehessen fizetni. A mai világban, nem tudom, kell-e ezt 
még indokolni. Nagyon nehézkes postára menni, csekket befizetni vagy elektronikusan 
átutalni. Ha valakinek van bankkártyája, céges bankkártyája, miért ne fizethetné meg így a 
díjat? Ezt egyszerűen nem értem. 

 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót. 
 
KŐRÖSI JUDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Céginformációs 

szolgáltatásnál működik a POS-terminál, tehát lehet bankkártyával fizetni. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Akkor miért nem lehet belevenni? – Dr. Szakács Imre: Mert végrehajtási rendelet 
rendelkezik róla.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 57. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 58. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Itt az én sillabuszom szerint ez szövegében 

megegyezik az eredeti szöveggel. Azt a javaslatot teszem, hogy ez akkor nem 
házszabályszerű, hiszen szó szerint megegyezik a benyújtott törvényjavaslattal. Ki az, aki 
ezzel egyetért? (Szavazás.) A bizottság ezzel egyhangúlag egyetértett. Köszönöm szépen. 

Az 59. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 60. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 



- 60 - 

A 61. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A jogi képviselőkkel szemben maximálisan 

90 ezer forint bírság kiszabását biztosító rendelkezésről van szó, meghatározott esetben, 
egyszerűsített eljárásban, ha azért van törvényességi felügyeleti eljárás, mert nem volt 
megfelelő úgymond a bejegyzési kérelem vagy a létesítő okirat. Azért ez egy aránytalan és 
teljesen irreális szankció! Ezt az ügyvédi kar velem együtt nem érti, hogy most honnét 
varázsolták elő ezt a rendelkezést. Nyilván végezzen tisztességes, korrekt munkát a jogi 
képviselő, senki nem mondja ennek az ellenkezőjét, de hogy a nyakába varrni 90 ezer forint 
bírságot egy jogi képviselőnek, ahol, mit tudom én, egy szóhiba vagy egy vesszőhiba 
becsúszik, és ezért indul egy törvényességi felügyeleti eljárás, ez egyszerűen felfoghatatlan. 

 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót. 
 
KŐRÖSI JUDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 90 ezer forint a 

bírság maximumösszege, az 50 ezer forint a minimumösszege. Az egyszerűsített 
cégeljárásnak az a lényege, hogy a jogi képviselő elvégzi az iratoknak a törvényességi 
szempontú ellenőrzését, és ezt garantálja. Ez a gyors eljárásnak a záloga, hogy a bíróság 
helyett a jogi képviselő vizsgálja meg az iratokat, és ellenőrzi őket. Ennek elmulasztása 
eredményezi a bírságot. 

 
ELNÖK: Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha ez az indok, akkor viszont azt kérdezem, 

milyen alapon tesznek különbséget a törvényességi ellenőrzést elvégző bíró és ügyvéd között. 
Ha nekem ezt valaki megmagyarázza, hogy a bíró hibázhat, a bíró tévesen bejegyezhet, ez 
alapján indul a törvényességi felügyeleti eljárás, senki nem fogja megbírságolni, ugyanakkor 
ha ügyvéd teszi ezt, akkor a nyakába varrják a bírságot. Ezt egyszerűen elképesztőnek tartom. 

 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót egy rövid válaszadásra. Köszönöm szépen. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

egyszerűsített cégeljárásnak éppen az a lényege, hogy az ügyvédnek rengeteg jogi felelőssége 
van. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez világos.) Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy azonnal 
törvényességi felügyeleti eljárásokat kellett olyan alapvető dolgok miatt kezdeményezni, amit 
az ügyvéd egy nagyobb odafigyeléssel teljesíthetett volna. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És hány 
bíró van, aki téves döntéseket hoz? Elképesztő! Ilyen egyszerűen nincs! Kabaré!) Ez óriási 
állami költség, tehát ezért került ez a bírságfizetés bevezetésre. 

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

indítványt. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 62. pont Steiner Pál képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 63. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 64. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 65. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

javaslatot. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Most négy bizottsági módosító indítványról kell döntenünk.  
Az első javaslat, amelyről kérem a kormány álláspontját, az egy 11 pontból álló 

javaslat, a 73. §-tól kezdődik. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a benyújtását. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, a bizottság támogatja-e a módosító 

indítvány benyújtását. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság benyújtja a módosító 
indítványt. 

A következő javaslat a 6. §-tól kezdődő és 9 pontból álló módosító indítvány. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a benyújtást. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a benyújtást. Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném tényleg csak a történelmi hűség 

kedvéért, hogy a jegyzőkönyv rögzítse azt a kifogásomat, amit annyiszor elmondunk, hogy 
ezt már egyszerűen tényleg nevetségesnek tartjuk, hogy zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat most zúdítanak ránk… (Közbeszólások: Ez nem zárószavazás! Ezek módosító 
javaslatok!), vagy nem tudom, mi ez, módosító javaslat… De mikor tudjuk ezt megnézni? Ezt 
most kaptuk meg! Az ülés alatt kaptuk meg, miközben abszolút koncentrált figyelemmel kell 
követnünk a folyamatban levő javaslatokkal kapcsolatos vitát. Bárkit megkérdezek a 
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képviselőtársak közül, ki volt képes arra, hogy ezt a paksamétát érdemben áttekintse, és ez 
alapján álláspontot alakítson ki. Lehet, hogy vannak ilyen csodaszupermenek, akik 
polgármester mellett még erre is képesek, de én nem vagyok ilyen, úgy látszik, elnézést. Ezért 
tartózkodni fogunk az összes javaslatnál, mert nem tudjuk áttekinteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kozma Péter helyettesíti Turi-Kovács Béla 

képviselő urat.  
A kormány tehát támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását. Kérdezem, a 

bizottság támogatja-e. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság benyújtja a módosító indítványt. 

A következő bizottsági módosító indítvány a 120. §-tól kezdődik. Erről kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a benyújtását. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a benyújtást. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

bizottsági módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság ezt is benyújtja. 

Van még egy bizottsági módosító indítvány, a 69. §-tól kezdődő 30 pontos indítvány. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk a benyújtást.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a benyújtását. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság benyújtja a 
módosító indítványt. 

A napirendi pont tárgyalásának végéhez értünk. 
A zárószavazások előkészítése, illetve vizsgálóbizottság határidejének 

meghosszabbítása van még előttünk. 
Átadom az ülés vezetését Salamon elnök úr részére. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

Zárószavazások előkészítése 

a) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat (T/4743. szám) (I.) 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Először a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló T/4743. számú törvényjavaslattal kapcsolatos zárószavazást előkészítő 
módosító javaslatokról kell állást foglalnunk. 

Először 117. szám alatt Papcsák Ferenc módosító javaslata. Köszöntöm Répássy 
Róbert államtitkár urat, és egyben kérem, nyilatkozzék. 

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

Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szintén csak a jegyzőkönyv kedvéért, és hogy 
egyszerűsítsük a szavazási módozatot, bejelentem, hogy mi tartózkodni fogunk az összes 
javaslattal kapcsolatban. Egyszerűen nem volt már fizikailag időnk tanulmányozni ezek 
tartalmát, felelős döntést nem tudunk hozni. Aki ebben szavaz, és igennel vagy nemmel 
szavaz, az egyszerűen nem jár el felelősen, csak ennyit tudok mondani, mert nem tudja, hogy 
miről szavaz.  

 
ELNÖK: Tudomásul vesszük, képviselő úr, de csak jelzem, hogy példának okáért ezt 

a módosító javaslatot november 23-ai keltezéssel, pénteken nyújtotta be a képviselő úr. Tehát 
meg lehetett volna előtte is ismerni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hétvégén pihenni szoktam. Ezt 
a bűnt elkövetem.) Hétvégén a képviselő úr pihen – jó magának, mondja a vicc. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Két meghalás között szeretek ilyet tenni.) 

Akkor határozathozatal következik. Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) 16 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság támogatta. 

A kormány jelzésére munkatársaim javaslatokat készítettek elő a bizottság általi 
benyújtás érdekében.  

Először az egységes javaslat 188. §-ának (3) és (4) bekezdéssel történő kiegészítésére 
irányuló javaslattal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e, hogy ezt a bizottság 
benyújtsa. 

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

Igen, egyetértünk a módosító javaslat előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A következő javaslatcsomag 31 pontból áll. Tud-e a kormány egységesen valamennyi 
pontról nyilatkozni?  

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

Igen, elnök úr. Egyetértünk a módosító javaslat előterjesztésével. Csak arra hívom fel a 
figyelmüket, hogy többek között ez a módosító javaslat rendezné a bíróságok elnevezésének 
átvezetését a külön törvényben, tehát amely a bíróságok elnevezéséről és illetékességéről szól. 
Ezért ilyen nagy terjedelmű. 

 
ELNÖK: Van-e kifogás az együttes tárgyalással szemben? (Nincs.) Akkor együtt 

tárgyaljuk mind a 31 pontot. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Azt is megkérdezem, együtt 

szavazhatunk-e akkor valamennyi pontról. (Nincs ellenvetés.) Igen, látom, a bizottság ezzel 
egyetért.  

Támogatja-e a bizottság, hogy ezt a 31 pontból álló módosító javaslatot benyújtsuk az 
Országgyűlésnek? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság úgy döntött, hogy benyújtjuk ezt a 
javaslatot. 

Ezzel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat tárgyalását 
befejeztük. 
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b) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4744. szám) (I.) 

Áttérünk a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló T/4744. számú 
törvényjavaslatra. Ehhez képviselői indítvány nem érkezett, hanem a kormány jelzésére 43 
pontból álló, koherenciazavart kiküszöbölő javaslatot készítettek elő munkatársaim bizottsági 
előterjesztésre. Tud-e a kormány egységesen nyilatkozni valamennyi javaslatról?  

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

Igen, elnök úr. Egyetértünk a módosító indítványok előterjesztésével.  
 
ELNÖK: Egyetértenek. Kíván-e valaki külön tárgyalást az egyes módosító 

javaslatokról? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván senki. 
Hozzászólás? Államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Csak azért, mert nem szeretném, ha félreértés lenne. Ez a módosító indítvány módosítja a 
bírák alapilletményének szorzószámait, tehát a fizetési fokozatokra vonatkozó 
szorzószámokat. Ennek az a magyarázata, mármint hogy visszaáll az eredeti állapot, 
merthogy a költségvetési törvényben kerül megemelésre a bírák alapilletménye. Tehát nehogy 
véletlenül azt a hírt olvassák, hogy itt most mégsem lesz béremelés a bíráknál, vagy mégsem 
kompenzálunk nem tudom, micsodát. Tehát a költségvetési törvény fogja megoldani ezt a 10 
százalékos alapilletmény-emelést.  

 
ELNÖK: És így lesz koherens ez a törvény többek között a költségvetési törvénnyel. 

Tehát klasszikus koherenciazavart kiküszöbölő javaslatról van szó. 
További hozzászólás? (Nincs.) Van-e kifogás egységes határozathozatallal szemben? 

Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Van, mert így felelős döntést nem lehet 

ezekben az ügyekben hozni. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, akkor egyenként szavazunk, mert ez nem többségi döntés 

kérdése. 
Az 1. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 2. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 3. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 4. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
Az 5. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 6. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 7. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
A 8. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 

ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
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A 9. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 10. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 11. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 12. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 13. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 14. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 15. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 16. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 17. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 18. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 19. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 20. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 21. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 22. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 23. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 24. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 25. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 26. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 27. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 28. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 29. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 30. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 31. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 32. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 33. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 
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A 34. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 35. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 36. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás – nagyon figyeltem. A bizottság támogatta. 

A 37. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 38. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 39. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 40. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 41. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 42. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 43. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

Köszönöm szépen. Akkor a bizottság ennek megfelelően ezeket a módosító 
javaslatokat előterjeszti. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

c) Az ügyészségről szóló törvényjavaslat (T/4745. szám) 

Következik az ügyészségről szóló T/4745. számú törvényjavaslat. Itt munkatársaink 
egy 20 pontos javaslatot készítettek elő a kormány felvetésére. Először kérdezem az 
előterjesztőt, támogatja-e a javaslatok benyújtását; tud-e egyben nyilatkozni és támogatja-e? 

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

Igen, elnök úr, egyetértünk a módosító javaslatok előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Van-e kifogás az együtt tárgyalással kapcsolatban? (Nincs.) Hozzászólás? 

(Nincs.) 
Határozathozatal következik. Kíván-e valaki külön szavazást? (Nincs ilyen jelzés.) 

Nem kíván senki. 
Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e ezt a 20 pontos javaslatot. Az igenlő 

szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság ezt a javaslatot előterjeszti. 

Munkatársunk jelzi, hogy bizonyos javaslatoknál fölmerül a kétharmados 
határozathozatali kötelezettség. A fölvetések a következő pontokra irányultak: a most 
benyújtott módosító javaslatok közül az 1-12. pontok; külön a 17. pont; a 19. pontból a 
törvényjavaslat 43. § a), b) és c) pontjaira vonatkozó módosító javaslat; végül a 20. pontból a 
49. §-ra vonatkozó módosító javaslat. Kérdezem az előterjesztőt, hogy ezek a részei a 
törvénynek a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát igénylik. 

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

Igen, elnök úr, egyetértünk ezzel. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Hozzászólás van-e ehhez a kérdéskörhöz? (Nincs.) Ha 

nincs, akkor egyetért-e a bizottság azzal, hogy az imént említett részek kétharmadosak? Az 
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igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság ezzel egyetértett.  

Rögzítjük a helyettesítésben bekövetkezett változást, miszerint Cser-Palkovics András 
alelnök urat Mátrai Márta helyettesíti. Ezzel az ügyészségről szóló napirendi pontunk végére 
értünk. 

d) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló törvényjavaslat (T/4746. szám) 

Következik a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló T/4746. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
zárószavazást előkészítő módosító javaslatok megtárgyalása. Kolber István 33. szám alatt egy 
módosító javaslatot nyújtott be, illetve a kormány jelzésére munkatársaink egy 41 pontos 
javaslatot készítettek elő bizottsági benyújtásra; illetőleg még van egy Kolber István-féle 
módosító javaslat, amelynek 32-es az alszáma. 

Először a 32. és a 33. módosító javaslatok felett döntünk.  
Kérdezem az előterjesztőt, hogy a 32. javaslatot támogatja-e. Ez Kolber István 

T/4746/32. számú javaslata, mely szerint a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdése kiegészül egy 
„tisztességes eljárásban, ésszerű határidőn belül” kitétellel.  

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

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Következik a 33. szám alatti javaslat. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Most következik a 41 pontból álló, bizottsági módosító indítványra előkészített 

javaslatcsomag. Kérdezem a kormány képviselőjét, tud-e egyben nyilatkozni, és mi a 
nyilatkozat. 

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

Egyetértünk a módosító indítványok előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Az együtt tárgyalással kapcsolatban van-e kifogás? (Nincs.)  
Megnyitom a vitát. Gaudi-Nagy Tamásé a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyiból egy ilyen eljárási jellegű felvetésem 

volna, hogy nagyon sokban segítené a munkánkat – mert nagyjából mostanra tudtuk elpakolni 
a sok iratot, amit ránk zúdítottak az elmúlt órákban –, ha legalább sorszámot kapnának ezek a 
zárószavazás előtti módosítójavaslat-iratok. Mert mindig mondja elnök úr, hogy a 41 pontos 
változatot tárgyaljuk. De mire megtaláljuk, hogy melyik a 41 pontos, addigra le is tárgyaltuk, 
meg a döntés is megszületett. Úgyhogy én arra kérem azokat, akik előkészítik – tudom, hogy 
nem könnyű a munkájuk, és nagyon nehéz helyzetben vannak ők is –, de legalább egy 
sorszámot kapjunk, hogy az 5. számú zárószavazás előtti iratcsomagot nézzük most. Mert 
egyébként teljesen lehetetlen ez az egész. 
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ELNÖK: Képviselő úr, irományszámot csak akkor kaphat egy módosító javaslat, ha 

benyújtjuk – erről döntünk. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Akkor egy munkaszámot!) 
Munkaszámot… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Vagy valamit.) Jó, hát majd a jövő ülésre ilyen 
betűjelzéseket tegyünk a munkaanyagra, hogy A-B-C-D, jó? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Így 
van.) Először a nagy ábécé, utána a kis ábécé, és ha még mindig van, akkor a görög ábécé 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Így van.), és akkor fogunk tudni haladni; tényleg egyszerűbb, nem 
kell nekem sem mondani, hogy hány pontból áll. (Közbeszólások, zaj.)  

Egyéb hozzászólás? (Nincs.) Van-e kifogás az együttes határozathozatallal szemben? 
(Nincs.)  

Kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e az említett, 41 pontból álló módosító javaslatot. 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság előterjeszti a módosító indítványt. 

A költségvetésre még nem térünk át, mert még leírás alatt vannak; a határidő már 
letelt, tehát nyilván csak leírás alatt vannak módosító javaslatok. 

Áttérünk tehát a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásáról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslat tárgyalására… 
(Jelzésre:) Gondolom, ügyrendi felvetése lesz a kormány képviselőjének. Tessék! 

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

Bocsánat, elnök úr, csak nem volt világos számomra, hogy lezárta elnök úr a bírósági és az 
ügyészségi törvényeket: más módosító javaslatok tekintetében is felmerült, hogy dönteni 
kellene a kétharmadosságról. Nem tudom, mi a gyakorlat, de csak egy módosítósornál döntött 
a bizottság. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, nem jelezték, de természetesen a helyzethez nyilván 

igazodunk, mert ha van ilyen felvetés, akkor az a törvényalkotás érdeke, hogy tárgyaljuk meg.  
Akkor visszatérünk az előző, tehát a T/4746. törvényjavaslathoz, és valóban, jelezte itt 

munkatársam a számomra, hogy a most benyújtott módosító javaslatok köréből az 1-23. 
pontokban, továbbá a 36., 37., 38., 39. pontokban, valamint a 41. pontban szereplő módosító 
javaslatnál fölmerül, hogy a jelen lévő képviselők kétharmadával kell ezeket elfogadni. 
Kérdezem az előterjesztőt, egyetért-e azzal, hogy ezeket ilyen minősített többséggel fogadja el 
az Országgyűlés. 

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

Igen, egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért ezzel egyet? 

Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokkal 
kapcsolatos, alkotmány által megkívánt szavazattöbbség tekintetében ezen állásfoglalást 
hozta. 

f) A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásáról és 
a szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat (T/4663. szám) 

Folytatjuk tehát a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásáról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslathoz benyújtott, 
zárószavazást előkészítő módosító javaslatokkal. Megjegyzem, a Házszabály teszi azt 
lehetővé, hogy egy órával az ülés megkezdése előtt lehet ezeket benyújtani, sajnos; erről nem 
a bizottság tehet. Itt is érkeznek módosító javaslatok, mégpedig a képviselői javaslatokat 
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mondom először: 31. szám alatt Harangozó Tamás, 32. szám alatt Gulyás Gergely képviselő 
uraktól, illetve Lázár János frakcióvezető úrtól is egy 33. szám alatt. Tehát gyakorlatilag 
három képviselőtől vannak javaslatok, illetőleg a kormánytól egy csomag; bizottsági itt most 
nincs. Kezdjük akkor szám szerinti sorrendben! 

A 30. szám alatt a kormány javaslatai következnek, amely csomag 36 pontból áll. 
Értelemszerűen nyilván nem kell megkérdeznem, hogy a kormány egyetért-e ezekkel. Azt 
kérdezem meg, hogy kéri-e a bizottság, hogy külön tárgyaljuk, vagy lehetséges együttesen. 
Van-e igény külön tárgyalásra? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor ezt a 36 pontot együtt 
tárgyaljuk. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Ilyet nem látok, akkor határozathozatal következik. Kíván-e a bizottság bármely tagja külön 
döntést az egyes javaslatokról? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen jelzés nem érkezett.  

Egységesen bocsátom szavazásra ezt a 36 pontból álló csomagot. Kérdezem, ki 
támogatja ezeket a módosító javaslatokat. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság támogatta a javaslatokat. 

Következik a 31. számú képviselői módosító javaslat, Harangozó Tamás 
előterjesztésében. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 32. szám alatt Gulyás Gergely javaslata következik. Kérdezem a kormány 

képviselőjét. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Csak később tudunk álláspontot mondani, tekintettel arra, hogy tíz perccel dél 
előtt került benyújtásra, a kormány az álláspontját nem tudta kialakítani ezzel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Jó, a kormány nem tudott nyilatkozni. Hozzászólás van-e? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Nincs.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta ezt a javaslatot. 

A 33. javaslat következik, Lázár János módosító javaslata. Ez 24 pontból áll. 
Egységesen tud-e az előterjesztő nyilatkozni?  

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Nem tudunk nyilatkozni. 
 
ELNÖK: Egyáltalán nem tud nyilatkozni? 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Ugyanúgy gondolom, hogy a későbbiekben kerül kialakításra a kormány 
álláspontja.  

 
ELNÖK: Értem, jó. Van-e kifogás ellene, hogy együttesen tárgyaljuk a javaslatot? 

(Nincs.) Hozzászólás? (Nincs.) Az együttes döntés ellen van-e kifogás, kér-e valaki külön 
szavazást? (Nincs ilyen jelzés.) Senki nem kért. 
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Határozathozatal következik. Ki támogatja a 33. irományszám alatt benyújtott 
módosító javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta ezeket a javaslatokat. 

a) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslat (T/4743. szám) (II.) 

Most visszatérünk először a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
törvényjavaslatra, mert olyan jelzés érkezett, hogy volnának olyan javaslatok, amelyek felett 
kétharmados többséggel kell döntenünk, amelyek sarkalatos elemeknek minősülnek.  

Munkatársunk felvetése alapján állást kell foglalnunk a T/4743. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslatokról, mert az a jelzés érkezett, 
hogy az alábbi pontok minősített többséggel fogadandók el: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 14., 15., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 29., illetve a 31. pontban az ott érintett 209. § a) pontja. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

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

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki ért egyet azzal, hogy ezek a pontok kétharmados többséggel fogadandók el? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát ezzel egyetértett. 

A következő jelzés: az ugyanehhez a törvényjavaslathoz benyújtott 117. számú 
módosító javaslat szintén kétharmados többséget igényel. Kérdezem az előterjesztőt. 

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

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet ezzel? 

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

b) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4744. szám) (II.) 

Ugyanilyen okból vissza kell térnünk a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
T/4744. számú törvényjavaslathoz, amelynél kétharmados többségre szorul a most benyújtott 
bizottsági módosító javaslatok közül az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 
25., 26., 27., 28., 31. pontok alatti javaslat. Kérdezem az előterjesztőt. 

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

Egyetértünk, elnök úr.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet ezzel? 

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

Akkor megvagyunk az igazságszolgáltatási csomagban lévő törvényeket illető 
kétharmados kérdésekben való állásfoglalással. 
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e) Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4656. szám) 

Áttérünk a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazás előtti 
módosító indítványok megtárgyalására. 

Több módosító javaslat érkezett, illetve szintén érkezett a kormány jelzése alapján 
munkatársaink részéről felvetés és előkészítés bizottsági módosító javaslat előterjesztésére. 
Szám szerinti sorrendben haladunk. 

87. szám alatt L. Simon László módosító javaslata következik. Köszöntöm a kormány 
képviselőjét. Tessék a jegyzőkönyv számára nyilatkozni! 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt vagyok, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. Tekintettel arra, hogy viszonylag 
sokrétűek ezek a javaslatok, valószínűleg majd más-más kollégákkal segítünk az esetlegesen 
felmerülő kérdéseket megválaszolni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A 87-esről mi az álláspontjuk? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 87. 

javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést, elnök úr, én itt most egy 87 pontból 

állót nem találok, én egy 20 pontból állót találok. Én ahhoz szeretnénk hozzászólni, csak most 
nem tudom, hogy most melyik… 

 
ELNÖK: Nincs 87 pontból álló javaslat, hanem 87. szám alatt van egy három pontból 

álló módosító javaslat (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem találjuk.), amelyet L. Simon László 
képviselő úr terjesztett elő. Ehhez van-e hozzászólás?  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem találjuk.  
 
ELNÖK: Hát, nem találjuk… Ha nincs hozzászólás, akkor kérdezem, kér-e valaki 

külön szavazást. (Nincs ilyen jelzés.) Senki. 
Határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság L. Simon László módosító 

javaslatát? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 88. módosító javaslat szintén L. Simon László indítványa, öt pontból áll. Kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ezeket támogatja. Van-e kifogás az együttes tárgyalás ellen? (Dr. Gaudi-

Nagy Tamás: Ez a 20 pontos?) Nem 20 pontos, képviselő úr, ott van, ki vannak osztva! (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: De hát nem tudom, hogy hol!) Nem tudok mit csinálni… 
(Közbeszólások.) Segítségére sietnek a kormánypárti képviselők. Amíg Gaudi képviselő úr 
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eldönti, hogy hozzászól-e, kérdezem, más hozzászólás van-e. (Nincs.) Az együttes tárgyalás 
ellen nem volt kifogás, ha jól érzékeltem a helyzetet. Képviselő úr?  

Akkor határozathozatal következik. Van-e kifogás az együttes határozathozatallal 
szemben? (Nincs.) Ki támogatja ezeket a módosító javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta a javaslatokat. 

A 89. javaslat következik, Koszorús László az előterjesztője, két pontból áll. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Egyben tárgyalható-e a két pont? (Nincs ellenvetés.) Igen, 

kifejezetten egyetértenek az együttes tárgyalással. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a 89. pont alatti módosító indítványt? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 90. javaslat következik, előterjesztője úgyszintén Koszorús László, a javaslat három 

pontból áll. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

a költségvetési hatása miatt nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ez mindhárom pontra vonatkozik? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Van-e kifogás az együttes tárgyalással szemben? (Nincs.) 

Hozzászólás? (Nincs.) Van-e kifogás az együttes határozathozatallal szemben? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 91. pont következik, amely négy pontból áll. Kérdezem, tud-e együttesen a négy 

pontról nyilatkozni a kormány, vagy bontva akar nyilatkozni. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tekintettel 

arra, hogy a költségvetési hatásai számunkra még ugyancsak nem ismertek teljes mértékben, 
ezért nem támogatjuk. Illetve van benne egy államháztartásról szóló törvénymódosítás, amely 
más pénzintézetek pénzforgalmi számlanyitására adna felhatalmazást, azt különösen nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Azt különösen nem; tehát egyiket sem támogatja a kormány. Az együttes 

tárgyalás ellen van-e kifogás? (Nincs.) Hozzászólás? (Nincs.)  
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel együtt állást kell foglalnunk arról, hogy a 2. pont alatti módosító javaslat 

kétharmados többségű elfogadást igényel, ha támogatja az Országgyűlés. Magával azzal, hogy 
ez kétharmados döntést igényel, egyetért-e a kormány? 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, egyetért. 
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ELNÖK: Igen. Ha nincs hozzászólás, kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy 
ez kétharmados döntést igényel elfogadása esetén. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát így 
döntött erről. 

A 92. pont következik, Kara Ákos módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

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

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

A 93. pont Koszorús László módosító javaslata, amely hat pontból áll. Kérdezem az 
előterjesztőt, tud-e együttesen nyilatkozni. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tudok 

egységesen nyilatkozni, és támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Van-e kifogás az együttes tárgyalással szemben? 

(Nincs.) Hozzászólás? Tessék, Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Koszorús képviselő úrnak a 

módosító javaslata, ha jól látom, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvénybe egy elég 
jelentős új szabálytömeget emel be, termékdíj-kötelezettség új definíciója, törvényi feltételei; 
teljesen új szabályrendnek tűnik, ha jól olvasom itt, viszonylag sok oldalon keresztül. De ha 
jól látom, még oldalszám sincs a lapokon, tehát nekem kell leszámolni, hogy hány oldal, de 
talán segítenek majd képviselőtársaim, mindenesetre a tízet meghaladja. 

Én arra kérem a kormány képviselőjét, hogy ha nem okoz túl nagy problémát, akkor 
mondja el, hogy ez a zárószavazás előtti módosító javaslat milyen típusú koherenciazavart 
küszöböl ki; illetve tartalmilag mi az az elem benne, ami miatt ő támogathatónak vagy nem 
támogathatónak tartja. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Képviselő úr, külön szavazással jár a 

fölvetése valamely pontokról? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem.) Nem. Tehát külön szavazást 
kér-e valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Senki. Akkor együttesen teszem fel ezt a hat pontból álló 
javaslatot… 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, de kérdést tettem fel a kormány 

képviselőjének! 
 
ELNÖK: Elnézést, ez akkor elkerülte a figyelmemet. Azért is kérdeztem rá, mert itt 

közben folyik egy szervezés is, eléggé nem szerencsés módon sajnos, de erről egyikünk sem 
tehet, aki itt van. Úgyhogy elnézést kérek, ha ilyen közjátékok vannak.  

Természetesen a kormánynak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Amennyiben megengedik, kollégám, Vámosi Oszkár válaszol a feltett kérdésre.  
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VÁMOSI OSZKÁR (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Köszönöm szépen 
a szót, Vámosi Oszkár vagyok. 

A módosító javaslatban nincs a törvénynek semmiféle érdemi változtatása, sem a 
kötelezettek tekintetében, sem a díjfizetés tekintetében. Alapvetően a notifikációval 
kapcsolatos. Az előző módosítás során a legvégén lemaradt változtatás, ami jelentős, és az 
összes többi kisebb olyan szójavítás, illetve szövegértelmezés, amely pontosítja a törvény 
értelmezését. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Most megszámoltam, végül is 16 oldalnyi új 

normaszöveg zuhan itt be a javaslatban, és ha jól látom, egyszerűen nem világos számomra, 
hogy ez most egy teljesen új szabálytömeg, vagy pedig a már meglevő módosítási javaslat 
szerinti szabálytömegnek az azért történő lecserélése egy másik szövegre, hogy a néhány 
jogtechnikai pontosítást elvégezzék. Csak akkor, ha így van, hadd kérdezzem meg, miért nem 
azt a jogtechnikai kodifikációs módot választják, hogy nevesítik, hogy mondjuk, a 6. oldalon 
a „csak” szót elhagyni javasolják. Mi értelme ennek? Ez így gyakorlatilag követhetetlen. Nem 
lehet, legalábbis nagyon időigényes dolog ellenőrizni, a szövegellenőrzést elvégezni az 
eredeti, lecserélendő szöveg és az új, beléptetni kívánt szöveg között. Tehát lehet, hogy 
valamelyik lobbi, mit tudom én, mondjuk, a szemetelőlobbi valamelyik cége itt hátsó 
bejáraton belecsempész egy olyan bekezdést most, amit nem tudunk kontrollálni, és lehet, 
hogy egy olyat szavaz meg a bizottság, ami viszont kifejezetten felborítja az eddigi 
gyakorlatot, és a termékdíj intézményét gyengíti.  

Tehát kérem, adjon magyarázatot, mik azok a pontosítások, amelyek indokolták ezt a 
16 oldalnyi cserét.  

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
VÁMOSI OSZKÁR (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség): Köszönöm szépen 

a szót ismét. 
A módosítások a teljes szöveget tartalmazzák valóban, de tényleg csak egy-egy szó 

változtatás van, illetve néhol betoldás, illetve törlés. Alapvetően az a bizonyos lobbi a NAV 
volt, tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely véleményezte, és kisebb javításokat és 
módosításokat kért, elsősorban azért, hogy pontosan és világosan lehessen követni a díjfizetés 
különféle szabályait és részleteit, azért, hogy ne legyen véletlenül sem félreértés. Alapvetően 
innen következnek tehát a módosítások. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tessék, képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, akkor itt lenne egy ügyrendi 

javaslatom vagy egy kérésem az előterjesztőkhöz: itt akkor nem lehetne egy olyan reformot 
esetleg véghezvinni, hogy amikor ilyen sok-sok oldalnyi lecseréléses zárószavazás előtti 
módosításról van szó, akkor legyen már köteles a javaslatot tevő megjelölni, hogy mondjuk, 
ezt a tíz változtatást vezettem át a szövegen? Mert így felelősen tényleg nem tekinthető át, 
hogy mi volt a betoldás, kihúzás, átírás. Itt még akár, azt mondom, akár még sajtóhiba is 
lehet; rossz helyre kerül egy vessző, bármi lehet. Csak tudjuk azt, hogy mi az a tíz dolog vagy 
iksz dolog, amit itt most átvezettek, és azért kellett lecserélni ezt a 16 oldalt.  
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ELNÖK: Képviselő úr, én azt gondolom, hogy a felvetések egy új Házszabály 
keretében átgondolandók. Gondolom, valamennyien látjuk, hogy az a házszabályi rendelkezés 
– ami nem a mi rendelkezésünk, mármint kormánypártoké, hanem ezt a Házszabályt 
örököltük, 1994 óta –, miszerint az ülés kezdete előtti egy órával zárószavazások 
előkészítésére lehet módosító javaslatokat benyújtani, és majd azon az ülésen 
határozathozatalok lesznek, és azt még a bizottságnak elő kell készíteni, ennek a házszabályi 
rendelkezésnek a felülvizsgálata valószínűleg indokolt; legalábbis az én személyes nézetem 
ez. És csak azt tudom mondani, hogy rajtunk csattan az ostor, mert az alkotmányügyi 
bizottságnak ezeket meg kell tárgyalni. De hogy ennek a módját, legalábbis a kialakult 
törvényalkotási szokások mellett amilyen irányban változnak a dolgok, már nem igazán 
szabályozza a Házszabály megfelelően, erről én egyre jobban meg vagyok győződve. 
Úgyhogy azzal vigasztalom, hogy készül egy új Házszabály, vagy fog készülni, vagy 
előkészítés alatt van – ezt én pontosan nem tudom, mert ebben nem veszek részt, de erről már 
hallottunk –, és abban szerény véleményem szerint a zárószavazások kérdéskörét, illetőleg az 
azokat előkészítő módosító javaslatokat, azok előterjesztését, megtárgyalását véleményem 
szerint újra kell gondolni.  

Tehát nem tud mit csinálni a kormány sem ezzel a kérdéssel. Természetesen, ha van 
valami reflektálnivaló, akkor én ennek nem állok útjába. Kérdezem, kívánnak-e reflektálni a 
képviselő úr előadására. (Jelzésre:) Nem. 

Akkor határozathozatal következik. Képviselő úr, a hozzászólása nem igényel külön 
határozathozatalt? (Jelzésre:) Nem, köszönöm. 

Kérdezem, ki támogatja ezt a hatpontos módosító javaslatot. (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 
támogatta ezt a javaslatot. 

A 94. javaslat következik, amelyet Koszorús László terjesztett elő három pontban. 
Kérdezem az előterjesztőt, mindhárom pontról tudnak-e nyilatkozni egységesen vagy osztva; 
kérem a nyilatkozatukat. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk, egységesen mind a hármat. 
 
ELNÖK: Mind a hármat támogatják. Együtt tárgyalhatjuk? (Nincs ellenvetés.) Igen. 

Hozzászólás? (Nincs.) Van-e kifogás az egységes határozathozatallal szemben? (Nincs.)  
Határozathozatal következik. Ki támogatja ezeket a javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen. 

Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Rátérünk a 95. módosító javaslatra, Koszorús László nyújtotta be. A rendelkező rész 

szerint egy pontja van, az indoklás szerint kettő… Ezt elég nehéz így áttekinteni. (Dr. Gyüre 
Csaba és dr. Staudt Gábor távoznak az ülésről.) Hát, én egy javaslatot látok itt, elnézést. A 
képviselő úr elkezdte számozni a módosítóit, de egynél megállt, bár az indoklás szövege két 
pontban van tagolva. Ezt én sem tudom itt most megfejteni. 

Kérdezem, hogy az előttünk leírt szövegszerű módosító javaslatot támogatja-e a 
kormány. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a 

javaslatot támogatjuk. És ahogy látjuk, két bekezdésre tagolódik, és a második bekezdésnek 
az indoklását írta a képviselő úr külön pontba, tehát az iratmegőrzésre vonatkozó szabályokat. 
De mind a kettőt támogatjuk. 

 
ELNÖK: De ez mind a 74. §-ra vonatkozik… (Többek: Nem.) Mert ugye az 1. pont 

úgy szól: „Az egységes javaslat 74. §-át a következő alcímekkel és rendelkezésekkel 
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egészítjük ki”, és akkor írja a 75. pontot. De ez akkor mind a 74. §-ra vonatkozik, az egész 
szöveg? (Jelzésre:) Igen, a kormány erre bólint. Köszönöm. 

Akkor tehát a kormány támogatja a javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt, akkor egyhangúlag támogatta a 
bizottság.  

A kormány jelzésére a munkatársunk egy 7 és egy 20 pontos bizottsági javaslatot 
készített elő, ezek előterjesztéséről kell döntenünk. 

Először a 20 pontos javaslatot vizsgáljuk. Tud-e a kormány egységesen nyilatkozni? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, tud. Az 

előterjesztő a javaslatot támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? Azt megkérdezem, hogy az együttes 

tárgyalás lehetséges-e. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Igen.) Lehetséges, tehát akkor a bizottság 
együtt tárgyalja a 20 pontot. Tessék, Gaudi-Nagy Tamás! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. A javaslat 12. pontjával 

kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni: ez a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére 
vonatkozó szabályrendszerrel kapcsolatos. Az innovációs törvényben ez nagyon érdekes 
dolog és fontos dolog a magyar kibontakozás szempontjából. Viszont ami itt történt, az 
megint hasonló az előző megoldáshoz, hogy itt egy ötoldalas normaszöveg úgy tokkal-
vonóval kiemelésre kerül, majd ugyanez látszólag visszakerül, csak nem tudjuk, és az 
indoklás azt mondja, hogy „a javaslat az egységes javaslat jogtechnikai jellegű pontosításait 
tartalmazza”. Tehát azt mondom, ember legyen a talpán, aki ezt most itt megnézi, vagy el 
tudja dönteni, hogy ezek a jogtechnikai pontosítások egyáltalán jogtechnikaiak-e, illetve 
melyek ezek. Tehát itt megint csak az kerül elő, hogy szerintem, aki egy ilyen módosító 
javaslatot előterjeszt, ott mindenképpen elvárás lenne az, hogy jelölje meg, melyek azok a 
pontosítások, amelyeket végrehajtott, mert így ezt nem tudjuk ellenőrizni. 

Kérem a magyarázatot pontosan, hogy akkor mely területeken történt itt pontosítás, 
miért volna szükség ennek az öt oldalnak a lecserélésére az öt oldal helyébe. 

 
ELNÖK: Tehát a 12. pontra irányul a kérdés. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Amennyiben megengedik, Nikodémus Antal főosztályvezető úrnak átadom a szót. 
 
NIKODÉMUS ANTAL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tulajdonképpen a KIM hangsúlyozottan kodifikációs jellegű pontosító jellegű észrevételei 
miatt a pontosítást az tette indokolttá, hogy változott a jogszabály számozása, és az új 
számozás mindenképpen ezt az új megoldást indokolta, hogy koherenciamódosító keretében 
vigyük be a már egyébként a Gazdasági és informatikai bizottság által támogatott szakmai 
javaslatunkat. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg csak egy mondat. Akkor viszont azt 

kérdezem, hogy miért nem lehetett ezt odaírni, ékes magyar nyelven, hogy át kellett 
számozni. (Dr. Vas Imre: Ott van.) Nincs ott. Nincs ott az, hogy átszámozás volt, kedves Vas 
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Imre képviselőtársam, megnéztem! Az van, hogy jogtechnikai jellegű pontosításokat 
tartalmaz, de nincs ott… (Dr. Vas Imre: A 19. oldal tetején…)  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Elnézést, de a 19. oldal tetején rögtön úgy kezdődik a kivett 

szövegből az új pontosított szöveg. Kérem képviselőtársamat, hogy nézze meg előbb. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Ne szórakozzunk már!) 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azért bocsánat… – jó, visszafogom magam. 

Nem mondom, hogy minek nincs határa. 
Azért elnézést kérek, kedves Vas Imre képviselőtársam, lassan mondom, hogy 

megértse: lecserélődött öt oldal, helyébe beugrott öt oldal, látszólag ugyanaz a normaszöveg. 
Egyetlenegy mondatos indokolást tartalmaz ez a pont, azt, hogy jogtechnikai jellegű 
pontosításokat tartalmaz. De nem mondta meg a javaslat, hogy ezek átszámozás miatti 
módosítások. És most elmondta a kedves úr, hogy ez ezért van. Csak azt kérdezem, hogy 
miért nem lehetett ezt odaírni – ennyi a kérdésem.  

 
ELNÖK: Kíván-e külön reflektálni a kormány erre a kérdésre? Igen? Tessék 

parancsolni! 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem erre 

reflektálva, hanem ehhez a módosító javaslathoz, amennyiben a bizottság megengedi: a 34. 
oldalon a 16. pontban a hatályba léptetésekre vonatkozó rendelkezés a 84. § hatályba 
léptetéséről a javaslat kétféleképpen is rendelkezik. Az egyik a 2011. december 31-ei 
hatálybalépés, a másik a (8) bekezdés szerint a 2013. január 1-jei hatálybalépés. Mint 
előterjesztők a (8) bekezdésben lévő 2013. január 1-jei hatálybalépést javasoljuk a 84. § 
tekintetében. 

 
ELNÖK: Most akkor én kérdezem: ez akkor valamelyik pontot illetően változtatási 

javaslat?  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A mostani 

javaslat a 84. § tekintetében, ugyanazon szakasz tekintetében kétféleképpen nyilatkozik… 
 
ELNÖK: Elnézést, tessék segíteni nekem.  
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tehát a 34. 

oldalon van a (4) bekezdésében ugyancsak a 84. §-nak, hogy 2011. december 31-én lép 
hatályba, és egy (8) bekezdésben ugyanúgy a 84. § tekintetében kimondja, hogy 2013. január 
1-jén lép hatályba. Tehát ugyanazon paragrafus tekintetében két eltérő hatálybalépésről 
rendelkezik. 

 
ELNÖK: Mi a javaslatuk? 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 2013. január 

1-je, a (8) bekezdés szerinti. 
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ELNÖK: Jó. Gondolom, ez akkor nem kíván leírást; módosítom a javaslatunkat: a 16. 
pontban a 79. § módosítására irányuló normaszövegben az új (4) bekezdés, amely a 26., az 
51., a 67., a 72-75., 81., 82. és a 84. § hatálybalépéséről rendelkezik, ott a helyes és általunk 
javasolt normaszöveg nem 2011. december 31., hanem 2013. január 1. Ezzel így a kormány 
egyetért? 

Vas Imre kér szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha én jól értettem, ebből, amit az elnök úr fölolvasott, ki 

kell venni a 84. §-t.  
 
ELNÖK: Tehát mind a két hatályba léptetés fontos, csak a 84.-re ne a 2011. december 

31-ei hatálybalépés vonatkozzék, hanem ami a (8) bekezdésben van. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van. (Dr. 

Gaudi-Nagy Tamás távozik az ülésről.) 
 
ELNÖK: Jó, akkor módosítom a javaslatomat és az előbb általam elmondottakat. A 

16. pontban az új (4) bekezdés annyiban változik, hogy a 84. §-ra utalás innen kikerül, tehát 
az lesz a szöveg, hogy a 26. §, az 51. §, a 67. §, a 72-75. §, a 81. §, a 82. § 2011. december 
31-én lép hatályba. A többi szöveg pedig változatlanul az írásbelivel egyezően marad. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük 

szépen, igen. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Van-e kifogás az együttes határozathozatallal 

szemben? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért egyet ennek a javaslatcsomagnak az 
előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság tehát 
egyhangúlag előterjesztette ezt a javaslatot.  

Van még egy 7 pontos javaslat is előkészítve bizottsági előterjesztésre. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az előterjesztő 

Nemzetgazdasági Minisztérium a javaslatot nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát ne terjesszünk elő ilyen módosító javaslatot, ami a bíróságra 

végrehajtásra, vízgazdálkodási törvény, és a többi, vonatkozik. 
 
DR. SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen. Mint 

előterjesztő nekünk ez a javaslatunk. 
 
ELNÖK: Jó. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Előterjeszti-e ezt a 

bizottság? (Szavazás.) Nem kapott szavazatot, tehát ezt a javaslatot nem terjesztjük elő. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

g) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényjavaslat 
(T/4865. szám) 

Következik a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló T/4865. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazást előkészítő módosító javaslatok 
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megtárgyalása. Ajánlás áll rendelkezésünkre, illetve az ajánláson kívül egy 48. irományszám 
alatti módosító javaslat.  

Az ajánlás sorrendjében haladunk, amely 9 pontból áll, mindegyiket az előterjesztő 
nyújtotta be, ezek szerint tehát mindegyiket támogatja is. Nem kérdezem meg az előterjesztőt, 
mert a saját javaslatával nyilván egyetért; ha nem, akkor vonja vissza valamelyiket. Tessék! 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elnök úr, a 9. pont rosszul 

van kiidézve, technikai okok miatt, tehát nem a kormány levelében foglalt szó szerinti 
kiidézés van. Ha a 9. pontot összeolvassuk, az a szöveg, hogy a polgárőrszövetséget a 
törvényszék, bíróság törli. Ez értelmetlen. A kormány szövegében az van, hogy Fővárosi 
Törvényszék. De ez csak technikai, leírási hiba lehet, gondolom.  

 
ELNÖK: Most akkor van 9. pont vagy nincs 9. pont szerinti javaslat? És azt is kérem, 

hogy a nevét legyen szíves, mondja be a jegyzőkönyv számára. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Felkai László, 

közigazgatási államtitkár. 
 
ELNÖK: Kérdezem, van-e a kormánynak az ajánlásban foglalt 9. pont szerinti 

javaslata – létezik-e vagy nem létezik? 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Elmondom, csak egymás 

mellé kell tenni a kettőt. Amit a kormány leírt, létezik; létezik az is, ami az ajánlásban 9. 
pontként szerepel. Csak egyszerűen a zárójelet rossz helyre tették az ajánlásban, ez ilyen 
egyszerű.  

 
ELNÖK: Bocsásson meg, lehet, hogy én már elfáradtam, de nem értem. Itt van egy 

módosító javaslat. Ezt a módosító javaslatot az ajánlás jól tartalmazza vagy nem? Akkor így 
kérdezem. Két lehetőség van: vagy nincs egyáltalán módosító javaslat; vagy van módosító 
javaslat, csak rosszul írták le. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Azzal kezdtem, hogy van 

módosító javaslat, csak rosszul írták le, egy zárójelet rossz helyre tettek; ennyi a különbség. 
 
ELNÖK: Igen. Akkor kérek egy jó módosító javaslatot! (A bizottság munkatársa 

átnyújt egy lapot.) Igen, tehát Pintér Sándor belügyminiszter úr által 47. irományszám alatt 
benyújtott módosító javaslat a 9. pontban a következő szöveget tartalmazza – most már úgy 
mondom, ahogy a javaslat az egész szöveget meg kívánja fogalmazni: „A köztestületté 
átalakult Országos Polgárőr Szövetséget a Fővárosi Törvényszék mint társadalmi szervezetet 
nyilvántartásából törli.” Ez a helyes szöveg. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Én úgy értékelem, hogy 

igen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Vas Imre kért és kap szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Csak az volt a megtévesztő, hogy ott benne van a „bíróság” 

is, az rossz a javaslatban. 
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ELNÖK: De most már kijavítottuk, jegyzőkönyvbe diktáltam a helyes szöveget. 
Egyébként valóban itt van előttünk az eredeti módosító javaslat. 

Van-e hozzászólás ezekhez a javaslatokhoz? (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal 
következik. Kéri-e bárki a külön szavazást? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kéri. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító javaslatokat? (Szavazás.) A 
bizottság 18 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 

48. szám alatt Borbély Lénárd módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A katasztrófatörvény 

terminus technikus változását vezeti át. Tehát igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot. 
Ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 

h) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4660. szám) 

Következik a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 
módosításáról szóló T/4660. számú törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése.  

Zárószavazás előtti módosító javaslatként L. Simon László egy javaslatot adott be 14. 
irományszám alatt. Ő maga az előterjesztő, tehát a saját indítványához nyújtotta be. Az 
előterjesztő nincs itt, de ez nem akadálya a tárgyalásnak. 

Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 

i) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről 
szóló törvényjavaslat (T/4861. szám) 

Következik a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 
kezeléséről szóló T/4861. számú törvényjavaslat. A kormány jelzésére munkatársaim 
bizottsági módosító javaslatot készítettek elő, 7 pontban. 

Köszöntöm a kormány képviselőjét. Kérem, nyilatkozzék, hogy ezeket a bizottság 
előterjessze; kérem a nevet is bemondani a jegyzőkönyv számára. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Andréka Tamás vagyok, a 

VM jogi főosztályának helyettes vezetője. 
Támogatjuk a módosító javaslat benyújtását. Egy apró pontosításra szeretném felhívni 

a bizottság figyelmét: a 7. pontban a 3. oldalon a lap alján két darab (3)-as megjelölésű 
bekezdés van. Ami a lap alján van, az helyesen a (4) bekezdés lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor ennek megfelelően módosítom a javaslatunkat. A 7. szám 

alatt előterjesztendő bizottsági módosító javaslat, amely áll a 26. § (8) bekezdéssel történő 
kiegészítéséből… – és még? (Rövid konzultációt követően:) Tehát amely a törvény több 
pontjának a módosítására is javaslatot tesz, utolsóként a 73/A. § helyébe javasol rendelkezést.  

Még egyszer összefoglalom a javaslatomnak ezt a részét, amelyet módosítunk. A 7. 
pontban a javaslat 30. §-ának módosításáról van szó, és ennek a 30. §-nak két (3) bekezdése 
lenne leírási hibából adódóan. A másodikként említett (3) bekezdés helyesen: (4) bekezdés.  

Hozzászólás? (Nincs.) Az egységes határozathozatal ellen észrevétel? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 
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Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával is megvagyunk.  

Döntés a 2002-2010 közötti lakossági devizaeladósodás okainak feltárását, valamint az 
esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottság mandátumának 
meghosszabbításáról 

Utolsó előtti napirendi pontunk: Papcsák Ferenc képviselő úr kezdeményezte az általa 
vezetett, lakossági devizaeladósodás okainak feltárására felállított vizsgáló albizottság 
mandátumának meghosszabbítását 2012. január 31-éig. Írásban megkaptuk a javaslatot.  

Megnyitom a napirendi pont vitáját. Van-e hozzászólás? (Nincs.) Papcsák képviselő úr 
nincs jelen, de ez nem szükséges. 

Szavazás 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet a kérésével, tehát meghosszabbítja-e az 
alkotmányügyi bizottság az albizottság mandátumát január 31-éig? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta a javaslatot. Úgyhogy ennek megfelelő döntést hoztunk: az 
alkotmányügyi bizottság az albizottság megbízatásának idejét 2012. január 31-éig 
meghosszabbította.  

Az „egyebek” címszóban van-e hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 26 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Prin Andrea és Soós Ferenc 


