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Napirendi javaslat  
 

1. Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltjének meghallgatása 

(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § 

(1) bekezdése alapján)   

 

2. Dr. Darák Péter, a Kúria elnökjelöltjének meghallgatása  

(A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § 

(1) bekezdése alapján)   

 

3. 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, dr. 

Selmeczi Gabriella és dr. Vitányi István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat (T/5002. szám)  

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása) 

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 

törvényjavaslat (T/5070. szám, új/átdolgozott változat a T/5066. szám helyett) 

(Dr. Navracsics Tibor, dr. Szabó Erika és Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa)  

(Döntés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseiről)  
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6. Zárószavazások előkészítése:  

a) A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4918. szám)  

b) A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

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

c) A munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám)  

 

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

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

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

szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely, Kontur Pál, Balla Mihály, Kozma Péter, Gyopáros 

Alpár és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

9. Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám) 

(A határozathozatal II. szakaszába tartozó – a bizottság feladatkörébe tartozó – 

kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

10. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  

(Dr. Semjén Zsolt, dr. Rubovszky György, dr. Latorcai János és Pálffy István 

(KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   
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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. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (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. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) távozása után dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Pősze Lajos (független) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje  
Dr. Darák Péter, a Kúria elnökjelöltje  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Kátai Ildikó helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Juhász Edit (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Jánosi Andrea helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a köztársasági elnök úr 
jelöltjeit.  

Az alkotmányügyi bizottság ülését megnyitom. Rögzítjük a helyettesítés rendjét: 
Bohács Zsolt képviselő urat Vas Imre, Steiner Pál képviselő urat Lamperth Mónika, Budai 
Gyula képviselő urat Cser-Palkovics András, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Gruber 
Attilát Mátrai Márta, Zsiga Marcellt Horváth Zsolt, Turi-Kovács Bélát Molnár Attila, Varga 
Istvánt pedig Kozma Péter helyettesíti. 

Először a napirend megállapítására kerül sor. A napirendi javaslatomat írásban 
megkapták képviselőtársaim. Azt azzal a sorrendiségre vonatkozó eltéréssel tartom fenn, hogy 
a zárószavazások előkészítése – mivel nem ma kerül sor a zárószavazásokra – legyen az 
utolsó napirendi pont, és minden azt követő napirendi pont eggyel csússzon előbbre.  

Egy napirend-módosítási javaslatot kaptunk. Steiner Pál képviselő úr javasolja a 
családok védelméről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatását a Házszabály 
96. § (3) bekezdése szerinti eljárásban, ami a nem kijelölt bizottságnak az alkotmánnyal 
kapcsolatos összhangjára vonatkozó vizsgálatát jelenti. Ezt indítványozza a képviselő úr.  

A napirendről és a módosító javaslatról vita nélkül döntünk a Házszabály értelmében. 
Először a módosító javaslatot teszem fel szavazásra. Ki támogatja azt? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 5 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 16 tartózkodás. Tehát a bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Most az eredeti napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem, ki támogatja azt. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 
elfogadta.  

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltjének meghallgatása (A 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § (1) 
bekezdése alapján) 

1. napirendi pontunk dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltjének 
meghallgatása, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
177. § (1) bekezdése alapján. Idézem a jogszabályhelyet: „A köztársasági elnök az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének személyére első alkalommal legkésőbb 
2011. december 15. napjáig tesz javaslatot. A jelöltet az Országgyűlés igazságüggyel 
foglalkozó bizottsága meghallgatja.” 

A Házszabály 132. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bizottság a személyi javaslatot 
véleményezi. 

A meghallgatáshoz mindenki megkapta a köztársasági elnök úr átiratát, a jelölt 
önéletrajzát, valamint az Országgyűlés Könyvtára által készített összeállítást a jelölt 
életrajzáról, publikációiról, illetve sajtómegjelenéseiről.  

A tárgyalás menete a szokásos rendben történik: először a jelölt lehetőséget kap az 
elképzelései összefüggő ismertetésére; ezt a kérdések feltételének a lehetősége követi; a jelölt 
az összegyűjtött kérdések elhangzása után egy válaszban válaszol a kérdésekre; majd még 
lehetőség van vélemények, állásfoglalások kifejtésére is, amire a jelölt, ha kíván, még 
válaszolhat, tehát az utolsó megszólalási lehetőség az övé; ezt követően pedig a bizottság dönt 
arról, hogy támogatja-e a jelöltet vagy sem. 
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Mindezek alapján megadom a szót Handó Tünde elnökjelölt asszonynak, tartsa meg 
bemutatkozását, és tájékoztassa a bizottság tagjait a megbízatása ellátásával kapcsolatos 
elképzeléseiről. Jelölt asszony, öné a szó. 

Dr. Handó Tünde expozéja 

DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok, Képviselő Urak! Amikor az a 
megtiszteltetés ért, hogy a köztársasági elnök jelölt erre a pozícióra, akkor végiggondoltam a 
több mint húszéves pályafutásomat, és azon gondolkoztam el, mi is az, ami vezérlő elve 
ennek a pályának, és egy nagyon egyszerű mondatban össze tudtam foglalni a magam 
számára, ez pedig az, hogy: csináld jól és tedd jobbá! Ez az, ami vezérelte a munkámat. Ha 
pedig jogásziabban próbálom megfogalmazni, különösen, ha az igazgatási vezetői munkámra 
gondolok, akkor pedig a legfőbb cél a munkám során az volt, hogy a bíróság és a bírók az 
alkotmányos kötelezettségüket teljesíteni tudják, azaz a bíróságon a bírák az ítélkezést magas 
színvonalon és ésszerű időn belül teljesítsék. 

Amikor a törvényeket elfogadta a parlament, én ezekből a törvényekből is, tehát a 
bírósági szervezeti törvényből és a bírák jogállásáról szóló törvényből azt olvastam ki 
magamnak, azt az üzenetet – és azt gondolom, ebben sok kollégám is egyetért velem –, hogy 
a törvényhozói cél az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tétele, az ítélkezési munka 
színvonalának emelése és az ítélkezés időszerűségének a javítása volt.  

Közismert a jelenlévők előtt is, hogy a Magyar Bírói Egyesület az alaptörvény 
elfogadását követően már foglalkozni kezdett a majdani sarkalatos törvényekkel, méghozzá 
úgy, hogy erre semmiféle felkérést nem kapott, mert magában a bírói karban is 
megfogalmazódott a változás, változtatás szükségessége, és az az elhatározás alakult ki a bírói 
karban, hogy még mielőtt bárki kívülről ilyen változásokat a bírói karra vagy az 
igazságszolgáltatási szervre úgymond ráerőltetne, fontos az, hogy megjelenítsük azokat az 
értékeket és érdekeket, amelyek a bírói karon belül, és nem csupán a bírók érdekei, hanem 
éppen a bíróság feladatában megtestesülő jogállami értékek végett fontos, hogy 
megjelenjenek a közvélemény és a jogalkotók előtt. Ezen a négy részből álló 
konferenciasorozaton részletesen számba vettük azokat a problémákat, amelyekkel az 
igazságszolgáltatás szembesül, és amelyben előrelépésre volna szükség. Az utolsó 
konferencia novemberben történt meg, és ott az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
elnökhelyettese nagyon röviden, de lényeglátóan összefoglalta azt, hogy mik is ezek a 
változások, és mennyire nem előzmény nélküliek. Mert amikor a tizedik évéhez érkezett a 
’97-es bírósági reform eseménysora, akkor három egyetem elkészítette a bírósági szervezet 
átvilágítását, ezek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt, a Szegedi Tudományegyetem és 
az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet. Nos, ezekben a tanulmányokban nagyon komoly 
problémákat és kritikákat fogalmaztak meg, részben a bírói kinevezéseket illetően, a 
munkateher arányosítását illetően, a tekintetben, hogy az erőforrások, legyenek azok személyi 
vagy tárgyi erőforrások, nem megfelelően kerülnek elosztásra az igazgatási szervezeten, 
illetőleg az igazságszolgáltatás szervezetén belül. Kritika érte az igazgatás módszerét is, és 
nem kevésbé komoly kritika érte magát azt a testületi irányítást, amely a ’97-es reformmal 
megvalósult.  

Erről a testületről azt kell tudni, hogy ebben részben parlamenti képviselők, részben az 
igazságügy-miniszter és részben a bírók közül választott tagok vettek, illetőleg vesznek részt. 
Nos, a tíz bíró közül jellemzően az elmúlt években túlnyomó többségben voltak azok az 
igazgatási vezetők, és ez a mai napon is így van, akik az OIT elnökének a kinevezési 
jogkörébe tartozó igazgatási vezetők voltak. Ezekben a tanulmányokban mutattak rá arra, 
hogy a testület az operatív döntéseket nem tudja meghozni kellő hatékonysággal; hogy ebben 
a testületben partikuláris érdekek érvényesülhetnek, méghozzá azért, mert arra vonatkozóan, 
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hogy mi lehet a munkateher objektív mutatója az egyes bíróságok vagy bírók között, mi lehet 
egy-egy ügycsoportban az ítélkezés hatékonyságának a mutatója, tehát hogy valamilyen 
ügytípust mennyi időn belül kell, lehet optimálisan elbírálni, ezek a mutatók hiányoztak. 
Tulajdonképpen a mai napig nincs arra vonatkozó adat, amire akár a törvényhozás is 
megbízhatóan támaszkodhatna, ideértve a költségvetési tervezést is, hogy bizonyos ügyek és 
ügymennyiség mekkora emberi és tárgyi erőforrást igényelnek. Nos, a testület operatív 
működésének hiányosságát észlelve döntött éppen egy évvel ezelőtt a törvényhozó arról – 
önök hozták meg ezeket a döntéseket –, hogy ezt az igazgatást operatívabbá kell tenni, és az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak legalább 20-24 jogkörét az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, aki egyben a Legfelsőbb Bíróság elnöke is, vette át.  

Ezek a jogkörök – csak példaként említek néhányat – a következők voltak, amelyek 
2011 januárjától, illetőleg 2011 márciusától új jogkörei az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács elnökének. Ilyen a magasabb beosztású vezetők kinevezése, mint az ítélőtáblai 
elnökök, megyei elnökök, kollégiumvezetők; olyanfajta kinevezés méghozzá, amelybe 
semmiféle beleszólása nem volt, nem lehetett az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak, 
tehát itt teljes körű jogkört kapott meg az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke. 
Innentől kezdve elláthatta a költségvetési fejezeti gazda feladatait; az ügyek soron kívüli 
elintézéséről dönthetett; indítványt tehetett arra, hogy ügyeket áthelyezzenek a túlterhelt 
bíróságokról; ezen túlmenően a bírák pályázatainak kiírása és a kinevezés felterjesztése is az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének jogkörébe tartozó lett. Tulajdonképpen ez az 
új modell, amelyet a parlament elfogadott a törvények megszavazásával, ezeket a lépéseket, 
ezeket a változásokat viszi tovább a még operatívabb vezetés érdekében, annak érdekében 
tehát, hogy az erőforrások megfelelő módon legyenek elosztva az igazságszolgáltatásban.  

Többen elmondták már, és ezekben az általam hivatkozott tanulmányokban is leírták, 
hogy a bírói függetlenség és a bírósági szervezet függetlensége két különböző dolog. Ezen 
túlmenően a bírósági szervezet függetlensége sem lehet egy önmagáért való értéke a 
jogállamnak; nem történhet az meg, hogy egy szervezet mindenféle kontroll, ellenőrzés nélkül 
működjék; fontos az, hogy az állampolgárok meggyőződjenek arról, hogy a befizetett adójuk 
ebben a szervezetben is hasznosan és hatékonyan kerül felhasználásra. Elfogadhatatlanok 
azok az anomáliák, amelyek ma a bírósági szervezetben léteznek, és itt elsősorban az 
állampolgárok szempontjából a munkateher különbözőségére gondolok, arra, hogy egy-egy 
bíróságon egy-egy ügyszakban az állampolgár arra számíthat, hogy a következő hónapban 
vagy a következő két hétben kitűzésre kerülnek a beadott keresetlevelében az ügyek, más 
bíróságokon pedig hat hónapot vagy egy évet is kell várni arra, hogy egyáltalán az ügyekben a 
tárgyalást a bíróság elkezdje. Azt gondolom, ez elfogadhatatlan egy jogállamban. Igazgatási 
vezetőként azon leszek, hogy ezeket az anomáliákat megszüntessem, és azt gondolom, ebben 
számíthatok a kollégáim segítségére is, ideértve nemcsak a vezetőtársaimat, hanem a bírókat 
is. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van kérdése a jelölt asszonyhoz. Vas 

Imre képviselő úr! 

Kérdések, válaszok 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Örömmel hallottam, hogy mondta, hogy 
a befizetett adóknak ezen a területen is megfelelően, a leghatékonyabban kell hasznosulni. 
Utána pedig említette, amely problémát én is érzek, hogy egyes bíróságokon nagyon hamar 
kitűzik a tárgyalást, és elsősorban a budapesti bíróságokon ez sokkal hosszabb ideig tart. Erről 
kérdezném kicsit részletesebben, hogy milyen módon oldható ez meg, illetve milyen 
elképzelései vannak erre vonatkozóan. Nyilván nem az a cél, hogy a vidéki bíróságokon 
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tárgyalják hosszabb idő alatt, hanem hogy a budapesti bíróságokon is rövidebb idő alatt 
jogerős ítélet szülessen egy-egy keresetben vagy büntetőügyben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Tisztelt Jelölt Asszony! Szeretném megkérdezni, hogy pontosan mikor és 
kitől értesült először arról, hogy ön jelölt lesz, és ki az, aki hivatalosan fölkérte önt. 

 
ELNÖK: További kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor válaszadásra megadom 

a szót jelölt asszonynak. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje: Köszönöm szépen. 

Valóban, a legkomolyabb problémák a központi régióban vannak, tehát a Fővárosi Bíróságon, 
a Pest Megyei Bíróságon. De azért el kell mondani, hogy vannak más megyei bíróságok is, 
ahol jelentős ügyhátralékkal küzdenek a bírók. Ezek a problémák hangsúlyosan megjelentek a 
már említett konferenciák során, és nagyon sok elképzelés vetődött fel. Az külön öröm volt 
számunkra, hogy a jogalkotók és a törvényhozók meghallották azokat az óhajokat, amelyek a 
bírók között megfogalmazódtak. Nevezetesen, a fővárosban különösen nagy problémát okoz 
az, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság, amelyhez tíz kerület tartozik, annak a munkaterhe 
még a többi kerületi bíróságok viszonylatában is rendkívül magas. Ezért került be a 
költségvetési fejezetünkbe egy új, összevont kerületi bíróságnak a felépítése, illetőleg 
kialakítása, ami nyilvánvalóan munkaszervezési szempontból egy jelentős előrelépés lesz.  

Ami általában az ügyhátralék feldolgozását illeti, itt többféle eszközt biztosít a 
törvény; eddig is biztosított – nem mindig tudott élni éppen a testületi vezetés miatt ezzel a 
központi igazgatás. De az újabb igazgatási modellben azoknak a partikuláris érdekeknek már 
nem kell megfelelni, amelyek gátolták az igazgatás operativitását. Nevezetesen, ami 
lehetséges megoldási módok, egyrészt bírók átirányítása. Most nagyon sok bírói álláshely 
szabadul fel a közeljövőben. Nyilvánvaló, hogy amikor az új bírók kinevezéséről kell döntést 
hozni, akkor azt is mérlegelnie kell a központi igazgatásnak, hogy melyik bíróságon 
kerüljenek betöltésre ezek az új bírói álláshelyek. És bizonyos vagyok abban, hogy egy 
átmeneti időre a központi régiót ilyen módon is meg kell segíteni.  

Ezen túlmenően, ami komoly előrelépés lenne, és ez általában problémája a magyar 
igazságszolgáltatásnak, hogy a bírókat fel kell szabadítani az adminisztratív munkateher alól. 
Nagyon sokszor hallhatták azt, hogy európai összehasonlításban jóval több bíró van 
Magyarországon, mint bármelyik nyugat-európai országban, aminek egyetlen magyarázata az, 
hogy itt egy-egy bírónak olyan adminisztrációs feladatokat kell ellátnia, amelyeket más 
országokban kevésbé kvalifikált dolgozók végeznek el. Ez az újfajta munkamódszer, 
munkamegosztás és szemléletváltás, ami egy jelentős előrelépést hozhat a közeljövőben, azt 
gondolom, számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek ha nem is egy éven belül, de legalábbis 
belátható időn belül komoly változásokat fognak mutatni. Azt gondolom, erre vonatkozóan az 
elhatározás bennem és a kollégáimban is megvan, hogy igazoljuk és bizonyítsuk azt a 
társadalom és az állampolgárok részére, hogy a megkapott, akár többleterőforrásokat is 
hasznosan és hatékonyan tudjuk felhasználni.  

Ami a jelöléssel kapcsolatos kérdést illeti, a Köztársasági Elnöki Hivatalból hívtak fel, 
hogy a köztársasági elnök úr szeretne velem találkozni, és a köztársasági elnök közölte azt, 
hogy jelöl erre a pozícióra. Egyébként pedig én is annyit tudok, amennyi a sajtóban megjelent, 
és mindannyian olvashatták. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth 
Mónika! 

Hozzászólások, vélemények, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! A jelölés folyamatában, amikor a köztársasági elnök találkozott a 
frakcióvezetőkkel, és az akörüli sajtópolémia is azt támasztotta alá, de most ez a válasz is, 
meg az, ami itt történik, hogy ez egy szégyenteljes színjáték. Nagyon sokat fog ártani a 
magyar igazságszolgáltatásnak. (Derültség a kormánypárti oldalon. – Dr. Mátrai Márta: 
Mondjátok ti.)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Én nem tudom, hogy 

Lamperth Mónika miről beszél. (Közbeszólások a kormánypárti oldalon, többek között: Más 
sem. – Derültség.) Én részese voltam ennek az egyeztetésnek, és a Kereszténydemokrata 
Néppárt képviseletében jártam a köztársasági elnök úrnál. Abban a húsz perc körüli időben 
több név felvetődött, és nagyon tartalmas beszélgetés folyt. Azt hiszem, az elnök úr kellően 
körüljárta a lehetőségeket, és ennek megfelelően hozott döntést. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Papcsák Ferenc képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Arra kérem Lamperth Mónika képviselő asszonyt, hogy ha bármilyen jogellenes 
folyamatról van tudomása, akkor azt kérem, ossza meg a bizottság tagjaival, és ne 
bocsátkozzon itt feltételezésekbe. Erre kérem szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje: Szeretném 

kérdezni, hogy lehet-e még észrevételem nekem is, illetőleg valami, amit nem mondtam el, de 
a kérdésből vagy a képviselő asszony észrevételéből úgy ítélem meg, hogy ez fontos volna. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje: Nem beszéltem 

ugyanis magamról. Azt kell tudni a Fővárosi Munkaügyi Bíróságról, amelynek tizenkét éve 
vagyok az elnöke, hogy ez az ország legnagyobb munkaügyi bírósága, az országos 
ügyérkezésnek 20-25 százaléka ez elé a bíróság elé kerül. Ezen a bíróságon 29 bírói álláshely 
van, 29 bíró dolgozik, közel száz fő irányítása tartozik a jogkörömbe. Ezen a bíróságon én 
magam is bíróként több ezer munkaügyi pert tárgyaltam, ezekben a munkaügyi perekben 
közigazgatási szervek, nagyobb vállalatok, kisebb cégek munkaszervezeteinek a 
működtetésébe, munkaszervezési folyamataiba láthattam bele. Tehát azt gondolom, hogy 
részben a bíróság elnökeként, részben pedig a munkaügyi perekben jártas bíróként kellő 
tapasztalatot szereztem arról, hogy hogyan kell egy munkaszervezetet kialakítani.  

Én magam is hallottam azokat a kifogásokat, hogy kevés az igazgatási tapasztalatom. 
Nos, azt gondolom, nem csupán igazgatási vezetőként, hanem a legnagyobb bíróság 
vezetőségének egyik tagjaként elég rálátásom van arra, hogy milyen problémákkal küzd az 
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igazságszolgáltatás, és milyen problémákkal küzd maga a Fővárosi Bíróság, illetőleg a 
központi régió. Hallottam azokat a kifogásokat is, hogy egy megyei elnök vagy egy ítélőtáblai 
elnök alkalmasabb lehetne erre a feladatra, hiszen komolyabb igazgatási tapasztalatai vannak. 
Nem vagyok focirajongó, de annyit én is tudok a fociról, hogy a középpályás egy fontos 
szereplője a játéknak. Én magam ilyennek gondolom magamat, amikor is részben helyi 
bírósági elnökként több ember, több bíró és igazságügyi alkalmazott irányítása tartozik a 
jogkörömbe, ugyanakkor én magam is a munkaügyi bíróság elnökeként beosztottja voltam a 
megyei elnöknek, s azt gondolom, ez a középpályás nagyon is alkalmas arra, hogy akár 
csatárként az első vonalba fusson, de akár arra is, hogy a kapuban védőként álljon. És én azt 
szeretném, ha ilyen szereplője tudnék lenni az igazságszolgáltatásnak, a bíróság, a bírók és a 
jogállam érdekében. 

S az elmúlt húsz év alatt bíróként, tizenkét év alatt pedig igazgatási vezetőként senki 
nem kérdőjelezte meg a pártatlanságomat, a függetlenségemet. Azt gondolom, az eddigi 
munkámmal bizonyítottam azt, hogy képes és kész vagyok tenni az igazságszolgáltatásért. 
Remélem, hogy ezt a jövőben is képes leszek bizonyítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla kért még szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. A törvényhozó szándéka 

szerint az én megítélésem szerint egy olyan új szerkezetű, sok szempontból új rendszerű 
bírósági szervezeti rendszernek kell kialakulnia, amely hatékonyságában, eredményességében 
fölül kell múlja a korábbiakat. Következésképpen a feladat nyilvánvalóan nagy, és a kihívás is 
rendkívül nagy. Nincs olyan jelölt, nem lehetséges olyan jelölt, aki ebben ki lett volna már 
próbálva. Következésképpen világos, hogy olyan jelöltet kellett választani, aki egyértelműen, 
az eddigi munkája, életvitele tekintetében alkalmas és alkalmasnak látszik erre a feladatra. 
Tehát azt gondolom, hogy akiknek fenntartásai vagy kétségei vannak, azoknak ezzel messze 
várniuk kell addig, amíg az eredmények megjelennek, pró vagy kontra.  

Most a bizalom megadása itt az alapvető kérdés. És feltételezésekbe bocsátkozni azért 
roppant veszélyes, mert egy hosszú bírói életút, egy életpálya éppen azt igazolja, hogy valaki 
pártatlan vagy nem pártatlan. Ha e tekintetben kétségtelen, hogy semmiféle aggály nem 
merült fel, akkor úgy gondolom, az a helyes, ha a lehető legszélesebb körben adjuk meg a 
támogatást.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

következőt szeretném elmondani. Még az előző ciklus idején, amikor Baka András elnök úr 
lett az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, akkor már nem volt hivatalvezető. A 
hivatalvezetői státus betöltésére pályázatot írtak ki, és dr. Handó Tünde elnök asszony, a 
Munkaügyi Bíróság akkori elnöke beadott egy pályázatot a hivatalvezetői állás elnyerése 
érdekében, és egy rendkívül tartalmas, tanulmányszerű anyagot terjesztett elő a bírósági 
szervezettel kapcsolatos elképeléseiről. Ezt a pályázatot akkor adminisztratív okokból 
eredménytelenné nyilvánították. De mi már Vitányi képviselő úrral OIT-tagok voltunk, 
amikor ez a pályázat ismét kiírásra került, s akkor, emlékszem, számtalan jelen lévő bírótól az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban azt hallottuk, hogy sajnos a jelölt asszony nem adta 
be másodszor a pályázatot, és ezért ott az eredménytelen is lett, és ma is megbízott vezetője 
van az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának. 

Én tehát azt hiszem, a szakmai felkészültség és a terület iránti elkötelezettség ebből a 
pályázatból egyértelműen kiolvasható. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich György képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Szocialista Párt a törvényjavaslat vitájában kifejtette az 
álláspontját az új szervezeti megoldásokról. Nem tartjuk megfelelőnek, ezért a mi 
álláspontunk nem elsődlegesen a személynek szól, hanem magának a törvényi szabályozásnak 
és az eljárásnak, ami alapján kiválasztódik az illetékes vezető. A mi szavazatunkat 
elsődlegesen ez fogja motiválni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. 
Megkérdezem elnökjelölt asszonyt, kíván-e élni a viszonválasz lehetőségével. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnökjelöltje: Köszönöm szépen 

a lehetőséget, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. 

Szavazás 

Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a jelölt 
Országos Bírósági Hivatal elnökévé történő megválasztását. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás. - 
Nincs ilyen.) Nem volt. 

Megállapítom, hogy a bizottság elnökjelölt asszony megválasztását támogatja. (Dr. 
Handó Tünde: Köszönöm.)  

A bizottság állásfoglalását írásban juttatja el az Országgyűlésnek. Köszönöm szépen. 

Dr. Darák Péter, a Kúria elnökjelöltjének meghallgatása (A bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 177. § (1) bekezdése alapján) 

Következő napirendi pontunk: dr. Darák Péter, a Kúria elnökjelöltjének 
meghallgatása, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 
177. § (1) bekezdése alapján. 

A jogszabályhelyet a korábbi meghallgatás kapcsán már idéztem, ezt nem ismétlem 
meg.  

A meghallgatáshoz mindenki megkapta a köztársasági elnök úr átiratát és a jelölt 
önéletrajzát, valamint az Országgyűlés Könyvtára által készített összeállítást a jelölt 
életrajzáról, publikációiról, illetve a sajtómegjelenéséről.  

A meghallgatás menete megegyezik az előbb követett móddal, tehát ezt sem ismétlem 
meg. Így mindjárt át tudunk térni a meghallgatásra érdemben. 

Megadom a szót Darák Péter elnökjelölt úrnak, tartsa meg bemutatkozását, és 
tájékoztassa a bizottság tagjait megbízatása ellátásával kapcsolatos elképzeléseiről. 
Elnökjelölt úr, öné a szó. 

Dr. Darák Péter expozéja 

DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnökjelöltje: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Rendkívül megtisztelő a számomra az, 
hogy a köztársasági elnök úr az újonnan visszaállítandó Kúria elnöki tisztére jelölt.  
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Jelölti minőségemben az elképzeléseimet egy mondatban is össze tudom foglalni. Az 
elképzelésem az, hogy e nevében történeti intézményt az alaptörvény előírásainak 
megfelelően, törvényes módon vezetném.  

Természetesen részletesebb tájékoztatást is tudok adni azokról az elképzelésekről, 
amelyek kúriai elnökjelöltként vezetnek. Ezeket az elképzeléseket öt pontban tudom 
összefoglalni: jogegység, alkotmányosság, együttműködés, nyilvánosság és megújult 
bírókiválasztás. Engedjék meg, hogy ebben az öt pontban összefoglaljam azokat az alapvető 
elképzeléseimet, amelyek vezetnek. 

A Kúria legfontosabb feladata a jogegység biztosítása. A jogegység fogalmát a 
közvélemény általában leegyszerűsítve érti. Azt gondolja, hogy jogegység akkor valósul meg 
egy jogállamban, ha nincsenek egymással ellentmondó ítéletek. Ezzel a felfogással nem értek 
egyet. Az életviszonyok folyamatos változása, az új és új ügytípusok felmerülése 
szükségszerűen és óhatatlanul eredményez egymástól eltérő megítélésű ítéleteket, bírói 
felfogásokat. A Kúria feladata nem az, hogy ezeket az ellentétes ítéleteket megakadályozza, 
hanem az, hogy minél gyorsabban feltárja ezeket a problémákat, ezek az információk minél 
gyorsabban eljussanak a Kúria szakmai fórumaihoz, és a Kúria szakmai fórumai, kollégiumai 
megpróbáljanak ezekben a kérdésekben időben állást foglalni. Ne fordulhasson elő az, hogy 
hosszadalmas, többéves eljárások után derül csak ki, milyen elméleti háttér szükséges egy új 
típusú ügy eldöntéséhez.  

Az új alaptörvény és a sarkalatos törvények nagyon fontos eszközöket adnak a leendő 
kúriai elnök kezébe ahhoz, hogy a jogegység ilyen módon történő megvalósítását elősegítse. 
Lehetőséget ad arra, hogy az alsóbb fokú bírósági döntések, anélkül, hogy magasabb 
jogorvoslati fórumra is eljussanak, megjelenjenek elvi bírósági döntésként a Kúria közzétételi 
tanácsának javaslata alapján. Lehetőséget ad arra a bírósági szervezetről szóló új sarkalatos 
törvény, hogy a Kúria elnöke joggyakorlat-elemző csoportokat alakítson, és ezek a 
joggyakorlat-elemző csoportok idejekorán felmérjék azokat a problémákat és kérdéseket, 
amelyekben a Kúria szakmai fórumainak állást kell foglalnia. Ezek olyan új eszközök és 
olyan új területek, amelyek a leendő kúriai elnöktől az eddigiektől eltérő szerepfelfogást 
kívánnak meg. Ez a szerepfelfogás egybecseng azzal a filozófiámmal, amit eddigi szakmai 
pályafutásom során igyekeztem megvalósítani, nevezetesen, hogy egyfajta konzultatív, 
közvetítő szerepet töltsek be. 

A jogegységnek nagyon fontos vetülete az alkotmányosság, az alaptörvényszerűség. 
Az új alkotmánybírósági törvény elfogadásával olyan helyzet állt elő, hogy a rendes bíróságok 
ítélkezését alkotmányossági kontroll alá fogja vetni az Alkotmánybíróság, a valódi 
alkotmányjogi panasz intézménye keretében. Ez szükségszerűen azzal a következménnyel fog 
járni, hogy a rendes bíróságok eljárásában, határozataiban és a Kúria jogegységi döntéseiben 
is következetesen érvényesíteni kell az alkotmányossági szemléletet. Ennek ilyen közvetlen 
módja eddig nem létezett. Ez megint csak egy új feladat a leendő kúriai elnök számára. 

Új lehetősége a Kúriának az, hogy az eddigi konkrét ügyekben való eljárás és az 
ítélkezés elvi irányítása mellett normakontrollt is gyakoroljon. A sarkalatos törvény új 
rendelkezése szerint a Kúria önkormányzati tanácsa bírálja majd el az alaptörvényen kívül 
más jogszabályba ütközés vizsgálatát önkormányzati normák esetében. Ez megint csak egy 
olyan új területe a kúriai tevékenységnek, amelynek a szervezeti kereteit ki kell dolgozni, 
módszertanát meg kell alkotni. 

A harmadik kérdés, amelyet hangsúlyozni szeretnék, az az együttműködés. A Kúria 
elnöke a jövőben nem felel az egész bírói szervezet igazgatásáért. A Kúria elnöke szakmai 
vezető lesz, akinek az a dolga, hogy a jogegységi tanács alkalmankénti elnökeként, illetve a 
szakmai munka koordinátoraként megteremtse a lehetőségét egy valódi jogegységnek.  

Együttműködési kötelezettsége lesz a Kúria elnökének az Országos Bírósági Hivatal 
elnökével, az Országos Bírói Tanáccsal, amelynek hivatalból tagja, illetve azokkal a bírói 
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önkormányzati testületekkel, amelyek a Kúrián is működnek, így a bírói tanáccsal, valamint a 
szakmai kollégiumokkal.  

Én úgy gondolom, az ilyen új feladatoknak való megfelelés kikényszeríti a 
nyilvánossághoz való más viszonyt is a Kúria egész szervezetétől és a Kúria elnökétől is. Azt 
gondolom, a Kúria szabályzatait, a Kúria előtt folyó joggyakorlat-elemzések eredményét, 
ezeknek összefoglaló jelentéseit a szakmai és a teljes közvélemény elé kell tárni. Lehetőséget 
kell adni, hogy a Kúria eddigi kissé zártabb működése kinyíljon; lehetősége legyen az alsóbb 
fokú bíráknak és a jogászközvéleménynek, a jogtudománynak arra, hogy részt vegyenek a 
Kúria jogegységet teremtő munkájában, annak előkészítő fázisában.  

Végül szeretnék szólni arról, hogy az új kihívások újfajta személyzeti politikát 
kívánnak meg a bíróságoktól. Amióta a bírói önkormányzati testületek jelentős részt kaptak a 
bírókiválasztásban, azóta egyre inkább visszaszorult a külső pályázók esélye arra, hogy a 
bírósági szervezetbe kerüljenek. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos jogterületeken 
kifejezetten káros, ezen feltétlenül változtatni kellene, és a kormányzat bírói pályázatoknál 
alkalmazandó pontozási rendszere ilyen irányban változtatta meg az elbírálási feltételeket. A 
másik oldalról azonban nem szabad elfelejteni azt sem, a bíróság számára nagyon fontos, 
hogy saját nevelésű személyzete legyen, olyan bírák dolgozzanak, akik előtte fogalmazóként, 
titkárként végigjárták a ranglétrát, és ismerik az ügyvitel és a belső ügyiratkezelés szabályait 
is. E két szempont kiegyensúlyozása nagyon fontos feladat lesz a jövőben. 

Végül van egy olyan pont, ami előfeltétele annak, hogy a Kúria a jogegységhez 
fordulhasson, és elszakadhasson attól a jogorvoslati bírósági minősítésétől, amit az eddigi 
konstrukcióban végzett. Ez pedig az, hogy a konkrét ügyekben végzett felülvizsgálatnak nem 
szabad a Kúria minden energiáját és erejét lekötnie. Ehhez törvénymódosításra lesz szükség. 
Amennyiben a Kúria vezetéséhez a tisztelt bizottság és a tisztelt Országgyűlés bizalmát 
megkapom, szándékomban áll kezdeményezni azt, hogy a felülvizsgálat eddigi korlátlan 
módja változzon meg, és csak lényeges, konkrét ügyek kerülhessenek a Kúria elé 
felülvizsgálati eljárásban. A felszabaduló energiát a jogegység biztosítására kell fordítani. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van kérdése az elnökjelölt úrhoz. 

Lamperth Mónika! 

Kérdések, válaszok 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnökjelölt Úr! 
Baka András elnök úr az új törvényi szabályozásról nagyon komoly szakmai kritikát mondott 
el a nyilvánosság előtt. Szeretném erről megismerni az ön véleményét.  

 
ELNÖK: További kérdés? Ipkovich György képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnökjelölt Úr! Elnökjelölt úr említette az új 
feladatokat. Indulnak várhatóan politikusok ellen viszonylag nagy számban eljárások. Nem 
tetszik azt gondolni, hogy esetleg ezen a fronton gondolnak önnek új feladatot szabni a jelölő 
szervek? 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Más kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megkérem elnökjelölt urat a 

válaszadásra. 
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DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnökjelöltje: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő 
Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Meg kell mondjam, sokkal inkább az általam előadott 
elképzelésekhez kapcsolódó kérdéseket vártam, és a kérdésekre nem igazán tudok jó választ 
adni, mert a kérdések nem tényekre kérdeznek rá, hanem olyan véleményre kíváncsiak, amit 
bíróként nem fogalmazhatok meg. Bíróként politikai állásfoglalást, politikai véleményeket 
nem fogalmazhatok meg, ezért politikusok elleni tervezett perekről nem tudok nyilatkozni. 
Nekem ilyen perekről nincs tudomásom, nincs információm. 

Nehéz helyzetben vagyok képviselő asszony kérdését illetően is, mert a mai helyzet 
az, hogy én, Darák Péter a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási bírája vagyok, Baka András úr 
pedig 2011. december 31-éig a Legfelsőbb Bíróság elnöke, munkahelyi felettesem. Én azt 
gondolom, nem volna helyes, ha a munkahelyi felettesem hivatalos véleményével 
kapcsolatban bármilyen észrevételt megfogalmaznék. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Lamperth 

Mónika képviselő asszony! 

Hozzászólások, vélemények, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnökjelölt Úr! 
Nyilván senkinek ebben a teremben meg a magyar nyilvánosság előtt nincs afelől kétsége, 
hogy önt ma, illetve holnap meg fogja választani az Országgyűlés a Kúria elnökének. Én azért 
tettem föl ezt a kérdést, mert Baka elnök úr nem politizált azzal, amit elmondott. Az egy 
nagyon világos, szakmai okfejtés volt, és olyan veszélyekre hívta föl a jogalkotó figyelmét, 
amelyet egyébként a jogalkotó és a kétharmados többség nagyrészt figyelmen kívül hagyott. 
Szerintem az egy fontos kérdés lehet a Magyar Köztársaság nyilvánossága számára is, hogy a 
Kúria leendő elnöke egyébként ezekről a veszélyekről és kockázatokról mit gondol.  

Én nem akarom önt ebben a kérdésben nyilvánvalóan tovább provokálni, csak 
szerettem volna kifejteni abbéli álláspontomat, hogy a magyar nyilvánosságnak hasznára lett 
volna, ha megismeri ezt az álláspontot, még akkor is, ha fideszes képviselők ilyen csúnyán és 
rosszallóan néznek rám. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha már Lamperth Mónika így fejezte 

be, hogy csúnyán nézünk, felhívnám Lamperth Mónika képviselőtársam figyelmét, hogy a 
bírák függetlenek, de azért két dolognak alá vannak rendelve: egyrészt a törvényeknek, 
másrészt a saját lelkiismeretüknek. Úgyhogy az, hogy egy egyébként legfelsőbb bírósági 
bírónak mi a véleménye a törvényekről, szerintem a törvényeknek alá van rendelve, úgyhogy 
ettől kezdve én úgy gondolom, ilyen kérdésre válasz nem várható egy egyébként hivatalban 
lévő bírótól. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 

megkérdezem elnökjelölt urat, kíván-e reflektálni az elmondottakra.  
 
DR. DARÁK PÉTER, a Kúria elnökjelöltje: Köszönöm, nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal következik. A szavazás előtt rögzítjük, hogy Gyüre Csaba képviselő 
urat Staudt Gábor képviselő úr helyettesíti. 

Szavazás 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a jelölt Kúria elnökévé történő 
megválasztását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy a bizottság a jelölt megválasztását támogatja. 
A bizottság állásfoglalását írásban juttatja el az Országgyűlésnek. 
Ezzel az elnökjelölt asszony, elnökjelölt úr meghallgatását lezárom, mindkét napirendi 

pont végére értünk. 
Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök úrnak. (Dr. Salamon László 

távozik a teremből.) 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Rögzítjük, hogy Rubovszky György 

képviselő úr helyettesíti Salamon elnök urat, illetve Papcsák Ferenc Pősze Lajos képviselő 
urat. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú törvényjavaslat van 
előttünk, ennek a vitáját kezdjük meg.  

Az 1. javaslat az emberi jogi bizottság javaslata. Az előterjesztőket Vitányi képviselő 
úr képviseli. Kérdezem, támogatják-e a javaslatot. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): KIM-álláspontot tudok képviselni: támogatjuk, igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 8 

igen. Ki tartózkodás? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

A 2. pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata, összefüggésben a 14. és  22. 
pontokkal. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 3. pont Szávay István képviselő úr javaslata, amely összefügg a 15. és a 19. 
javaslattal. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata, amely összefügg a 25. és a 28. 

javaslattal. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 6. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 7. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
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DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 16 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 8. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Ki szavazott 
nemmel? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 9. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Kik szavaztak 
nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 10. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 11. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 12. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg 

a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném az előterjesztőt 

megkérdezni, mi volt az a mérlegelés, ami a jelölési ajánlócédula-számnak a 
megváltoztatására indította őt.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőé a szó. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Úgy gondolom, az eredetiben 

szereplő 1500-as szám az ajánlócédula-gyűjtésre vonatkozóan nem volt egy kőbe vésett szám, 
és az időközi módosítási javaslatokat elfogadtuk. Ezért az 1500 helyett az 1000-es számot 
támogatjuk. (Dr. Lamperth Mónika: Érdemibb választ várok.) Mire gondol, milyen érdemi 
válaszra, képviselő asszony? (Dr. Budai Gyula: Megálmodta. – Derültség.) Ennyi. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Mivel Budai Gyula 

képviselő úr megadta a választ, hogy megálmodta az előterjesztő ezt az új számot, és még 
kommentálta is a kérdésemet, én azt gondolom, tekintettel arra, hogy az ajánlási rendszer elég 
régóta vita tárgya, a politikában is, a szakmában is, és lehet persze ilyen válaszokat adni, hogy 
azért 1000, mert a 900 kevés lenne, az 1100 meg sok, de én azt hiszem, valamilyen érdemi 
mérlegelés mégiscsak kell legyen emögött. De hát ha nincs, akkor nincs; én egyszerűen csak 
kíváncsi voltam rá.  

És arra szeretném kérni a fideszes képviselőtársaimat, hogy legyenek egy kicsit 
nagyobb türelemmel az ellenzéki kérdések iránt. Értem én, hogy fáradnak, értem én, hogy ez 
a tempó, amit itt saját maguknak diktálnak, átláthatatlanná teszi a jogalkotást az önök számára 
is. De hát legalább játsszuk el, hogy az ellenzéknek vannak jogosítványai! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én látok logikus indoklást is e mögött a javaslat 
mögött (Dr. Lamperth Mónika: Végre!), egészen egyszerűen azért, mert kezdetben vala, még 
nem 106 választókerület volt az, amiről beszélgettünk, hanem kevesebb, amiből következik, 
hogy ennél jóval nagyobb választókerületek alakultak volna ki; ez az egyik indok, ami 
szerintem indokolja a csökkentést. A másik pedig: kellő alappal merült fel, énfelém biztosan – 
én nem vagyok előterjesztő, én majd csak támogató lehetek –, hogy valóban, kisebb pártok 
esetében a cédulagyűjtésnek a lehetőségét nem föltétlenül korlátozni kell, hanem annak 
keretet kell adni. Azt gondolom, hogy ez egy megfelelő keret a 750-hez képest.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Bár itt 

értem az irányát a módosításnak, mi felvetettük azt is, hogy ez a nagyobb pártok esetében, 
illetve az Országgyűlésbe jutott vagy már bent lévő pártok esetében kifejezetten – és erre van 
nyugati példa is – tilos legyen ajánlószelvényt gyűjteni, hiszen az egyik célja az 
ajánlószelvény-gyűjtésnek, hogy a megfelelő társadalmi támogatottság meglegyen; ez a 
kisebb vagy új pártok esetén rendben is van. Viszont a nagyobb pártoknál ez sajnos az 
adatbázis-építésre való felhasználás, aminek valamilyen módon gátat kellene szabni. Ez is 
lehetett volna egy jó megoldás. Sajnos ez az új törvényben már több mint valószínű, hogy 
nem fog megvalósulni, és ezért csak tartózkodni tudunk ennél a kérdésnél. De természetesen, 
amit Turi-Kovács képviselőtársam elmondott, azt ebben a formában logikusnak is 
elfogadhatjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Szeretném jelezni – a jegyzőkönyv kedvéért 

már utólag is jelzem –, hogy Ipkovich képviselő úr Bárándy képviselő urat helyettesíti, és 
ennek megfelelően szavazott ez idáig is. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

A 13. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 15 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 16. pont következik, szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. Van-e, aki 
nemmel szavazott? (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok ilyet. A bizottság tehát nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 17. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 15 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 18. pont az emberi jogi bizottság indítványa. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 20. pont következik, az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 21. pont Szávay István és Bana Tibor képviselő urak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatják. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Egy indokolást hadd kérjek a 

minisztérium képviselőjétől. 
 
ELNÖK: A minisztériumot kérdezte a képviselő úr, megadom a szót. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárgykörét tekintve ezt nem ebben a törvényben lenne célszerű elhelyezni, 
hanem az Országgyűlés működéséről szóló törvényben. Tehát egy külön tárgyi hatályú 
jogszabály témakörébe tartozik.  

 
ELNÖK: Kérdezem tehát a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 23. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. Volt-e, aki 
nemmel szavazott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt ilyen. A bizottság tehát nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 24. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 26. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata.  
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 27. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 9 

igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott.  

A 29. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A 

bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 30. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta. 

A 31. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 32. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 14 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 33. pont szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 34. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 35. pont az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én szeretném megkérdezni 
az előterjesztőtől, hogy mi történt az emberi jogi bizottságban, ahol nyilván emberi jogi és 
egyéb szempontokat mérlegelve átírták Baranya megye választókerületeit, és valami alapján 
nyilván ezt támogatták.  

 
ELNÖK: Megadom a szót az előterjesztő képviselő úrnak. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Magam nem vettem részt az emberi jogi bizottság 

ülésén, úgyhogy ott mi történt, azt nem tudom megmondani. Azt tudom mondani, hogy a 
választókerületek ilyen formában történő kialakítása megfelel a Velencei Bizottság 
állásfoglalásának, miszerint arányosítani kellett, hogy ne legyen nagy eltérés egyes 
választókerületek között, és ez pontosításokat tartalmaz. 

 
ELNÖK: Lamperth képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ha úgy ítéli meg a 

képviselő úr, hogy ezzel a módosítással tud megfelelni az előterjesztés a Velencei Bizottság 
elvárásainak, akkor joggal merül föl az aggodalom, hogy a beterjesztés megfelelt-e vagy sem, 
hiszen az előterjesztő Kósa Lajos képviselő úrnak a parlament plenáris ülésén – bizonyára 
valamennyien vagy személyesen végignézték, vagy alaposan átolvasták az ő expozéját – az 
egyik állítása éppen ez volt, hogy ennek ez a törvénytervezet megfelel. Nem rejtem véka alá 
azt az álláspontomat, és ez is benne volt az eddigi szavazatunkban, hogy egyetlenegy ilyen 
módosítást nem szavaztunk meg, mert az MSZP szerint elfogadhatatlan ez az eljárás. Az, 
hogy egy választási matekozás után, kifejezetten a választási politikai attitűdelemzés és -
vizsgálat után önkényesen egy párt elvégezze a lehatárolást, anélkül, hogy a háttéradatok, 
elemzések rendelkezésre bocsátásával érdemi egyeztetést folytatna a demokrácia egyik 
legfontosabb kérdésében, ezt mi fölháborítónak tartjuk. Azt jelzi ez is, hogy itt eljátsszák ezt a 
színjátékot, hogy megszervezik maguk között, hogy az egyharmadnyi szavazatot megkapja az 
indítvány, aztán majd még a parlamenti zárószavazásig itt egy kicsit számolnak meg 
trükköznek, ez azt mutatja, hogy ez a dolog egészen méltatlanul van elrendezve. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vas Imre képviselő 

úrnak. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván, ha ami a 

választópolgárok számát illeti, arányosítjuk a rendszert, az helyes és elvárható, és a Velencei 
Bizottság elvárásaival is összefügg. De azt nem gondolom, hogy a Velencei Bizottság az 
amőbásítást is előírta volna. Az nagy probléma, hogy olyan választókerületek jönnek létre, 
amelyek vagy elképesztő formájúak, ami még hagyján, de sok esetben például nem is vezet út 
egy adott településről a választókerületbe. Azt hiszem, ez már kicsit vicces kategória. Ennek 
nyilván több oka lehet, mi is elmondtuk a törvény vitájában, hogy bizony-bizony a Fidesz az 
egyéni érdekeit próbálja most átvezetni. De én úgy gondolom, ilyen formájú vagy az amőba 
formát jobban nélkülöző formákat is kialakíthattak volna, hogy legalább a látszatra kellett 
volna egy picit figyelni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Lamperth Mónika képviselőtársamra szeretnék reagálni, aki 

azt mondja, hogy akkor a beterjesztett javaslat nem volt jó. A választókörzetek kialakításánál 
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nem csak egyféle megoldás lehet. Többféle olyan megoldás is lehet, mondjuk, egy megyén 
belüli választókörzet kialakítására, ami egyébként megfelel a Velencei Bizottság ajánlásának 
is. Tehát ez egyáltalán nem jelenti azt. 

Az pedig egyébként, hogy melyik választókerületben hányan laknak, illetve hogy ott 
az utóbbi tizenegynéhány évben milyen eredmények születtek akár szavazókörönként, azt a 
valasztas.hu oldalon bárki megtalálhatja. Úgyhogy úgy gondolom, maga a kérdésfeltevés is 
helytelen volt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Vas Imre képviselőtársam 

már több alkalommal érezte magát hivatottnak arra, hogy a kérdéseimet minősítse. De ez 
természetesen szíve joga, és nyugodtan tarthat itt… (Közbeszólásokra:) Hogyne, 
szólásszabadság van, de annyira, hogy még retusálási szabadság is van a Magyar 
Televízióban; ismerjük ezt az eljárást. És Budai úr is idegesen tekint föl a számítógépéből 
(Derültség.), tehát valamit biztosan jól mondtam.  

Szóval, szeretném azt világossá tenni, hogy persze lehet itt ilyen falszövegeket 
mondani, Velencei Bizottságról meg egyebekről, ezek a módosító indítványok azt mutatják, 
hogy a Fideszben sincs mindenkinek megelégedésére ez a lehatárolás. De ezek csak ilyen 
belső huzakodások, méltatlan az egész eljárás, és tiltakozunk ez ellen; szeretném, ha ez 
szerepelne a jegyzőkönyvben.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gruber Attila képviselő úré a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én tényleg nem is értem… 

Lamperth képviselő asszonynak zseniális kérdései vannak, és bearanyozza a mai amúgy 
szürke reggelünket. (Derültség.) Én most már tényleg nem értem képviselő asszonyt. Én 
magam is elgondolkoztatónak tartom a körzethatároknak a különféle verzióit, ezért is voltunk 
többen, akik tartózkodtunk. Már ez sem jó? Ön azt mondja, hogy itt minden könyökkel le van 
nyomva. Ehhez képest valóban van olyan erős a frakciónk, hogy néhányan adott esetben más 
véleményünket hangoztassuk, vagy netalántán ne legyünk meggyőződve teljes mértékben 
erről a módosító javaslatról. Ehhez képest tényleg nem értem, hogy most mi a probléma. 
Amikor folyamatosan képviselő asszony szavaiból süt az a higgadt jó szándék irányunkban 
(Derültség.), ehhez képest tényleg nem értem, hogy most mi a gondja. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vitányi képviselő úrnak mint előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Staudt képviselőtársamnak szeretném mondani, a 

Jobbik vezérszónoka már elmondta ezt, hogy oda nem is vezet út; gondolom, ezt úgy értették, 
hogy másik választókörzeten keresztül. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Hát, meg kell mondjam, 
ez most is így van egyébként. Például az én választókörzetemben úgy jutok el két településre, 
hogy átmegyek a másikon, mégis működik a rendszer. Tehát nem hinném, hogy ez a rendszer 
működését jelentősen befolyásolná. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Hát, akkor jelen pillanatban is rossz a 
rendszer, tehát ezeket kellene kiküszöbölni, az ilyen anomáliákat, véleményem szerint! De 
hogy konkrétumoknál maradjak, ha olyanokat látunk, ahogy a tervezetben is volt, hogy ha jól 
emlékszem, Tiszavasvárinak egyes részeit Nyíregyháza egyes részeivel kötik össze, ez egy 
kicsit furcsa, főleg, hogyha a választási eredményeket nézzük. De nyilván erről nem fogjuk itt 
egymást meggyőzni, úgyhogy parttalan lesz a vita.  

Én csak azt jeleztem, hogy attól, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait betartjuk a 
lélekszámadatokat tekintve, még kialakíthatunk olyan választókörzeteket, amelyeknek az 
élethez, a helyi viszonyokhoz és mindenféle józan realitáshoz vajmi kevés köze van. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem tehát, hogy a 35. módosító 

indítványt ki támogatja a bizottság tagjai közül. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 12 tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

Rubovszky képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én a következő ügyrendi 

javaslatot teszem. Itt az emberi jogi bizottság módosító indítványainál minden esetben 
általánosságban folyik a vita, és nem arról szól, hogy egyik település menjen ide vagy ne 
menjen oda. Ebből az következik, hogy ezekről a módosítókról lehetne csomagban szavazni. 
Én azt indítványozom, hogy a bizottság ezt fontolja meg, és ha a bizottság többsége ezzel 
egyetért, akkor szavazzunk csomagban. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatról megnyitom a vitát. Frakciónként kérdezem, van-e 

valaki, aki hozzá kíván szólni az ügyrendi javaslathoz. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony? 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Kérem a bizottságot, döntsön, hogy az ügyrendi javaslatot elfogadja-e. 

(Szavazás.) 18 igen.  
Ez tehát azt jelenti, hogy a 36. módosító indítványtól kezdve végig az összes módosító 

indítványnak a vitáját nyitnám meg, és kérdezem ezekről az előterjesztő véleményét.  
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő mindegyiket támogatja. Kérdezem államtitkár urat, mi a tárca 

álláspontja. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: A KIM álláspontja, hogy mindegyiket támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-

e hozzászólni valaki a módosító indítványokhoz? (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, ezért 
kérem, hogy döntsünk. 

Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 11 tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság tehát ezeket a 
módosító indítványokat nem fogadta el, de az egyharmadot megkapták. 

Köszönöm, ezzel a napirendi pontot lezárjuk. 

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvényjavaslat (T/5002. szám); a Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Áttérünk a következőre: ez a közszolgálati tisztviselőkről szóló T/5002. számú 
törvényjavaslat. Egy bizottsági módosító indítványról kell állást foglalnunk, ezt a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság nyújtotta be. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

Bizottság! A Fidesz-frakció mind az öt pontot támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel? Lamperth Mónika képviselő 

asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én az előterjesztőtől szeretném megkérdezni, 

különösen az 1. pont az, ami ilyen szempontból kérdést vet föl, hogy mi az oka annak, hogy 
nem támogatják. Mert egyébként szerintem, bár nem a számvevőszéki bizottságnak lenne a 
dolga az ilyen típusú problémákat észrevenni, de ha már egyszer ott voltak éles szemű 
képviselők, akkor logikusak ezek a fölvetések. Úgyhogy az 1. pontra miért mond a kormány 
nemet?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megadom a szót a kormány képviselőjének. 
 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A képviselő asszony felvetett kérdésre az 1. pontra vonatkozóan azt szeretném 
mondani, hogy az egységes záró módosító javaslatban szeretnénk ezt látni, mert 
koherenciazavart látunk ebben a pillanatban.  

A többi pont esetében pedig az vonatkozik, hogy az alkotmányügyi bizottság módosító 
javaslatában benne van.  

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm. A napirendi pontot lezárom. 
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Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 
törvényjavaslat (T/5070. szám, új/átdolgozott változat a T/5066. szám helyett); döntés a 
törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseiről 

Következik az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről 
szóló T/ 5066. számú törvényjavaslat. Itt abban kell állást foglalnunk, hogy vannak-e, és ha 
igen, mely rendelkezések, amelyek kétharmados szavazást igényelnek. Kérem ebben a 
kormány álláspontját, ezek: az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 10. § és a melléklet az alkotmány 
44/C. §-a alapján. Kérdezem a kormány álláspontját. Kérem, hogy a nevét és a beosztását a 
jegyzőkönyvben rögzítsük. 

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

Minisztérium): Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár, KIM. 
A KIM álláspontja, hogy egyetértünk, ezek a kétharmados döntést igénylő szabályok. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, államtitkár asszony. Erről kell tehát a 

bizottságnak állást foglalni. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a felsorolt 
rendelkezések kétharmadosak. (Szavazás.) 21 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás 
mellett tehát a bizottság elfogadta, hogy ezek a rendelkezések kétharmados döntést 
igényelnek.  

Köszönöm szépen államtitkár asszonynak. A napirendi pontot lezárom. 

A nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat (T/4997. szám); kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

Az elfogadott napirend szerint most a nemzetiségek jogairól szóló törvényjavaslat 
következik, amely a T/4997. számot viseli. Köszöntöm a kormány képviselőit. 

A 2/1. javaslattal kezdjük, Berényi László képviselő úr javaslata, összefüggésben az 
53/1. javaslattal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Szakács Imre képviselő úr helyettesíti Vitányi István 

képviselő urat. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 17 igen. Ki 

nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
tehát támogatta. 

A 9/1. pont dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12/1. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 14/1. pont dr. Lukács Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

módosító indítványt. (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki 
szavaz nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta. 

A 15/1. Kőszegi Zoltán képviselő úr javaslata, összefüggésben a 16/1. javaslattal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17/1. pont Berényi László képviselő úr javaslata, összefüggésben a 20/1., 22/1., 

23/2., 23/4., 23/5. és 93/1. javaslatokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

támogatja. (Szavazás.) 19 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta a 
javaslatokat. 

A 23/1. pont Kőszegi Zoltán, valamint Szávay István képviselő urak javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 23/3. pont dr. Lukács Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 32/1. pont Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

(Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 32/2. pont dr. Lukács Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 39/1. pont Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 40/1. pont Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta. 
A 40/2. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 42/1. pont Szabó Timea képviselő asszony módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 47/1. pont Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 18 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatta. 
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Az 56/1. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 56/2. pont dr. Szili Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 68/1. pont, összefüggésben a 68/2. ponttal, Berényi László képviselő úr javaslata. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 16 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 87/1. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 92/1. pont Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. A bizottság támogatta. 

A 92/2. pont Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. A bizottság támogatta. 
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A 93/2. pont Szabó Timea képviselő asszony javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 95/1. pont Berényi László képviselő úr javaslata, összefüggésben a 95/2., 95/3., 

95/4., valamint a 98/1. pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

indítványokat. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság 
támogatta a módosító indítványokat. 

A 95/5. pont, összefüggésben a 95/6. ponttal, Szabó Timea képviselő asszony 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

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

módosító indítványokat. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 95/7. pont Berényi László képviselő úr javaslata, összefüggésben a 98/2-essel. A 

javaslat azt is tartalmazza, hogy kétharmados szavazást igényel, erről kell döntenünk. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: És a kétharmad tekintetében? 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az Ötv.-t módosítja, tehát igen. És van egy korábbi is, a törvényjavaslat záró 
rendelkezéseinél vagyunk, ahol módosulnak értelemszerűen kétharmados törvények, ezért van 
szükség bizonyos esetekben kétharmados szavazásra. Tehát ott, ahol kétharmados törvényt 
módosít a módosító indítvány, az kétharmados elfogadást igényel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 98/2-esnél áll fenn ugyanez a helyzet.  
Most a 95/7-esről dönt tehát a bizottság. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság támogatta. 

Kérem, döntsünk arról, hogy ezek a módosító indítványok kétharmados szavazást 
igényelnek. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. 
A bizottság tehát támogatta. 

A 95/8. pont szintén Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A kormány támogatja. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 18 

igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A 
bizottság támogatta. 

A 98/2. pont összefüggésben van a 95/7-essel, arról döntöttünk. Itt is 
kétharmadosságot jelzett a kormány. Kérem, döntsünk arról, hogy kétharmados többséget 
igényel a 98/2. módosító indítvány elfogadása is. Ezt ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság tehát támogatta. 

Kérdezem államtitkár urat, van-e olyan, ahol még a kétharmadosság ügyében állást 
kell foglalnia a bizottságnak. 

 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Kérem megvizsgálni, hogy a 95/5-ös, 
összefüggésben a 95/6-ossal, kétharmadosnak minősül-e. A véleményünk szerint az 
alkotmány 71. § (3) bekezdése alapján igen, ez az önkormányzati képviselő- és polgármester-
választásról szóló törvényt módosítja. 

 
ELNÖK: A bizottság állásfoglalását fogom kérni; ezek egymással összefüggő 

módosító indítványok voltak. Kérdezem, ki támogatja a kormány álláspontjának is 
megfelelően, hogy kétharmados döntést igényelnek ezek a módosító indítványok. (Szavazás.) 
18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta.  

Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezt a napirendi pontot is lezárjuk. 

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslat (T/4995. szám); 
módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló T/4995. számú 
törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalása. Előttünk van egy 47 pontos ajánlás, 
viszonylag több összefüggéssel. Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Répássy Róbert 
államtitkár urat.  

Az 1. módosító indítványt az alkotmányügyi bizottság nyújtotta be, értelemszerűen 
erről külön döntenünk már nem kell. Az ajánlásban való rögzítés érdekében kérdezem a 
kormány álláspontját az alkotmányügyi bizottság immár benyújtott módosító indítványáról. 

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

Elnök úr, el kell hogy keserítsem önöket, a kormány nem foglalt állást a módosító 
javaslatokról. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Ez az összes módosító indítványra igaz? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr. Felmerült, hogy egyáltalán ebben a kormánynak kell-e állást foglalnia. 
Nyilván csak az alkotmányossági észrevételeinket tudnánk elmondani, de olyan észrevételünk 
nincs, amely alkotmányellenességet feltételezne módosító indítványokról.  

 
ELNÖK: Akkor viszont azt kérem államtitkár úrtól, nem kérdezem meg mindig külön, 

hiszen ezt általánosságban jelezte államtitkár úr, de amennyiben van olyan, ahol hozzászólási 
szándéka van államtitkár úrnak, kérem, hogy azt jelezze.  
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A 2. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 
Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 4. pont Szilágyi Péter javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Ivády Gábor képviselő úr javaslata, összefüggésben a 45. és 47. pontokkal. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 7. pont az alkotmányügyi bizottság módosító javaslata, erről nem kell külön 
döntenünk még egyszer. 

A 8. pont dr. Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 9. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 11 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Többen nem vettek részt a szavazásban, de a bizottság a módosító 
indítványt támogatta. 

A 10. pont szintén az alkotmányügyi bizottság javaslata. 
A 11. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást 
kapott. 

A 12. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 13. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 13 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 14. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 15. pont Szilágyi Péter képviselő úr javaslata, összefüggésben a 23. ponttal. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 16. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 17. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 18. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 19. pont Rubovszky György képviselő úr javaslata, összefüggésben a 42. és 44. 
pontokkal. Rubovszky képviselő úrnak megadom a szót. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, ez egy kicsit korán került sorra, 

de kénytelenek voltak ide bevenni az anyag összefüggései miatt. Ez tulajdonképpen a 
hatályba léptetési rendelkezések egyik változata, mely szerint a következő általános 
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választásnál lépjen hatályba, hogy a választójogi törvény szerint nem lesznek megyei területi 
listák, ezért kell innen kivenni. Ha ez az összefügg bejön, akkor ez így lesz csak koherens. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 8 

igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

A 20. pont Ivanics képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 21. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 24. pont következik, Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 25. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 26. pont Kovács Péter javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 27. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 28. pont Kovács Péter javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 29-esről nem kell döntenünk. 
A 30. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 31. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 32. pont Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 33. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 34. pont Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 35. pont Román István képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja 
a módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 36. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 
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A 37. pont Kovács Péter képviselő úr javaslata. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 8 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 38. pont Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 39. pont szintén Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. Ki támogatja 
a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 40. pont összefügg a 41-essel, Apáti István és Novák Előd képviselő urak javaslata. 
Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 43. pont összefügg a 46-ossal, Szakács Imre és Vitányi István képviselő urak 
javaslata. Ki támogatja? (Szavazás.) 9 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 11 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A napirendi ponttal végeztünk is. 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat (T/4988. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen 
kijelölt bizottságként 

Kérésre azt javaslom, hogy a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló T/4988. számú törvényjavaslatot hozzuk előre, és ennek 
a tárgyalását kezdjük most meg. 41 pontból áll az ajánlás. Rubovszky képviselő úr képviseli 
az előterjesztőket, illetve a kormány képviselője is jelen van.  

Az 1. ponttal kezdjük meg az ajánlási sort, Lamperth Mónika képviselő asszony 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, mindvégig csak tárcaálláspontot tudok ismertetni.  
 
ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárcánk nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
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ELNÖK: Nem értenek egyet vele. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Mindketten támogatják. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 23 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Volt-e, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a módosító indítványt. 

Vas Imre képviselő úrnak megadom a szót ügyrendi kérdésben. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az a kérésem vagy javaslatom, hogy 

amit a kormány is és az előterjesztők is támogatnak, illetve amit egyikük sem támogat, erről 
két részletben szavazzunk.  

 
ELNÖK: Ügyrendi javaslatról lévén szó, kérdezem az egyes frakciók álláspontját. 

Lamperth Mónika képviselő asszony? 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nem értünk egyet ezzel a javaslattal. 
 
ELNÖK: Képviselő asszony nem ért egyet. Staudt Gábor képviselő úr? 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Mi sem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr sem ért egyet az ügyrendi javaslattal.  
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az ügyrendi javaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki 

nem ért egyet az ügyrendi javaslattal? (Szavazás.) 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság tehát az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

Ebben az esetben viszont kérek akkor egy támogatotti sort, magyarul, hogy mely 
pontokat támogatja az előterjesztő. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Erre időt kérek. 
 
ELNÖK: Időt kért az előterjesztő. Addig a tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a tárca álláspontját tudom ismertetni, ha ez segít valamit. 
 
ELNÖK: Jó, ezt kérjük. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Azokat a pontokat sorolom, amelyekkel egyetért a tárcánk: 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 19., 
27., 28., 30., 32., 36. pontok. Ezeket a tárca támogatja.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elfogadjuk. 
 
ELNÖK: Jelzi a képviselő úr, hogy ezeket az előterjesztő is támogatja.  
Tehát ezekről nyitom meg a vitát. Kérdezem képviselőtársaim, kíván-e valaki 

hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Nem. 
Akkor tehát most ezekről fogunk dönteni – a 3-asról már döntöttünk –: a 4., 5., 6., 8., 

9., 10., 11., 19., 27., 28., 30., 32., 36. módosító indítványokról, amelyeket az előterjesztő és a 
tárca is támogat. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. 
(Szavazás.) 24 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki szavaz nemmel? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Staudt képviselő úr jelzi, hogy nem vettek részt a szavazásban. A 
bizottság tehát ezeket a módosító indítványokat elfogadta. 

A többi módosító indítvány tekintetében megnyitom a vitát. Lamperth képviselő 
asszonynak adom meg a szót. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném támogatni azt, hogy a 34. módosító 

indítványnál, pontosabban arra szeretném fölhívni a figyelmét a kormányoldalnak, hogy 
támogassák a 34-es módosító indítványt. Ugyanis abban arról van szó, hogy kivennénk egy 
olyan szabályt, amely abszolút idegen ettől a törvénytől. 

Az előterjesztő képviselőinek szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy valamilyen 
módon sikerült ide belecsűrni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény 54. §-ának 
hatályba léptetésének kivételét, tehát itt vesz ki ez a törvényjavaslat egy szakaszt, ami 
egyébként a leplezett figyelésre vonatkozik. Ha csak egy cseppnyi méltóságérzete van a 
kormányoldalnak, hogy egy olyan kétharmados törvénybe, ami egyébként egy emelkedett 
törvény kellene hogy legyen a szabályozás tartalmát illetően, belecsűrnek egy olyan szabályt, 
hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra vonatkozó, leplezett figyelésre vonatkozó hatályba 
léptetést így akarják kivenni, ezzel a törvénymódosítással… Ez egyébként illeszkedik sajnos 
ahhoz a szörnyű gyakorlathoz, amit eddig a Fidesz folytatott – de legalább egy ilyen 
törvényben ne csinálják ezt!  

Én a 34. pontban lévő módosító indítványban ennek a szakasznak az elhagyását 
javasoltam. Ha valahol ezt mindenféleképpen meg kell csinálni, hogy ne lépjen hatályba a 
leplezett figyelésre vonatkozó szabály a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, akkor csinálják meg 
ezt valahogy máshogy! De egy ilyen törvénybe ezt belerakni, szerintem ez pontosan azzal a 
szellemiséggel megy szembe, amit szeretne megvalósítani a kormányoldal. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A tárca részéről államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Még mielőtt nagyon belelovalná magát a tisztelt bizottság abba a kalandba, amire itt 
Lamperth Mónika utalt, ez a szakasz nem arról szól: ez a címerhasználatról szól. És azért 
szeretnénk, ha benne maradna a törvényben, hogy ne lépjen hatályba egy olyan 
címerhasználatra vonatkozó szabály, amely ellentétes ezzel az új törvénnyel. Elképzelhető, 
hogy elnézték a szakaszt; vagy az előterjesztők nézték el, vagy Lamperth Mónika – ezt jó 
lenne tisztázni.  

Mi azzal értünk egyet, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2011. évi CXLI. 
törvénynek az a szakasza ne lépjen hatályba, amely a címerhasználatról rendelkezik. 
Szerintünk helyesen ez az 54. §, de lehet, hogy itt valamilyen elírás történt. Kérem, hogy ezt 



- 42 - 

majd segítsenek ellenőrizni. Tehát nem volt, legalábbis tudtommal az előterjesztésnek nem 
volt szándéka, hogy egy oda nem illő szakaszt nyisson meg. 

 
ELNÖK: Több hozzászólási szándékot nem látok. Határozathozatal következik.  
Kérdezem tehát, hogy a nem támogatott módosító indítványok tekintetében ki 

támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot 
sem kaptak ezek a módosító indítványok. 

A napirendi pont tárgyalását lezártuk. Köszönöm szépen, államtitkár úr, a bizottsági 
ülésen történő részvételt. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. szám); a 
határozathozatal II. szakaszába tartozó – a bizottság feladatkörébe tartozó – kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkánkat Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló T/4365. számú törvényjavaslattal. A kiosztásra került feljegyzés alapján a 4/1., 24/1., 
26/1., 27/2., 27/3., 28/1., 28/2., 29/1., 29/5., valamint 29/11. számú javaslatokról fogunk állást 
foglalni. Lamperth Mónika képviselő asszony fogalmazott meg múltkor egy kérdést, arra 
akkor írásbeli választ ígért a kormány akkori képviselője; ez a válasz megérkezett és 
kiosztásra is került. 

Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót, őt követően pedig Lamperth Mónika 
képviselő asszonynak. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt a kérdést vetném 

föl, persze formálisan tudunk itt dönteni, de ha lehet hinni Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, 
aki elmondta, hogy újra kell írni a költségvetést, márpedig miért ne fogadjuk el, hogy valóban 
dolgoznak az átírásán, ha ő ezt bejelentette, akkor ez nem akadálya-e annak, hogy érdemben 
döntést hozzunk, ha egyébként ezt át kell írni. Illetőleg ha jogilag nem, akkor viszont 
politikailag vagy egyébként, úgy érzem, teljesen fölösleges az ebben való döntést, ha 
egyébként is teljesen új költségvetéssel áll majd elő a kormányzat.  

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Egyrészt kérdezni szeretném a kormánytól, 

hogy van-e értelme most a módosító indítványokról szavazni, tekintettel a hét végén kialakult 
új politikai helyzetre. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi lesz itt a Házban a menetrend, 
de ha ebben a kormány tud egy kicsit több információt adni, az segítség lehet.  

Ha mégis szavaznánk, akkor pedig azt szeretném kérni, hogy a 175/2. módosító 
indítványról is szavazzunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga László képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. A következő a 

tiszteletteljes javaslatom. Ha a kormány képviselője is úgy látja, hogy ebben valamiféle 
elmozdulás lesz, és lehet hinni miniszterelnök úrnak, akkor én felvetném azt, hogy az 
interpellációs szünetben legyen ülés, és akkor tudjuk ezt tárgyalni. 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját a vitában elhangzott felvetéssel 

kapcsolatban. 
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ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Adorján 
Richárd vagyok, főosztályvezető a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Elnézést kérek, Banai 
Péter helyettes államtitkár úrnak miniszter úrral kell egyeztetnie éppen a készülő költségvetés-
módosítás tekintetében; helyette vagyok itt.  

Az elhangzott kérdésre értelemszerűen én a kormánytagok vagy a kormányfő nevében 
vagy helyett nem tudok nyilatkozni. Én azt tudom mondani, hogy szerintem érdemes szavazni 
most a módosító indítványokról, hiszen a költségvetés átdolgozása nem jelenti azt, hogy 
minden betűjét, minden számát, minden előirányzatát, minden normaszövegpontját tekintve 
módosítás történne. Majd meglátjuk kidolgozás után, hogy melyek azok a részei a 
költségvetési törvényjavaslatnak, amelyeket módosítani kell. Értelemszerűen ezt már az 
elkészülő egységes javaslathoz képest fogja megtenni véleményem szerint a kormány. Tehát a 
technikája is megköveteli az én véleményem szerint, hogy erről most itt szavazás történjen, 
illetve megtárgyalják ezeket a módosító indítványokat. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Javaslom, hogy ha ügyrendi 

javaslatként értelmezhető Lamperth Mónika és Varga László javaslata, azt vessük el, és 
tárgyaljuk meg a módosító javaslatokat a feljegyzés szerint, illetve azzal kiegészítve, amit 
Lamperth Mónika javasolt, a 175/2-essel együtt. 

 
ELNÖK: Rubovszky képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én a kereszténydemokraták 

nevében az ügyrendi javaslatra azt válaszolom, hogy amíg ellentétes információink nincsenek, 
addig a meglévők alapján vigyük végig a dolgunkat. Azt tájékoztatásul közlöm, hogy fél 1-
kor rendkívüli házbizottsági ülés lesz, tehát lehet, hogy megváltozik a helyzet, de addig, 
ameddig nincs változás, a kitűzött mederben haladjunk tovább. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úr javaslatát ügyrendi javaslatként értelmezve, 

kérdezem, ki ért egyet az ügyrendi javaslattal. (Szavazás.) 7 igen. Ki nem ért egyet az 
ügyrendi javaslattal? (Szavazás.) 18-an nem értenek egyet a javaslattal. Rátérünk tehát a 
módosító indítványok megtárgyalására. 

A 4/1. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata, összefüggésben a 12/2. és a 29/21. 
pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 24/1. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki szavaz 
nemmel? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 
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A 26/1. pont Szabó Timea, valamint Schiffer András képviselők javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 27/2. pont Seszták Miklós képviselő úr javaslata, összefüggésben a 29/2., valamint a 

29/8. módosító indítványokkal Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 27/3. pont az emberi jogi bizottság módosító indítványa, összefüggésben a 29/3. és a 

29/9. javaslattal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 28/1. pont Gaudi-Nagy Tamás, valamint Kalmár Ferenc András képviselő urak 

javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 28/2. pont Novák Előd képviselő úr javaslata, összefüggésben a 29/4. javaslattal. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 29/1. pont Kővári János képviselő úr javaslata, összefüggésben a 29/7-essel. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A 29/5. pont összefügg a 29/6., 29/10., valamint 29/19. pontokkal, benyújtója Hegedűs 
Lorántné képviselő asszony. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 29/11. pont az emberi jogi bizottság javaslata, összefüggésben a 29/12., 29/13., 
29/14., 29/15., 29/16., 29/17., 29/18. javaslatokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság 
támogatta a módosító indítványt. 

A 175/2. javaslatot kérte Lamperth Mónika képviselő asszony, hogy tárgyaljuk. 
Kérdezem tehát a kormány álláspontját a 175/2. módosító indítványról. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Egyhangúnak tűnik. (Dr. Staudt Gábor jelzésre:) 2 nem szavazat 
mellett a bizottság támogatta a módosító indítványt. 

A napirendi pontot lezárom. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4918. szám) 

Zárószavazások előkészítésére kerül sor, ezen belül elsőként a bírósági végrehajtással 
kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4918. számú 
törvényjavaslat.  

A T/4918/45. számú, zárószavazás előtti módosító javaslat 12 pontból áll. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Támogatja a kormány a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja tehát ennek a módosító indítványnak a benyújtását. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, tehát benyújtja a 
bizottsági módosító indítványt. 

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

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

Zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtására kerül sor. 19 pontos a javaslat. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

A kormány támogatja a módosító javaslatot. Egy technikai észrevételünk lenne, amit kérnénk 
rögzíteni a hatályba léptető paragrafusoknál. 

Ez a módosító javaslatnak a 10. pontja. A lényege az, hogy egy plusz hatályba léptető 
paragrafus miatt a január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseket már tételesen tartalmaznia kell a 
törvényjavaslatnak. Viszont az új (4) bekezdés és a (2) bekezdés között van egy tartalmi 
átfedés: a 28. § (2) szerepel június 30-ai hatálybalépéssel, és a 28. § úgy egészében január 1-
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jei hatálybalépéssel. De természetesen a 28. § (1) és (2) bekezdésének az eltérő 
hatálybalépéséről lenne szó. Ezt így tudjuk értelmezni. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Akkor tehát a január 1-jei hatályba léptetésnél a 28. §-nak 

hányadik bekezdései lépnek hatályba?  
 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tehát a 28. § (1) 

bekezdést kellene feltüntetni… 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tehát az egy-huszonhét – és a huszonnyolcadiknak az (1) és 

a (2) bekezdése? 
 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem, csak az (1)-

es, mert a (2)-es a (4) bekezdésben szerepel, június 30-ai időponttal. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Jó, így érthető.  
 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tehát 21-től 27-ig, 

és 28/1. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tehát két bekezdésről van itt szó. 
 
DR. JUHÁSZ EDIT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tehát a pontosítás azt jelenti, hogy a (2) bekezdésnél a 21-28., és a szakasz 

(1) bekezdéséig, és a másik értelemszerűen onnantól szól. Köszönöm szépen.  
Kérdezem, ki az, aki ezzel a pontosítással együtt elfogadja, illetve benyújtásra 

javasolja ezt a bizottsági módosító indítványt. (Szavazás.) 18-an támogatják ezt. Ki nem 
támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítvány benyújtását támogatja. 

c) A munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat (T/4786. szám) 

Következik a munka törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslat 
zárószavazás előtti módosító javaslata. Ez egy négypontos ajánlás, 725. sorszám alatt. 

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Ha ez a Czomba Sándor és Kara Ákos aláírásával szereplő módosító javaslat, akkor a 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja a módosító indítványt. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Két bizottsági módosító indítvány benyújtására készült javaslat.  
Először a 14 pontosról fogunk dönteni. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

indítvány benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító indítvány benyújtását 
támogatta. 

Van egy 17 pontos bizottsági módosító indítvány. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

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

indítvány benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a bizottság döntött a módosító indítvány 
benyújtásáról. 

(Dr. Salamon László visszatér az ülésterembe.)  

A napirend kiegészítése 

Javaslat érkezett egy olyan zárószavazás előtti módosító javaslatra, ami nem része a 
napirendünknek, tehát először azt a javaslatot teszem, hogy az egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat zárószavazásának 
előkészítésével egészüljön ki a napirendünk. Erről a bizottságnak kétharmados többséggel kell 
dönteni. Kérdezem, ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A kétharmad megvan, tehát a 
bizottság kiegészítette a napirendi javaslatot. 

Zárószavazás előkészítése 

d) Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4986. 
szám) 

Rátérünk a javaslat megtárgyalására. Van egy javaslat, a /16. számú, először erről 
kérdezem a kormány álláspontját; ez Fellegi miniszter úr nevével szerepel; gondolom, 
támogatni fogja. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnök úr, támogatja a javaslatot a kormány.  
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 23 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság tehát elfogadta. 

Van egy bizottsági módosító indítvány benyújtásáról szóló javaslat. Kérdezem a 
kormány álláspontját erről. 

 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja ennek a benyújtását. Ipkovich képviselő úr kért szót. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Érdekelne, 

hogy most melyikről van szó, mert még kettő van a kezünkben az energetikai témájú 
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javaslatokból, és mind a kettő a 15. számot hordja magán. (Dr. Vas Imre: Az egységes 
javaslat.) Jó, akkor viszont kérdésem lenne.  

A megjegyzésem annyi lenne, hogy nemrégen fogadtuk el a közbeszerzési törvényt, és 
látszik, hogy mennyire érdemes ilyen ütemben jogszabályt alkotni. Ugyanis a közbeszerzési 
törvénynek közel tíz teleírt oldalú módosítása fekszik előttünk. Aki valaha is közbeszerzési 
ügyeket intézett, tudja, hogy ez nem egy piskóta módosítás! Úgyhogy én azért javasolnám a 
tisztelt képviselőtársaimnak, hogy nagyobb tisztelettel kezeljék az ilyen jellegű 
jogszabályokat, mert ezen súlyos milliók csúszhatnak el egy-egy vita kapcsán. Csak úgy 
megjegyezném, hogy ez a körülbelül a hasonló egységes, egyszeri döntéshozatali rendszerünk 
terméke, hogy még egy hatályba nem lépett módosítást így módosítsunk.  

A kérdésem viszont a következő lenne. Előttünk fekszik 7. szám alatt a módosító 
javaslatban a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a 
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásáról szóló módosítás. Jól 
mondom, ugye? Tehát ez most tárgya ennek a vitának? Legalábbis az én előterjesztésemben 
ez van, mégpedig a 11. oldalon. A kérdésem az lenne a módosítás kapcsán, ami a megújuló 
energia – nagyon helyesen – közlekedési célú felhasználását ösztönzi. Ha az elektromos 
gépkocsik felhasználása, terjedése előtérbe kerül, akkor vajon a villamos energia 
üzemanyagnak tekintendő-e ilyen módon, és ha igen, akkor a megújuló energia közlekedési 
célú felhasználásának minősül, és az előállítás módjától függ, vagy pedig mitől? Tehát a 
villamos energia lesz-e közlekedési energia? S ha igen, akkor az előállítás módja 
meghatározza-e a jogszabály hatálya alá tartozást?  

Röviden ennyi a kérdésem.  
 
ELNÖK: A kormánynak adom meg a szót és a lehetőséget a válaszadásra. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Én a közbeszerzési területet képviselem. Az energetikai 
államtitkárságról én azt a jelzést kaptam, hogy két nagyon minimális koherenciamódosítójuk 
volt az eredeti törvényjavaslathoz. Tehát itt a javaslatokat várom, hogy ebben a tekintetben 
valóban indokolt és megnyitott volt-e ez a pont. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Akkor most az elnök úrnak teszem fel a kérdést: 

az előttünk fekvő előterjesztés 11. oldalán a megújuló energia… (Dr. Vas Imre: Nincs is 
beszámozva!) Nem öntől kérdeztem, Vas képviselő úr, hanem az elnök úrtól, hogy ez, amit itt 
előterjesztünk, most a vita tárgya-e. Ez a kérdésünk. 

 
ELNÖK: Igen. Egy van, tehát nem lehet más a vita tárgya: egy van.  
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Dehogy nincs! Ez a T/4986/15-ös. (Dr. Vas 

Imre: Az az egységes javaslat!)  
 
ELNÖK: Ez az egységes javaslat. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Megkérdeztem. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Jó. Akkor nem kapok rá választ. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ez az, amiről tárgyalunk, nincs 
beszámozva… (Dr. Ipkovich György: Innentől kezdve nem kaphatok választ a kérdésemre, 
ugye?), és a /15-ös az egységes javaslat. Itt most arról kellene döntenie a bizottságnak, hogy 
benyújtsa-e a zárószavazás előtti módosító javaslatot vagy sem. Úgyhogy kérem a többi 
képviselőtársamat, hogy erről beszéljünk. 

Köszönöm szépen. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Az én álláspontom kialakításánál ez egy fontos 

kérdés… 
 
ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, megadom a szót. Tessék, Ipkovich képviselő úré a 

szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Bocsánatot kérek. Azt hiszem, ez nem 

obstrukció; nekem ez egy fontos kérdés, hogy hogyan alakítsam ki az álláspontomat, ha erre a 
kérdésre én választ kapok. Tessék nekem megmondani, mert szerintem fontos lesz, hogy a 
benzinkúton tölthető energia, villamos energia üzemanyag lesz vagy nem lesz üzemanyag! Az 
azt forgalmazó az üzemanyag-forgalmazó vagy nem lesz üzemanyag-forgalmazó? Az 
előállítás módja meghatározza-e az ilyen jellegű kedvezményes elbírálást? Tehát egy ilyen 
nagyon egyszerű kérdést szeretnék föltenni. (Dr. Vas Imre: De most nem erről van szó!)  

 
ELNÖK: Képviselő úr föltett egy kérdést, erre kér a kormánytól választ. Teljesen 

egyértelmű szerintem a helyzet. 
Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A világért sem szeretnék 

kötözködni. Most csak itt belenézve ebbe a zárószavazás előtti módosító javaslatba, 
feltételezhető, hogy koherenciazavart iktat ki. Nem tudom, kitől kaphatunk esetleg egy gyors 
tájékoztatást, hogy ez miről szól, legalább valamennyire. Értem én, hogy az energetikai tárgyú 
törvényekhez kapcsolódik, de legalább annyit, hogy mi ez a több mint tízoldalas anyag. Még 
ha már közbeszerzési tárgykörben vannak is itt a kollégák.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Válaszadásra megadom a kormány képviselőjének a szót. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. Ezt a terjedelmesnek ítélt tízoldalas anyagot röviden összefoglalnám, mert nehéz 
így áttekinteni.  

Három súlyponti kérdés van ebben a módosítóban. Az egyik az, hogy egy 2009. évi 
81. számú irányelv, az úgynevezett védelmi irányelv átültetésére került sor az új 
közbeszerzési törvény elfogadását követően, és a védelmi irányelv szerint törvényi szintre 
kellett hoznunk a jogorvoslatot. Tehát a közbeszerzési törvény módosításának jelentős része a 
védelmi irányelvhez csatlakozó jogorvoslati eljárások törvényi lábának megteremtését 
szolgálja. Ez elviszi a java részét a módosításunknak, ami mindenképpen szükséges ahhoz, 
hogy az időközben már elfogadott, de január 1-jén hatályba lépő, védelmi irányelvet átültető 
két kormányrendelet jogorvoslati szakaszát megteremthessük. Ez az egyik. 

A másik, nagyon hangsúlyos módosítás arra vonatkozott, az apró-cseprő koherenciás 
módosításokkal együtt - aminél még szeretném megjegyezni, hogy mi javasoltuk, hogy ami a 
végrehajtási rendeletek megalkotása során felmerül, hogy esetlegesen a törvényben még 
módosítást igényelne, azt egyetlenegy módosítóban igyekeztünk összegyűjteni: ez van most 
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az önök asztalán. Ezek tehát nagyon minimális módosítások. A második hangsúlyos 
módosítás az úgynevezett közvetlen kifizetésre vonatkozik. Ez a lánctartozások, 
körbetartozások visszaszorítására vonatkozott volna. Időközben az érdek-képviseleti szervek, 
az építési vállalkozók jelezték irányunkban, hogy a javasolt instrumentum, megoldás a 
közvetlen kifizetésre nem hozza őket előnyösebb helyzetbe, hanem az egyeztetéseket 
követően, a velük való megállapodás eredményeként a jelenleg hatályos kifizetési 
szabályokat, hozzáigazítva az áfatörvényhez és a számviteli törvényhez, módosítottuk, amely 
elfogadást nyert az építői vállalkozói körben is.  

A harmadik fajsúlyos módosítás pedig az úgynevezett vállalkozói láncok, 
alvállalkozói szintek csökkentésére vonatkozott. Itt az a megoldás, amit a jogalkotók és a 
kormány javasolt korábban, tekintettel arra, hogy időközben a különböző statisztikákból és a 
piac által jelzett észrevételekből arra lehetett következtetni, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzetben nem életszerű, értem ez alatt azt, hogy mi csökkenteni próbáltuk a jogszabályon 
keresztül az alvállalkozói szinteket, többen jelezték, hogy ez merő képtelenség a jelenlegi 
gazdasági helyzetben, tekintettel arra, hogy az alvállalkozói szint és az építési vállalkozások 
jelentős része, 80-85 százalékban egy-két személyes kényszervállalkozói körből áll, tehát az 
adott gazdasági helyzethez igazítottuk a szabályozást.  

Ha kérdés merül föl, akkor igyekszem válaszolni. 
 
ELNÖK: Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Pusztán csak a jegyzőkönyv kedvéért, mert tudom, 

hogy ez nem a jelenlévőknek a felelőssége, de én itt azért nem látom a koherenciazavart az 
energetikai tárgyú törvények módosítása kapcsán – lehet, hogy megvan.  

Azt én megértem, hogy módosítani kell a közbeszerzési törvényt, bár akkor jó lett 
volna úgy kidolgozni, hogy ezt esetleg legalább a hatálybalépésig ne kelljen módosítani. De 
persze a jobbító szándékot, ha az jó irányba hat – nem tudom, mert még nem volt időm 
átolvasni –, azt nyilván legalább értékelni kell. De továbbra is fenntartom azt, hogy így, ebben 
a formában beterjesztve házszabályellenes, és nagyon szerettük volna, ha ez olyan módon jön 
be, hogy érdemi vitát az érdemi szakpolitikusaink le tudták volna folytatni, kellő felkészülési 
idő után. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony kért szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. A válasznak a végére 

tudtam csak visszaérni, elnézést, de pont az a rész hangzott el, amire igazából kíváncsi 
voltam, hogy mi indokolja Ipkovich képviselő úr kérdése alapján az ilyen gyakori és ilyen 
mélyreható változásokat ebben a törvénytervezetben. És őszinte empátiával vagyok a hölgyek 
iránt, akiknek az utolsó pillanatban is ilyen előrángatott ötletek alapján normaszöveget kell 
írni. 

Nagy valószínűséggel az az érv, amit ön elmondott, hogy a vállalkozói szintek 
csökkentése mint cél hasznos célkitűzés és támogatandó, de mint eszköz, nem sikerült a 
korábbi normaszöveggel elérni ezt a célt, tehát az eszközkiválasztás nem volt szerencsés. Erre 
csak azt tudom mondani, hogy ez így van, amikor öt perc alatt kell átírni törvényeket. És 
semmi garancia nincs arra, hogy most ezzel a szabállyal eltalálják azt a célt, amit el akarnak 
érni. Semmi garancia! Majd öt perc múlva jön egy újabb ilyen, egyébként a törvényhez 
szorosan nem illeszkedő, koherenciazavart kiküszöbölendő, zárószavazás előtti módosító 
javaslat. 
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Egészen elképesztő, ahogy rángatják itt a jogalkotást! Egészen elképesztő! Úgyhogy 
én csak a tiltakozásomat szeretném kifejezni. Nincs semmi illúzióm, hogy ezt nem fogja 
egyébként zsebből, anélkül, hogy tudná, mit, megszavazni a kormánypárti többség. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úré a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Én viszont a segítségét kérem elnök úrnak. 

Higgyék el nekem, hogy ez egy fontos kérdés, amit felvetettem, és az én állásfoglalásom ettől 
függ. Miután ez a két előterjesztés összefügg, az én kérdésem arra irányult, hogy az ebben 
szereplő, az alapul szolgáló előterjesztésben megjelölt üzemanyag-forgalmazó megfelel-e 
annak az áramértékesítőnek, aki egy üzemanyagtöltő állomáson áramot értékesít. Ugyanis 
ennek nemcsak ebben a jogszabályban lesz akkor módosítási kényszere, hanem a jövedéki 
törvényben, meg minden kutyafülében, ami ezzel összefügg! Számomra tehát ez fontos kérdés 
lenne. 

Arra kérem elnök urat, hogy az általam feltett kérdés megválaszolását valahogyan 
eszközölje ki a tisztelt kormányzattól, mert tényleg szeretném tudni. És ez jelenleg a vita 
tárgya itt előttünk. Most mit csináljak? Ha már nem olvashatom végig a tízoldalas 
előterjesztést, most én elhiszem a tisztelt előterjesztőnek, hogy erről szól – majd el fogom 
olvasni –, de ez nekem fontos kérdés lenne, és itt fekszik előttünk. Válaszolja meg valaki! 

 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét, tud-e válaszolni a képviselő úr által 

feltett kérdésre. 
 
DR. JÁNOSI ANDREA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Szakmailag nem tudok rá válaszolni. Annyit tudok tenni, hogy írásban fogunk válaszolni a 
képviselő úrnak.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát elfogadta a 
módosító indítvány benyújtását. 

Egyebek 

Tájékoztatásképpen annyit szeretnék elmondani, elnök úr jelezte, hogy csütörtökön 14 
órakor egy vietnami delegáció érkezik ide az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságához. Azt 
kérte elnök úr, hogy tolmácsoljam a meghívást, valamint azt a kérést, hogy minél nagyobb 
számban képviseltesse magát a bizottság. 

A mai bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 46 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


