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Napirendi javaslat  
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 
46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/5273. 
szám)  
(Lázár János, dr. Horváth Zsolt (Veszprém), dr. Gruber Attila, dr. Budai Gyula, dr. 
Turi-Kovács Béla, Kozma Péter, dr. Varga István, dr. Vas Imre és dr. Papcsák Ferenc 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Bizottságunk ülését megnyitom. A helyettesítés 
rendjét rögzítem: Gaudi képviselő urat Gyüre Csaba, Rubovszky György képviselő urat 
Salamon László, Papcsák Ferenc képviselő urat Turi-Kovács Béla, Cser-Palkovics András 
képviselő urat Horváth Zsolt, Molnár Attila képviselő urat Kozma Péter, Staudt Gábor 
képviselő úr Szakács Imrét, Gruber Attila képviselő úr pedig Mátrai Mártát helyettesíti. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim írásban megkapták. Egyetlenegy napirendi 
pontból áll ez a javaslat: a Házszabály módosítására benyújtott H/5273. számú országgyűlési 
határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása. 

A napirendi javaslathoz módosító javaslat nem érkezett. Határozathozatal következik. 
Ki támogatja a napirendet? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 14 igen szavazattal 
a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/5273. szám); kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

A kapcsolódó módosító javaslatokról kiegészítő ajánlástervezetet kaptak 
képviselőtársaink, amely 6 pontból áll. Az előterjesztők feladatát ki látja el? (Jelzésre:) 
Kozma Péter látja el az előterjesztői feladatot. Köszönöm. Az ajánlástervezet sorrendjében 
haladunk. 

Az 1. pont Ékes József képviselő úr javaslata, amely a zárószavazás megkezdése előtt 
1 óra helyett 24 órában kívánja meghatározni a módosító javaslat benyújtásának határidejét. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
KOZMA PÉTER (Fidesz): Elnök úr, az előterjesztők egységes álláspontját, mivel még 

nem lett kialakítva, megosztani a bizottsággal nem tudom. Később eljuttatjuk a bizottsághoz. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, három lehetőség van: támogatom, nem támogatom, nincs 

közös álláspont. Tessék valamelyiket közölni a bizottsággal! 
 
KOZMA PÉTER (Fidesz): Nincs közös álláspont. 
 
ELNÖK: Nincs közös álláspont, világos. Hozzászólás? Turi-Kovács Béla! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Kivételesen külön-külön szeretnék hozzászólni 

és megindokolni. A múltkor lefolytattuk nagyjából az 1. pont fölötti vitát, ott már kialakultak 
nagyjából az álláspontok. Én most előbb általánosságban szeretném elmondani. Az én 
álláspontom az előterjesztőként – ezt jegyzőkönyvbe is mondanám –, hogy eredendően ezeket 
én magam is elő kívántam terjeszteni, sőt az volt az álláspontom, hogy helyesebb lenne 
visszavonni a javaslatot, átdolgozni, és azt egy olyan egységes szerkezetben megjeleníteni, 
amely részben az alkotmányos követelményeknek, részben az eddigi házszabályi 
gyakorlatnak, de nem utolsósorban a parlamentarizmus alaptételeinek megfelelne. 

Ez a javaslat sem szolgál mást, mint azt, hogy közelebb hozza azt a lehetőséget, hogy 
nem az ellenzék, hanem általában a képviselőknek azt a jogosítványát garantálja, hogy kellő 
idő álljon rendelkezésre, vagy legalább szükség esetén is megfelelő idő álljon rendelkezésére 
a képviselőnek arra, hogy az észrevételeit meg tudja tenni. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, határozathozatal 
következik. Ki támogatja az 1. pont alatti javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatta az 1. pont 
alatti javaslatot. 

A 2. pontban Farkas Gergely képviselő úr javaslata következik. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
KOZMA PÉTER (Fidesz): Valamennyi pontra vonatkozott, hogy nincs egységes 

álláspont az előterjesztők részéről. 
 
ELNÖK: Akkor ezt tudomásul vesszük, és nem fogom többet kérdezni. 
Hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 

javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság a 2. pont alatti javaslatot 
támogatta. 

A 3. pontban Ékes József módosító javaslata következik. Az előterjesztő tehát 
generálisan nyilatkozott. Hozzászólás? 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Megismételhetem az előzőt; lényegében 

ugyanaz. 
 
ELNÖK: Értettük, képviselő úr. Úgy hiszem, az ön nyilatkozata is generális 

összefoglalót tartalmazott a módosító javaslatok szelleméhez való hozzáállását illetően. (Dr. 
Turi-Kovács Béla: Így van.) Értem. 

Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja Ékes József 
3. számú módosító indítványát? (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. A 
bizottság ezt a javaslatot is támogatta. 

A 4. pontban Dúró Dóra módosító javaslata következik, amely a kivételes sürgős 
tárgyalás kérelmének határidejét kívánja 1 óra helyett az előző munkanapban, az ülés 
megnyitása előtti munkanap 16 órájában meghatározni. Az előterjesztőket nem kérdezem. 
Hozzászólás? Staudt Gábor! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván ez is abba az 

irányba hatna, hogy ne 1 órával előbb, hanem az előző munkanapon 16 óráig, tehát a 
munkaidő végéig lehessen beterjeszteni. Tehát ennek a támogatását is kérjük. 

Illetve így a végén, tudom, hogy céltalan, de mivel Gaudi-Nagy Tamás megkért, ezért 
elmondom, hogy úton van, és kérnék egy szünetet, amíg ideér. Én közvetítettem az ő kérését 
elnök úr felé. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük, de én most elnökként azt gondolom, nem vezetjük be azt 

a gyakorlatot, hacsak nem határozatképességi problémánk van, hogy egymásra várjunk. 
(Pősze Lajos megérkezik az ülésre.)  

További hozzászólás van-e? (Nincs.) Ha nincs, határozathozatal következik. Ki 
támogatja Dúró Dóra javaslatát? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 10 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság tehát 
ezt a javaslatot is támogatta. 

Közben rögzítjük, hogy Pősze Lajos képviselő úr, aki most már megjelent és 
szavazott, Vas Imre képviselő urat helyettesíti, és ez már az iménti szavazásban is 
érvényesült, mert éppen akkor érkezett képviselő úr. 
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Az 5. pontban Ékes József képviselő úr a kivételes sürgős tárgyalásban a 
képviselőcsoportok álláspontjának kifejtésére való időt 15 perc helyett 30 percben javasolja 
megállapítani. Hozzászólás van-e? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 
javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 6. pontban Ékes József képviselő úr módosító javaslata következik. Hozzászólás? 
Turi-Kovács Béla! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ez a legfontosabb javaslat nézetem szerint, 

olyan értelemben, hogy egyértelművé teszi, hogy a sürgős kivételes eljárás valóban egy új 
fejezet a Házszabályban. Nevezetesen világossá teszi, hogy a négyötöddel történő eltérést 
csak azokban az esetekben tartja szükségesnek, hogy kétharmaddal is elérhető legyen, 
amelyeket egyébként ez a törvényjavaslat tartalmaz és szabályoz. Álláspontom szerint minden 
más ezzel ellentétes döntés alkotmányellenes, világosan az, ugyanis ha általánossá teszi 
anélkül, hogy a szabályozást is megadná erre az új bevezetett rendszerre, nézetem szerint 
akkor ez itt olyan belső ellentmondást tartalmaz, amely föloldhatatlan. Ez a kétharmad 
ugyanis kifejezetten, ha igaz az a javaslat, amely az eredetiben szerepel, ha igaz abban a 
javaslatban az, hogy rendkívüli esetekre, kivételes esetekre, meghatározott számra kívánja 
alkalmazni, akkor nyilvánvaló, hogy az ezt meghaladó részre viszont az eredeti szabálynak 
kell érvényesülni. 

Tehát én azt gondolom, hogy itt most nem valamiféle elkötelezettség alapján, hanem 
kifejezetten jogászként kell elsősorban döntenie mindenkinek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Maximálisan egyetértek Turi-

Kovács képviselőtársammal. Ha valós az az indok, hogy ez a kivételes sürgős és előre nem 
látható esetekre szól, akkor ez a szűkítés minimum belefér a törvénybe. Ráadásul, elmondtuk 
annak idején, elmondom most is, hogy ezt a jelenlegi négyötödös rendszer is lehetővé teszi, 
hogy sürgős esetekben összejöjjön a négyötöd. De valóban, ha már elindultunk vagy 
elmozdultunk a módosításnak ebbe az irányába, akkor legalább ezt a szűkítést vagy 
pontosítást vagy dogmatikailag helyretételt meg kellene tennünk. Úgyhogy kérem a 
bizottságot, ezt támogassuk. 

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

következik. Ki ért egyet ezzel a módosító javaslattal? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 
8 tartózkodás. A bizottság tehát nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pont végére jutottunk. Más napirend nem 
lévén, megköszönöm a részvételt, és a bizottsági ülést berekesztem. 

Ne felejtsük el, holnap 9 órakor találkozunk. Holnap a plenáris ülésen nagyon rövid 
szavazás van; ha nem végzünk 10 óra 50-ig, mert akkorra van előre jelezve a szavazás, akkor 
a szavazás idejére tartunk egy rövid szünetet, utána pedig folytatjuk a bizottsági ülést. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 24 perc)  

 

 

Dr. Salamon László 
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a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


