
 
AIÜB-62/2011. 

(AIÜB-110/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2011. december 22-én, csütörtökön, 9 óra 3 perckor  
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 6 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 8 

Ügyrendi indítványok és döntés a tárgyalás menetéről 8 

Zárószavazások előkészítése 9 

a) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám) 9 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám); általános vita 10 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 10 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 17 

Zárószavazások előkészítése 18 

b) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló törvényjavaslat (T/4988. szám) 18 

c) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4922. szám) 18 

h) Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám) 20 

n) A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám) 30 

m) A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) 30 

g) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) 34 

i) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat (T/5006. szám) 35 

e) A befektetésialap-kezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
(T/5067. szám) 38 

d) Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat (T/5130. szám) 39 

f) Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) 43 

j) A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 43 



- 3 - 

k) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5129. szám) 47 

l) A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám) 48 

 



- 4 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése  

a) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám)  

b) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám)  

(Dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Rubovszky György (KDNP), dr. Latorcai János 

(KDNP), Pálffy István (KDNP), Móring József Attila (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

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

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

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

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

szám)  

d) Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat (T/5130. szám) 

e) A befektetésialap-kezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 

törvényjavaslat (T/5067. szám)  

f) Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám)  

g) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám)  

h) Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/5001. szám)  

i) 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 (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

j) A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám)  

k) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5129. szám)  

l) A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám)  

(Dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

m) A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám)  

(Bánki Erik és Sebestyén László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
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n) A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám)  

(Harrach Péter, Michl József, dr. Tarnai Richárd, Bagdy Gábor, Móring József 

Attila (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

 

2. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 

és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám)  

(Lázár János (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Általános vita)   
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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, 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. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) távozása után dr. Bohács Zsoltnak 
(Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Budai Gyula (Fidesz) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz), illetve dr. 
Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) távozása után dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
Dr. Pősze Lajos (független) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Dux László helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Bánki Erik országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
… helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Hegmanné Nemes Sára államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Bártfai Beatrix szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
 

Megjelentek  
Szabóné dr. Gáspár Erzsébet szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Pálffy Ilona helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 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 üdvözlöm a bizottság tagjait, megjelent meghívott vendégeinket.  

Az alkotmányügyi bizottság ülését megnyitom. A napirendi javaslatomat 
képviselőtársaim írásban megkapták, ezt azzal a sorrendi módosítással tartom fenn, hogy a 
zárószavazásokkal kezdünk, ahogy ezt írásban is tartalmazza a meghívó, mégpedig először az 
a) pontban írt nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat zárószavazásának előkészítésére 
kerül sor; majd utána a kormány kérésére megszakítjuk a zárószavazások előkészítését, és a 2. 
napirendi pontot, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását tárgyaljuk; annak befejezése után haladunk a zárószavazások előkészítésében, 
azzal, hogy a sorrendiséget ésszerűen, a kérésekhez igazítva fogjuk meghatározni. Tehát ilyen 
értelemben tárgyi terjedelmében egyébként az írásbelivel azonosan tartom fenn a napirendi 
javaslatot. Módosító javaslat nem érkezett.  

Először a napirendi javaslatról határozunk. Szavazás előtt rögzítjük még, hogy Vitányi 
Istvánt Rubovszky György, Ipkovich Györgyöt Lamperth Mónika, Kozma Pétert Turi-Kovács 
Béla, Varga Istvánt Cser-Palkovics András, Bohács Zsoltot Szakács Imre, Molnár Attilát 
pedig Papcsák Ferenc helyettesíti. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendet? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta. 

Vas Imre képviselő úr ügyrendben, tessék! 

Ügyrendi indítványok és döntés a tárgyalás menetéről 

DR. VAS IMRE (Fidesz):Köszönöm szépen. A zárószavazások előkészítésével 
kapcsolatos napirendi ponthoz javasolnám egészen a)-tól n) pontig, hogy mindegyik alpontról 
egy vitát tartsunk, beleértve mind a más előterjesztők, mind a bizottság által benyújtott vagy 
benyújtandó javaslatokat. És amennyiben lehet, két részletben szavazzunk, az előterjesztő 
által támogatott, illetve nem támogatott javaslatokról; valamint legyen minden frakciónak 
lehetősége három szavazást kikérni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, én a Kereszténydemokrata Néppárt nevében nem támogatom 

ezt az elképzelést. Nem is látjuk így most hirtelen át ezeket a javaslatokat, nekem a 
munkatársam azt jelzi, hogy ez nem fog működni, ráadásul túlkomplikálja ezzel a három 
kikéréssel. Menjünk sorba, és menet közben nyilván egy kölcsönös konstruktív 
együttműködést fogunk követni. 

Jelzem egyébként, hogy senki ne nyugtalankodjék a plenáris ülés kezdése miatt, mert 
ott van három szavazás, szünet lesz, visszajövünk és dolgozunk. Tehát van időnk, az egész 
nap rendelkezésünkre áll. 

Cser-Palkovics András a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség részéről szól hozzá az 
ügyrendi indítványhoz. 

 
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Én azzal egészíteném ki, hogy látható, hogy a módosító indítványok döntő többségét adott 
javaslatokhoz az előterjesztők adták be. Én azt javaslom, hogy az előterjesztők által 
megfogalmazott módosító indítványok tekintetében történjen majd egyszerre a szavazás, 
hiszen logikailag azok egyértelműen összefüggenek, egyszerűsíthető, kezelése is 
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egyszerűsíthető, és áttekinthető is, hiszen együtt tud róla nyilatkozni mindenki. Így 
javasolnám módosítani, ha ezt elfogadja Vas Imre képviselő úr, az ügyrendi javaslatot. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egyetértek. 
 
ELNÖK: További hozzászólás más frakciók részéről? (Nincs.) Akkor ha jól értem, 

amit Cser-Palkovics András mond, azt nem ellenzi egyik frakció sem. (Dr. Turi-Kovács Béla: 
Még egyszer pontosítsuk!) Alelnök úr azt a javaslatot tette, hogy az előterjesztők által javasolt 
indítványokat egyben tárgyaljuk és szavazzuk, a nem előterjesztők által előterjesztett 
módosító javaslatokat pedig egyenként tárgyaljuk és egyenként szavazzunk róluk. 

Vas Imre tehát erre a javaslatra visszalépett. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, egyetértek Cser-Palkovics András javaslatával. 
 
ELNÖK: Akkor megkérdezem, hogy Cser-Palkovics András javaslatát ki támogatja. 

Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság ezt az ügyrendi javaslatot elfogadta.  

Ott fogunk persze időt veszíteni, hogy most akkor össze kell szedni, hogy mely 
javaslatokat támogat az előterjesztő. Majd meglátjuk, hogy jó döntés volt-e. 

Zárószavazások előkészítése 

a) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslat (T/4999. szám) 

Kezdjük tehát a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényjavaslattal. Van egy 
ajánlástervezetünk a záróvitához, amely 25 pontból áll. Ennek a 2. és a 3. pontja az oktatási 
bizottság javaslata, a 14. szám alatti javaslat Tapolczai Gergely javaslata, a többit az 
előterjesztő terjesztette elő. 

Először tehát az előterjesztők által benyújtott javaslatok tárgyalására kerül sor. A 
kormány képviseletében? 

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Dux 

László, felsőoktatási és tudománypolitikai helyettes államtitkár vagyok, jó reggelt kívánok! 
Természetesen az előterjesztő támogatja az előterjesztő által benyújtott indítványokat.  
 
ELNÖK: Ez nyilván evidencia, de előfordult már, hogy módosulást jelentettek be még 

ilyen helyzetben is valamelyik szövegben. 
Megnyitjuk a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem láttam.  
Határozathozatal következik. Ki támogatja az előterjesztő által benyújtott módosító 

javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 2 nem. Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat támogatja. 

A 2. pont alatt az oktatási bizottság módosító javaslata következik. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 3. pont az oktatási bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
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DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

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

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont következik, Tapolczai Gergely javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. DUX LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Gaudi-Nagy Tamást 

Gyüre Csaba képviselő úr helyettesíti. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel a napirendi pont a) pontjával végeztünk. Köszönöm szépen. 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslat (T/5315. szám); általános vita 

Most tehát áttérünk a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló T/5315. számú törvényjavaslat 
általános vitára alkalmasságának megvitatására. A törvényjavaslat előterjesztője Lázár János; 
távolléte a tárgyalást a Házszabály szerint nem akadályozza. A kormány képviseletében 
köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat és Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat.  

A helyettesítés rendjében rögzítjük, hogy Bárándy Gergelyt Varga László képviselő úr 
helyettesíti. 

Mivel előterjesztő nincs, expozéra nincs lehetőség. Megkérem a kormány képviselőjét, 
nyilatkozzék a törvényjavaslatról. 

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

Elnök úr, csak tárcaálláspontot tudunk közölni. 
 
ELNÖK: Hallgatjuk! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcánk az általános vitára bocsátást támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Rubovszky György 

képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! 
Tudomásom szerint az új törvény az átmeneti rendelkezéseken kívül tökéletesen megegyezik 
az eredetileg az Országgyűlés által elfogadott és eljárási hiba miatt megsemmisített 
törvényben foglaltakkal. Az átmeneti rendelkezések pedig kiterjednek az Alkotmánybíróság 
által kifogásolt részekre. Úgyhogy én kérem, hogy a bizottság támogassa; a 
kereszténydemokraták nevében támogatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika képviselő asszony! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Őszintén sajnálom, hogy a 

kormánykoalíciónak nem volt elég az a kioktatás, amelyet az Alkotmánybíróságtól kaptak, 
hogy így nem lehet törvényeket alkotni. Én azt gondolom, az lenne a tisztességes eljárás, és ez 
a Magyar Szocialista Párt álláspontja, hogy ha most okulva abból, amit az Alkotmánybíróság 
a határozatában kimondott, egy tisztességes előkészítés, átlátható, valamennyi érintett 
szervezettel való korrekt új egyeztetés alapozhatna meg egy olyan lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról, egyházakról, felekezetekről szóló törvényt, amely mögé valóban 
rendelhető társadalmi konszenzus. Az MSZP ezért ezt nem fogja megszavazni. 

De szeretnék kérdezni is az előterjesztőtől. Az egyházak elismeréséhez az szükséges, 
hogy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával történjen a 
kezdeményezés. Az én emlékeim szerint a népi kezdeményezés az alaptörvényből kimaradt – 
akkor hogyan képzelik ezt el?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc képviselő úr! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség frakciója támogatja ezt az indítványt, 
annál is inkább, mert hiszen kiküszöbölésre került az a koherenciazavart okozó része, amelyet 
az Alkotmánybíróság is jelzett, és beépítésre került az alaptörvény átmeneti rendelkezései 
közé, bizottsági módosító indítvány volt erről. Ennek ismeretében úgy gondoljuk, hogy 
minden akadály elhárult, így abszolút mértékben alkotmányosnak tekinthető ez az indítvány. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Nagyon rövid leszek, és 

arra már nagyon nem térnék ki, nem beszélnék róla hosszan, hogy egyébként tegnapelőtt este 
még csak a címét lehetett elérni az előterjesztésnek. De annak a körülményeiről sem 
beszélnék részletesen, hogy hirtelen hogyan világosodott meg a kormánykoalíció és a 
kétharmad abban a tekintetben, hogy itt alkotmányossági problémák vannak.  

Mindössze arra kérdeznék rá, hogy ezt a rohamtempót, ezt az újbóli beterjesztést, a 
karácsony előtti gyors tárgyalást mi indokolja mégis. A kétharmados jogszabályok, sarkalatos 
törvények tekintetében június 30-áig adott egy átmeneti további időt a kormánykoalíció 
magának. Nem gondolom, hogy ebben ennyire kellene kapkodni. Ráadásul különösen úgy, 
hogy tudjuk, hogy nagyon sok kérdőjelet is felvetett az előterjesztés korábbi formája, sok 
bizonytalanságot is okozott egyes felekezeteknél. Különösen például a fenntartói 
kérdésekben, például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egyes felekezetek, csoportok 
tartanak fenn olyan intézményeket, amelyek hátrányos helyzetűek szempontjából nagyon 
fontos feladatokat látnak el. Nem nagyon tudják, hogy mi lesz velük, különösen ebben a 
tekintetben. Úgyhogy kérdezem, mi indokolja azt, hogy ennyire siessünk ebben az ügyben, és 
a korábbi működési formákat miért nem lehet még néhány hétig, hónapig tartani, úgy, hogy 
persze addig egy széles körű egyeztetés, egy társadalmi egyeztetési folyamat menjen végbe. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Miután az előterjesztő nincs jelen, így a tárca 

nevében támogató államtitkár urat kérdezem. Azok az átmeneti szabályok, amelyek itt 
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előttünk vannak, és amelyek különböző jogszabályhelyeket, törvényhelyeket módosítanak, 
többek közt a földtörvényt, az oktatási törvényt, és így tovább, a tárca meggyőződése és 
álláspontja szerint kiküszöbölik azokat a kifogásokat és megalapozott észrevételeket, 
amelyeket olyan kisegyházak terjesztettek elő, amelyeknek ezek híjával különböző 
tevékenységük kerülhet veszélybe, vagy éppen a vagyonuk kerülhet veszélybe? Alkalmasak-e 
ezek a módosítások erre? Erre megnyugtató választ szeretnék kapni. Magyarul tehát a 
földtörvénynek például az ilyen módon történő változtatása, ami most itt történik, elégséges-e 
ahhoz, hogy megtarthassa a termőföldjét az a most egyháznak minősülő szervezet, amelyik 
január 1-jétől nem lesz az? Továbbá az oktatás területén részesülhet-e ugyanazokban a 
lehetőségekben, amelyekben eddig részesült? 

Nem sorolom tovább, föl vannak itt sorolva ezek a jogszabályhelyek. Erre kérnék egy 
egyértelmű választ. Mert attól függően tudom támogatni vagy nem támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (A terembe éppen belépő dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: Igen, Gaudi-Nagy Tamás! – Derültség.) Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Addig, amíg Gaudi képviselő úr felkészül a hozzászólásra (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Egész 
hajnalban ezt tettem.), addig válaszolnék a felmerült kérdésekre. Elsősorban az alkotmányjogi 
kérdésekre tudok válaszolni.  

Lamperth képviselő asszony felvetésére szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, 
hogy az Alkotmánybíróság közjogi érvénytelenséget állapított meg, azaz az elfogadási eljárás 
módját kifogásolta. Nos, a most beterjesztett törvényjavaslat házszabályszerűen kerül a Ház 
elé, tehát a közjogi érvénytelenség elhárítható. Arra utalt Lamperth Mónika kérdése, hogy 
miért így és miért most kerül vissza a törvény a Ház elé. Én csak azt tudom megerősíteni, 
hogy most, jelenleg teljes egészében házszabályszerű eljárást folytatunk, és a 
házszabályszerűséget a bizottság nyilván végig fenn fogja tartani, mert az alkotmányügyi 
bizottság kezében van a módosító indítványok házszabályszerűségének elbírálása.  

A közjogi kérdések vagy alkotmányjogi kérdések tekintetében, amiről kérdezett Turi-
Kovács Béla képviselő úr, a záró rendelkezések most már precízen tartalmazzák az átmeneti 
rendelkezéseket, tehát azokat az átmeneti rendelkezéseket, amelyek a jövőben nem 
egyházként, hanem civil szervezetként működő egyesületeknek a vagyonára és tulajdonjogára 
vonatkoznak. A rendelkezések szerint nem egyházként, hanem az új működési formájukban 
megtartják természetesen azokat a vagyontárgyaikat, amelyek őket korábban megillették. 

S még egy kérdés volt, amely, úgy gondolom, alkotmányjogi természetű, az, hogy mi 
szükség van arra, hogy a törvényjavaslat rendelkezéseit most alkossuk meg. Erre csak egy 
mondattal tudok válaszolni: az alaptörvény január 1-jei hatálybalépése miatt. Az alaptörvény 
úgy rendelkezik, hogy sarkalatos törvényt kell alkotni ebben a szabályozási tárgykörben, tehát 
szükséges, hogy január 1-jén hatályba lépjen ez a törvény. Illetve azoknak a rendelkezéseinek 
kell mindenképpen január 1-jén hatályba lépni, amelyek az új alaptörvénnyel összhangban 
vannak. Kétségtelen tehát, hogy eddig is volt egyházi törvény, de az új alaptörvényekkel 
összefüggő rendelkezéseknek mindenféleképpen január 1-jéig kell megszületnie. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A most kapott válasz egyfelől számomra 

megnyugtató lenne, van azonban egy további alkotmányos kérdésem. Ha a civil szervezetek 
között az a különbségtétel következik be, ami ebből következik például a földtörvény 



- 13 - 

esetében, akkor ez önmagában az államtitkár úr szerint nem jelent egyfajta alkotmánysértést? 
Hiszen a civil szervezetek egységes kezelése alkotmányos alapjog.  

 
ELNÖK: Répássy Róbert államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elvileg a Turi-Kovács Béla képviselő úr által elmondott megkülönböztetés felvethető lenne, 
de itt azért felhívom a figyelmet arra, hogy egyrészt a szerzett jogok védelme indokolja ezt a 
különbségtételt, másrészt a tulajdonjog védelme mint alkotmányos alapelv szintén indokolja 
ezt a megkülönböztetést. Tehát itt legfeljebb pozitív diszkriminációról beszélhetünk a 
tulajdonjog védelme és a szerzett jogok védelme érdekében. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem volt elég 

világos a kérdésem, államtitkár úr azért nem válaszolt rá – akkor elmondom még egyszer. A 
törvénytervezet a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazását írja elő az 
egyházként való elismerésre. A hatályos alkotmányunkban van népi kezdeményezés, az 
alaptörvényben nincs népi kezdeményezés. Akkor hogyan van ez? Ezt szeretném 
megkérdezni. 

 
ELNÖK: Kérdés hangzott el. Répássy államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az alaptörvény nem zárja ki azt, hogy népi kezdeményezésről rendelkezzen az Országgyűlés 
vagy népi kezdeményezésről szóló törvényt alkosson. Tehát attól, hogy az alaptörvény 
bizonyos jogintézményeket nem ismer, attól még ennek nincs akadálya! Csak az 
alaptörvénnyel ellentétes törvényeket nem lehet alkotni, képviselő asszony, az alaptörvénnyel 
összhangban lévő törvényeket igen, vagy régi jogintézmények fenntartásáról rendelkezhet az 
Országgyűlés. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika, aztán én is ehhez a témához hozzászólnék.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Államtitkár úr, tiszteletreméltó, hogy ön védi 

ezt a megoldást, de azért ez mégiscsak vicces, hogy egy olyan eljárásjogi szabályt határozunk 
meg egy törvényben, amelynek anyagi jogi lába nincs. Hát akkor nem úgy lenne az 
korrektebb…? Egyébként a személyes véleményem az, hogy ha a népszavazás és népi 
kezdeményezés hatályos szabályait tekintve a jövőre nézve bármilyen ehhez hasonló 
jogintézményt akar az Országgyűlés létrehozni, akkor azt az alaptörvényben kell 
megfogalmazni. Ez olyan súlyú garanciális elemeket tartalmazó kérdés, hogy ha akar ilyet, 
akkor azt nem lehet másképp, csak az alaptörvényben. Nekem ez az álláspontom. Ettől persze 
lehet, hogy államtitkár úrnak más véleménye van, szerintem ez így lenne helyes és így lenne 
az alkotmánnyal összhangban álló. 

De ha ezt nem is nézzük, akkor is, én azt gondolom, egy olyan eljárási szabályt 
megalkotni, amelyiknek anyagi jogi lába nincs, egészen nonszensz. Ha akar népi 
kezdeményezést a jogalkotó, akkor legyen szíves a népi kezdeményezésre vonatkozó 
szabályokat megalkotni, akár alaptörvényben, akár más módon; hozzáteszem, én a „más 
módont” nem tudnám támogatni. És utána ennek az alkalmazásáról lehet eljárási jogi 
szabályokat alkotni. Ez így a feje tetejére állít mindent – egészen elképesztő! 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Átadom az ülés vezetését Cser-Palkovics Andrásnak, hozzászólási 

lehetőségem érdekében. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Elnök úrnak megadom a szót. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Én egyetértek Répássy 

államtitkár úr alaptörvény-értelmezésével. Én is azt gondolom, hogy annyi változás történt a 
népi kezdeményezést illetően, hogy most nem alkotmányszintű a népi kezdeményezés 
jogintézménye, tehát mint jogintézmény nem részesül alkotmányos szintű védelemben és 
megalapozásban. De mint intézmény nem kizárt ennek a létezése. 

Most hozzáteszem Lamperth Mónika észrevételével kapcsolatban, hogy mivel még 
nem fogadtuk el a helyi népszavazásról szóló törvényt, az 1998. évi III. törvény az én legjobb 
tudomásom szerint hatályban van és hatályos. Ami egyébként, ha már ez fölmerült, azért 
problematikus, nem a népi kezdeményezés miatt, hanem 2012. január 1-jével a népszavazásra 
vonatkozó szabályaiban ellentét fog keletkezni az alaptörvény és a ’98. évi III. törvény között, 
hiszen az alaptörvény például az érvényességi feltételeket illetően, akár a kizárt tárgyakat 
illetően eltér a ’98. évi III. törvény szabályozásától. Tehát Lamperth Mónika fölvetése nem 
ebben a vonatkozásban érdekes, de egy másik vonatkozásban, amire nem gondolt most ő, 
valóban van jelentősége. Tehát mielőbb meg kell alkotni majd a népszavazásról szóló 
törvényt, mert a jogrendszeren belül a teljes koherenciának a biztosítását én sem látom, de 
nem ebben a tekintetben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úrnak megadom a szót, és az ülés vezetését, az elnöklést 

visszaadom elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az újonnan benyújtott 

egyházi törvény van előttünk… (Dr. Papcsák Ferenc: Na! Átolvastad?) Igen. Készülten 
jöttem. Jelentem, tanár úr, készültem. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim! Egy pillanat, képviselő úr! Én a nagy terhelésnek és a 

fáradtságnak tudom be, meg ennek a felfokozott tempónak, hogy itt folyamatosan folynak 
mindenféle paralel tárgyalások. De nem lehet így dolgozni! Tehát kérem, hogy ezt redukáljuk 
le, és legyünk egymásra tekintettel! Csendet kérek és figyelmet! 

Tessék, képviselő úr, folytatni! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát, az 

Alkotmánybíróság hétfőn hozott határozata nyilván kényszerhelyzetbe hozta a 
kormánykoalíciót az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban; azt hiszem, ebben semmi vita nem 
lehet köztünk. Jól emlékszünk a hétfői alkotmányügyi bizottsági ülésre, ahol egy alaptörvény-
módosítással reagált a kormánykoalíció, amelyben az egyházügyi törvény egyes alaptételeit 
be kívánja helyezni az alaptörvénybe. Nyilván azért, hogy ezen ismételten benyújtott és 
érdemben, érdemi változásokat lényegét tekintve nem tartalmazó egyházügyi törvényt 
úgymond megvédhesse. Tehát tulajdonképpen senkinek ne legyen semmilyen illúziója, itt egy 
ilyen technikai trükkről van szó. Az Alkotmánybíróság kidobta a főbejáraton bejövő törvényt, 
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és ez a törvény most a hátsó bejáraton vissza fog jönni. Tehát ennyiről szól a történet. Ha 
valakinek bármilyen illúziója volna egyébről, akkor azt szeretném eloszlatni. 

Hogy ez mennyire így van, azt az támasztja alá, hogy mivel egy kíváncsi ember 
vagyok, és engem is eléggé felháborított, gondolom, sokakkal a kormánypártiak közül, hogy 
meg kellett szavazniuk a Hit Gyülekezete elismert egyházi státusát, ezért első dolgom volt az, 
hogy fellapozzam a mellékletet, az elismert egyházak, vallásfelekezetek, vallási 
közösségekről szóló mellékletet a 18. oldalon. Gondolom, ezt önök is megtették. Megtettem, 
és a legnagyobb szomorúságomra és megdöbbenésemre, illetve természetesen nem 
megdöbbenésemre, bocsánat, mert abszolút nem döbbentem meg rajta, tévedek, tehát 
egyáltalán nem lepődtem meg rajta, hogy a 14. pontban a Hit Gyülekezete továbbra is ott 
szerepel. Azt hiszem, nincs olyan képviselő itt a teremben, de az Országgyűlésben sem, aki 
nem kapta volna tiltakozó levelek özönét ezen botrányos lépéssel kapcsolatban, hogy ezt a 
rendkívül kétes, Izraelhez hű egyházi gyülekezetet, amely sok tekintetben családok 
szétrombolása és az Ószövetség szinte irreális túlhangsúlyozásában kimerülő munkája miatt 
lett ismert vagy híres, vagy akár mondhatom azt is, hogy hírhedt; egy ilyen egyház, amely 
nyíltan és egyértelműen dicsőíti és támogatja a nemzetközi joggal ellentétes, háborús 
bűntetteket elkövető Izrael politikáját, a jelenlegi izraeli politikát, azt az izraeli politikát, 
amelyet a cionista rabbik is elítélnek – Amerikában izraeli zászlókat égetnek rabbik, mert azt 
mondják, hogy számukra Izrael Állam politikája nem fogadható el, mert ők sokkal 
toleránsabb és sokkal békeszeretőbb államban gondolkodnak –; azt gondolom tehát, hogy egy 
ilyen egyháznak az elismert egyházak közé emelése egyszerűen arcul csapása mindannak a 
jogelvnek, amelyet az egyházakkal kapcsolatos magyar szabályok eddig tartalmaztak. Nyilván 
hangsúlyosan a ’45 előtti időszakra gondolok. 

Azt hiszem, most nem kellene hosszan belemenni abba a kérdéskörbe, hogy hogyan 
történt a különböző felekezetek elismerése, de tulajdonképpen azért eléggé adja magát a 
történet. Lényegében arról van szó, hogy mi egy alapvetően keresztény ország vagyunk, 
viszont olyan több ezer éves hagyományokkal, ami miatt nem lehet lekorlátozni a 
gondolkodásunkat csupán és kizárólag a római katolikus vagy pedig a presbiteriánus 
egyházakra. Hanem például olyanokra is nyitottaknak kellene lennünk, hogy megnézzük, 
hogy az ősi hagyományainkat ápoló egyházak miért nem szerepelnek a listán; felvetem. 
Konkrét felvetés: Ősmagyar Egyház. Lehet nyilván úgymond vitatkozni, hogy ez most 
mennyire hatékony szervezet, mennyire nem, de egy biztos, hogy a magyar hagyományok, a 
Magyar Adorján által összefoglalt őshagyományok vagy pedig az Arvisura leírásai alapján ma 
már megkerülhetetlen tény, hogy a judeo-keresztény irányvonal nem feltétlenül áll teljesen 
összhangban a magyar néplélekkel. Ezért nemzetidegennek minősül minden olyan egyházi 
szabályozás, ahol ezt a szempontot nem érvényesítik. És én hangsúlyozottan nem a 4. és 5., 
illetve 6. pontban szereplő zsidó hitfelekezetekkel szemben nyilatkozom, hanem 
tulajdonképpen azt gondolom, őket éppúgy sértheti és éppúgy bánthatja az, hogy a 14. 
pontban ott szerepel a Hit Gyülekezete, amely, még egyszer mondom, ezt az embertelen, 
állami szintre emelt terrorizmust működtető államot élteti. 

Mahmúd Abbász idén október 4-én az Európai Tanácsban kérdésemre a következőt 
válaszolta: Izrael kezében van a béke lehetősége, közel hatvan arab és iszlám ország várja, 
hogy felhúzhassa Izrael zászlaját, de ennek egyetlen felelőse van: Izrael. Vonuljon ki a 
megszállt területekről, biztosítsa az emberhez méltó életet a palesztinok számára, ne zárja 
őket körbe hat méter magas fallal, ne éheztesse ki őket, ne tartson börtönben több tízezer 
politikai foglyot, és így tovább, és így tovább. 

Tehát azt gondolom, teljesen méltán emeljük fel szavunkat mindazon magyar polgárok 
nevében, akik őszintén felháborodtak amiatt, hogy a Hit Gyülekezete elismert egyház 
kategóriába került. Ezek a felháborodások, még egyszer hangsúlyozom, nagyon erősen 
kereszténydemokrata és fideszes körökből is származnak. Tehát nem egy, nem kettő, hanem 
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több ezer ilyen véleményről tudok; magánvéleményekről nem is beszélve, képviselőtársakkal 
beszélgetve többen – finoman szólva – rosszul vannak ettől a helyzettől.  

Én tehát tiszteletteljesen azt javaslom vagy azt vetem föl, hogy ha már újragondoljuk, 
ha már ismét elénk került az egyházügyi törvény, akkor fussunk neki érdemben, és éppen 
ezért a Hit Gyülekezetét ne szerepeltessük az elismert felekezetek között. Szerepeltessük 
helyette az Ősmagyar Egyházat; szerepeltessük azon keleti vallások alapján létrejött, 
Magyarországon működő egyházakat, mint például a buddhisták vagy hinduisták, vagy 
bármilyen más olyan hagyományos, több ezer éves kultúrával rendelkező egyházak, amelyek 
esetében egészen egyszerűen felháborító és nyilvánvalóan sértő, hogy ezeket az emelkedőben 
levő ázsiai nemzeteket ennyire arcul csapjuk, hogy őket gyakorlatilag egy ilyen futkosóra 
kényszerítjük, és akkor a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok szerint kell hogy 
kezdeményezzék a nyilvántartásba vételüket, úgy, hogy ráadásul valóban – Lamperth 
Mónikának igaza van – január 1-jétől a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok 
alkotmányos alapja megszűnik. Tehát innentől kezdve valószínűleg csak egy tollvonás 
kérdése, hogy mikor helyezik hatályon kívül vagy éppenséggel mikor írják fölül a népi 
kezdeményezéseket is tartalmazó népszavazási törvényt. Azt gondolom, ezen radikálisan 
változtatni kell. Magyarország nem teheti meg, hogy szembemenjen az emelkedőben levő 
ázsiai nemzetekkel. Aki járt Ázsiában, tudja jól, hogy onnét lesz az új kibontakozás, onnét 
indul meg; a Nyugat hanyatlik, ezt már Spengler is megmondta, Buchanan is a Nyugat 
alkonyáról, a Nyugat hanyatlásáról beszél. Tehát kérem szépen, az idők szavát vegyük már 
észre, és a konstruktív, építő jellegű egyházaknak nyissunk teret, amelyek összhangban állnak 
az emberiség évezredes kultúrájával. Ne biztosítsunk teret, még egyszer mondom, ilyen 
kártékony szervezeteknek, mint a Hit Gyülekezete! 

Tehát ennek szellemében azt tudom mondani, hogy mivel a most beterjesztett 
egyházügyi törvény nem orvosolja ezt a legnagyobb problémát, ezért erre határozott 
válaszunk az, hogy mi ezt a törvényjavaslatot teljes mértékben elutasítjuk. 

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

Elnök úr, én csak egy félreértést szeretnék eloszlatni, ami mind Lamperth Mónika, mind 
Gaudi-Nagy Tamás felszólalásában szerepelt. Az 1998. évi III. törvény az országos 
népszavazásról és népi kezdeményezésről hatályban van, és a népi kezdeményezés… (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: De meddig?), a népi kezdeményezésre vonatkozó részei természetesen 
anyagi jogi alapot teremtenek arra, hogy ebben a sarkalatos törvényben a népi 
kezdeményezésre utaljon az Országgyűlés, egyrészt. 

Másrészt pedig az önök előtt lévő mai egyik zárószavazás előtti módosító javaslat, 
amelyet az alaptörvénnyel összefüggő törvények módosításáról szóló 5001. számú 
törvényjavaslathoz nyújtana be a bizottság, tehát egy olyan zárószavazás előtti módosító 
javaslat, amelynek… (Dr. Lamperth Mónika: Ez azt jelenti, hogy igazam volt. Abszolút.) 
Hadd mondjam végig, és akkor utána ítélje meg a tisztelt bizottság, hogy kinek van igaza. 
Tehát a zárószavazás előtti módosító javaslat 6. pontja a népszavazásra és a népi 
kezdeményezésre vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki a szóban forgó ’98. évi III. törvényt, 
tehát, hogy úgy mondjam, szinkronba hozza az alaptörvény rendelkezéseivel. Az 
alaptörvényből kikerült a népi kezdeményezésre vonatkozó kitétel (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Így van. Tiltakoztunk is ellene.), de ebben a törvényben, tehát a ’98. évi III. törvényben most 
is benne van, és az alaptörvénnyel szinkronba hozott változatban továbbra is benne marad. 
Erről szól az a módosító javaslat, amelyet majd egy későbbi napirendnél tárgyalunk. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Államtitkár úr, ha jól értem, ez a népszavazásra is, amit én mondtam, 

megoldást hoz, és feloldja azt a koherenciaproblémát, amit jeleztem.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr, erre vonatkozik ez a módosító javaslat. Majd ha odaérünk, akkor részletesen 
tárgyaljuk szerintem ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Ismételt felszólalásra kért és kap szót Gaudi-Nagy Tamás. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm elnök úr engedélyét, valóban, a 

Házszabály szerint ez már engedélyezés tárgyába tartozik. Elnézést, hogy föltartom a 
bizottság munkáját második hozzászólással. 

Répássy Róbert államtitkár úr hozzászólása inspirált erre engem, amelyben azt veti 
föl, hogy tulajdonképpen az alaptörvényből kikerült ugyan a népi kezdeményezi 
szabálytömeg, viszont a jelenlegi hatályos népszavazási törvényben benne van. Akkor már 
csak egyetlenegy apró kérdésem volna: miért kellett az alaptörvényből kivenni a népi 
kezdeményezést? Ami egy igen értékes, igen fontos eszköz; lám, annyira fontos eszköz, hogy 
a kormánykoalíció berakja az egyházügyi törvénybe mint alkalmazandó rezsim! Akkor 
legyenek kedvesek azt megtenni, hogy az 5005-ös törvényjavaslathoz, tehát az alaptörvény 
átmeneti rendelkezéseiről szóló törvényjavaslathoz szíveskedjenek benyújtani – én ezt 
támogatnám – egy olyan javaslatot, amely tulajdonképpen, ahogy, mondjuk, az egyéb más 
szabályokkal tették is, így a kiskapun keresztül visszajuttatja a népi kezdeményezést méltó 
helyére, tehát az alkotmányos védelem szintjére. Mert egyébként attól tartok, hogy ha ez nem 
lesz így, akkor jövő év elején, amikor is nyugodtabb időszak lesz, akkor egy higgadt, nyugodt 
érveléssel államtitkár úr meg fog minket győzni arról, legalábbis megpróbál minket 
meggyőzni arról, hogy szörnyű dolog, hogy a népszavazási törvényben benne van a népi 
kezdeményezés, hiszen az nem szerepel az alaptörvényben, ezért azt ki kell onnét irtani. Én 
tartok ettől. 

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

Ugyanazt tudom mondani, amit az előbb Lamperth Mónikának, hogy attól, hogy valami nem 
szerepel alaptörvényben, attól még teljesen egyértelmű, hogy sarkalatos törvény vagy más, 
közönséges törvény rendelkezhet róla. Olyannyira, hogy például a köztársasági elnök 
jogállásának egyes kérdései nem kerültek be az új alaptörvénybe, ezért a köztársasági elnökről 
szóló sarkalatos törvénybe kerültek; vagy az országgyűlési képviselők jogállásának bizonyos 
kérdései nem kerültek be az alaptörvénybe, ezért majd az országgyűlési képviselők 
jogállásáról szóló törvényben kell ezeket rendezni. Tehát számos olyan kérdés van, amely 
ugyan kikerült az alaptörvényből az alkotmányhoz képest, a ’49. évi XX-ashoz képeset, de 
sarkalatos törvény rendelkezik róla. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 

Előterjesztő hiányában előterjesztői válaszra nem kerülhet sor. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 8 nem. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot. 
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Közben rögzítjük, hogy még a szavazás előtt Staudt Gábor megbízást adott Gyüre 
Csabának a helyettesítésére, Pősze Lajos pedig Kozma Péternek, úgyhogy a 
határozathozatalnál is már a képviselők így szavaztak.  

Köszönettel ezt a napirendi pontot lezárom. Még egy dolgot kell tisztáznunk, hogy a 
bizottság előadót állít-e. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én a kisebbségit szeretném elmondani. – 
Dr. Lamperth Mónika: Én is.) Igen, akkor tehát Gaudi-Nagy Tamás és Lamperth Mónika 
megosztva mondja el a kisebbségi álláspontot. 

A többségi álláspont ismertetését ki vállalja? (Jelzésre:) Rubovszky György képviselő 
úr képviseli a többségi álláspontot. No, akkor haladjunk tovább!  

Zárószavazások előkészítése 

b) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló törvényjavaslat (T/4988. szám) 

Következik a zárószavazások előkészítése témájában Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló T/4988. számú 
törvényjavaslat. Az előterjesztők közül jelen van Rubovszky György képviselő úr; a kormány 
képviselete változatlan a témánál. 

Az előterjesztők felvetésére a munkatársaink egy 22 pontból módosító javaslatot 
készítettek elő. Ha jól értelmezem a korábbi ügyrendi döntést, akkor ez is együtt tárgyalandó.  

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy ebben a formában, ahogy megfogalmazódott, 
megfelel-e az előterjesztőknek. (Jelzésre:) Egyetértenek vele. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Nincs jelentkező.) Nincs hozzászólás.  
Határozathozatal következik. Előterjeszti-e a bizottság ezeket a módosító javaslatokat 

az 1-22. pontok szerint? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a 
módosító javaslatokat előterjeszti. 

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

A következő zárószavazás előkészítése: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló, továbbá több idekapcsolt és ezekkel összefüggő törvények módosításáról szóló T/4922. 
számú törvényjavaslat. 

A kormány jelzésére munkatársaink 26 pontból álló javaslatot terjesztettek elő, annak 
érdekében, hogy ezt az alkotmányügyi bizottság terjessze elő. Megkérdezem a kormányt, 
hogy ebben a formában megfelel-e a felvetésüknek a javaslat, tehát támogatják-e azt, hogy ezt 
a bizottság előterjessze. 

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

Igen, elnök úr, egyetértünk a módosító javaslatok előterjesztésével. 
 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A legkomolyabb 

problémáink nem kerültek sajnos orvoslásra, ezt csak nyugtázni szeretném a jegyzőkönyv 
kedvéért. Tehát azok a botrányos döntések a múltkori ülésen fönnmaradtak, mely szerint a 
hitelezővédelmi szempontból fontos, eredetileg benne szereplő javaslatok a társasági 
törvényből kikerültek. Tehát hogy átruházni a kft.-üzletrészt ne lehessen, csak akkor, ha a 
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hitelezőket előzetes biztosítékadásra hívják fel. Kimaradt az is, hogy a rosszhiszemű átruházás 
esetén jogkövetkezményeket lehessen rendesen alkalmazni.  

Ettől függetlenül egy rövid kérdést hadd tegyek föl a tárca jeles képviselőjének, hogy 
azon túl, amit itt viszonylag röviden, de velősen feltüntettek a 16 ponthoz, ha röviden 
összefoglalná igazából fontossági sorrendben, hogy melyek azok az elemek, vagy mi 
indokolta azt, hogy most még mindig, vagy most megint egy újabb, zárószavazás előtt 
benyújtandó módosító javaslat…, tehát hogy miért nem tudtunk több időt kapni rá, hogy 
átnézzük.  

Amit viszont az 1. ponttal kapcsolatban jeleznék, az mindenképpen egy pozitív 
vélemény, hiszen ha jól érzékelem, ez egy viszonylag régóta fennálló panasznak az orvoslása, 
sőt nekem az egyik szívügyem volt. De remélem, jól értelmezem, és kérem, hogy segítsen 
ebben. Tehát magyarul, hogy az Országos Bírósági Hivatal elektronikus nyilvántartást vezet a 
jogerősen még el nem bírált csődeljárási és felszámolási eljárás iránti kérelmekről, valamint a 
kezdeményezett és jogerősen még el nem rendelt eljárásokról. Ez egy döntő jelentőségű 
dolog, emlékszem, hogy én már körülbelül tíz évvel ezelőtt írtam az ügyvédi kamarának 
levelet, hogy ez botrányos, hogy nem tud beletekinteni a hitelező a folyamatban levő 
felszámolási… Tehát nem tudja egy hitelező, amikor felszámolási eljárást indítana, hogy az 
adott adós éppen felszámolási eljárás alatt áll-e, vagy van-e benyújtott kérelem vele szemben, 
illetve ezt csak nagyon nehézkesen lehetett megtudni. Ezért tehát dicséret jár mindenképpen, 
ha jól érzékelem.  

Itt legfeljebb dogmatikailag lenne egy kérdésem, annyi megvilágítást kérnék, hogy a 
jogerősen még el nem bírált csődeljárási és felszámolási eljárás iránti kérelmek kategóriájához 
képest a kezdeményezett és jogerősen még el nem rendelt eljárások kategóriája mit takar. 
Mert én valahogy mintha egyfajta duplikátumnak érezném a dolgot. Kérem, hogy segítsen 
ebben. 

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

Elnök úr, átadnám a szót a munkatársamnak, mert gondolom, hogy Gaudi képviselő úr, 
amikor a tárca jeles képviselőjéhez intézett kérdéseket, akkor nem rám gondolt, és nagyon 
szívesen átadom a szót. 

 
ELNÖK: Igen, tessék, és legyen kedves a nevét és a beosztását is a jegyzőkönyv 

számára bemondani. 
 
TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Turcsán Katalin vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Gazdasági 
Kodifikációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 

A szövegpontosítás ebben az utolsó fázisban azért szükséges, mert kérelemnek hívjuk 
azt, amikor az adós meg a hitelező indít, viszont van, hogy a végelszámoló vagy a cégbíróság 
kezdeményezésére indul felszámolási eljárás. Tehát ez a szövegezési kiegészítés arra utal. 

 
ELNÖK: Köszönjük. További hozzászólás? Ha nincs… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 

Külön szavazást lehet kérni az elsőről? Tehát az elsőről, és együtt a többi.) Egy szavazást 
külön, és a többiről együtt; tehát az 1. pontról, illetve a 2-26. pontokról egyben. Azt 
gondolom, e kérés teljesítésének nincs akadálya.  

Akkor az 1. pontról szavazunk. Ki támogatja, hogy a bizottság ezt előterjessze? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
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Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt a javaslatot 
előterjesztette. 

A másik szavazásunk a 2-26. pontokra vonatkozik. Ki ért egyet ezek előterjesztésével? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság előterjeszti ezeket a javaslatokat. 

Ezzel az 1/c pont tárgyalását befejeztük. 

h) Egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/5001. szám) 

Államtitkár úr kérésére előrevesszük az 1/h napirendi pontot: ez az egyes törvények 
alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló T/5001. számú törvényjavaslat, melynek egy 
elemét a ’98. évi III. törvény és az alaptörvény összhangja kapcsán már érintettük is.  

A bizottságot tájékoztatom, hogy Papcsák Ferenc képviselő úr benyújtott egy 
koherenciazavar kiküszöbölését szolgáló javaslatot. Ezen kívül van római számozás szerint I-
X. pontra tagozódó, terjedelmes módosítójavaslat-csomag, amely a kormány felvetésére kerül 
az alkotmányügyi bizottság elé, azzal a kéréssel, hogy az alkotmányügyi bizottság ezt saját 
javaslataként terjessze elő.  

Először Papcsák Ferenc képviselő úr egy szál javaslatát tárgyaljuk meg. Kérdezem 
helyettes államtitkár urat Papcsák Ferenc javaslatáról. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tartalmilag támogathatónak tartjuk a javaslatot. Annyi pontosítást ha lehetne 
tenni, hogy a javaslatnak a nyitó szövegrészében szerepel a Htv.-re való utalás, a 
törvényjavaslatban ez sehol nem jelenik meg, tehát a rövidítés nincs feloldva, vagyis a 
törvénynek a teljes címét ki kellene írni ebben a felvezető részben, hogy egyértelmű legyen, 
melyik törvényre vonatkozik a módosítás. 

 
ELNÖK: Ami mi? A honvédelmi törvény? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem, ez a helyi adókról szóló törvény. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Majdnem eltaláltam… Megkérdezem Papcsák Ferenc képviselő urat, hogy 

pontosítja-e a javaslatát így.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, köszönöm szépen, befogadom a javaslatot az 

államtitkár úrtól.  
 
ELNÖK: Tehát akkor a jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy a javaslat szövege ilyen 

módon megváltozott. Így akkor már az előterjesztő egyetért a javaslattal, ha jól értem. (Dr. 
Répássy Róbert: Igen.)  

Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én csak kérdezni szeretnék, hogy egy rendkívül 

terjedelmes módosítási pont, amelyik a 13. oldalon van… 
 
ELNÖK: Képviselő asszony, arra még nem tértünk rá. Eleget fogok tenni a képviselő 

úr kérelmének, és lesz úgyis egy kis olvasási szünet. Most a Papcsák Ferenc-féle egy szál 
javaslathoz kíván-e hozzászólni?  
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Azt nem találtam meg, bár ez nem zárná ki, 
hogy kérdezzek, de mégsem fogok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha nincs további hozzászólás… Tessék, Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Papcsák képviselőtársamhoz fordulva ez egy 

segítségkérés volna: ha egy mondatban megvilágítaná, hogy miről van szó, akkor 
elképzelhető, hogy támogatjuk. Bár nem tudom, de elgondolkodunk. 

 
ELNÖK: Képviselő úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Arról van szó, hogy a légi közlekedés céljára használt, tehát a repülőtér 
területén lévő futópálya és egyéb ilyen ingatlanrészek is mentesülnének a helyiadó-fizetési 
kötelezettség alól. Mint ahogy egyébként a közcélra szolgáló földterületek is, a vasúti pálya, 
közút nem terheltek helyi adóval. Ennyi a lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja Papcsák Ferenc 

módosító javaslatát? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság a módosító 
javaslatot támogatja. 

Most pedig tíz perc olvasási szünetet rendelek el, technikai szünet a terjedelmesebb 
javaslat megismerése érdekében. (Szünet: 10.00–10.10) Folytatjuk az ülést, képviselőtársaim. 

Következik tehát az I-X. pontig tagolt, elfogadása esetén a bizottság által 
beterjesztendő módosító javaslatok vitája. Először megkérdezem a kormányt, hogy ebben a 
formában egyetért-e ezekkel a javaslatokkal.  

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

Elnök úr, egyetértünk a módosító javaslatok előterjesztésével. S még egy mondattal hadd 
utaljak még az előző polémiára, hogy ebben a módosító javaslatban kerülnek, mondjuk úgy, 
hogy harmonizálásra azok a kétharmados törvények, amelyek tekintetében január 1-jével nem 
alkot új sarkalatos törvényt az Országgyűlés, de az alaptörvénnyel harmonizálni kell. És ezért 
helyes ezeknek a módosító indítványoknak az előterjesztése. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egységes vitát tartunk ügyrendi döntés alapján. 

Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, a rendkívüli 

méltányosságot a tíz perc olvasási idővel, ami még ráadásul, azt hiszem, még tizenegy percre 
is nyúlt, úgyhogy szinte már majdhogynem soknak mondható az 58 oldalas előterjesztés 
elolvasására.  

De komolyra fordítva a szót, bevallom, én magam megint rendkívül készületlen 
voltam és rossz formában vagyok, mert a 15. oldalig jutottam; bocsánat, hogy ennyire 
alkalmatlan vagyok a munkám ellátására. De ameddig eljutottam, viszont elég alaposan 
átnéztem. Az volna tehát a kérésem, hogy ha lehet, akkor tételesen, részletesen, tehát 
pontonként haladjunk a szavazással, és ígérem, hogy nagyon célirányosak leszünk. Tehát 
konkrét kérdés vagy konkrét mondat lesz maximum, legfeljebb néhány mondatos kiemeltebb 
pontoknál, mert van egy-két nem koherenciás jellegű javaslat… 

 



- 22 - 

ELNÖK: Képviselő úr, sajnos tájékoztatnom kell, hogy más ügyrendi döntés született, 
és hogy nem velem vitatkozik, azt az is bizonyítja, hogy én tartózkodtam. De volt egy 
indítvány, amelyet elfogadott a bizottság, hogy az előterjesztők által támogatott javaslatokat 
egyben tárgyaljuk és egyben szavazzuk. Ha olyan kérése van, mégis azt gondolom, hogy van 
egy pont vagy két pont, amelyet most kifejezetten megnevez, akkor abban lehetséges egy 
külön szavazás. De az, hogy pontonként menjünk végig, nekem személy szerint rokonszenves 
a javaslata, de nem mehetek szembe a bizottság döntésével. Tehát nem vezethetem úgy az 
ülést, ahogy kéri.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor ebben az esetben megpróbálnám a 

mondandómat egységes szerkezetben elmondani, illetve ennek keretében meg fogom jelölni 
azokat a pontokat, amelyek tekintetében kérem a külön szavazást és ebben az eseti döntését a 
bizottságnak.  

 
ELNÖK: Akkor tessék megtenni! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó. Elöljáróban gyorsan azt jelezném, hogy az 

indokolás ebben a formájában, miszerint, ha jól látom, szigorúan két és fél oldal indokolást 
kaptunk; ehhez a normatív szövegét tekintve 54 és fél oldalas normaszöveghez kaptunk egy 
két és fél oldalas indokolást, amely finoman szólva sommásnak tekinthető – ez egy szép 
magyar szó, a sommás –, még egyszerűbben mondva: nem felel meg a Házszabály indokolási 
kritériumainak szerintem, legalábbis a tartalmi értelmezés szerint. Persze lehet nyilván azt 
mondani büszkén, hogy mondjuk, az I. fejezet – merthogy fejezetekre van osztva ez az 
előterjesztés most itt előttünk – egy hét és fél oldalas csomag, amelyben 21 pontba szedett 
módosító javaslatok vannak. Ehhez az I. fejezethez, vagy I. ponthoz, bocsánat, mert így 
fogalmazza a javaslat, egyetlenegy mondatos indokolás szerepel; gondolom, ez 
mindannyiunkat abba a helyzetbe hozott, hogy végre döntést hozhatunk. Úgy gondolom, 
ebből mi azért kivételek volnánk Gyüre Csaba képviselőtársammal, meg gondolom, az 
ellenzéki képviselőtársaim is. Ugyanis ez a mondat arról szól, hogy „a módosítás a 
törvényjavaslat jogtechnikai pontosítására és más törvényekkel való koherencia biztosítására 
irányul”. Tehát a jó kis dzsoli dzsóker mondat előkerül, amiről nyilván nagyon jól tudta a 
leírója is, hogy ez nem igaz. Tehát nem igaz, mert nem csak koherenciás célú módosításokról 
van szó.  

Hogy mindjárt az elsőt kiragadjuk a maga konkrétságában: itt a társadalombiztosítási 
törvénynek egy biztosítotti jogkört meghatározó klauzuláját ejti ki a javaslat, anélkül, hogy 
ennek okát adná. Miről van szó? Az eddigi javaslat szerint, tehát ha az eddigi formában 
maradt volna a tb-törvény, akkor a biztosítás nem terjed ki – egyszerűen fogalmazva – a 
munkaerő-kölcsönzés keretében Magyarországon foglalkoztatott, de Magyarországon be nem 
jegyzett külföldi munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló esetében, bizonyos időkeretet 
figyelembe véve.  

Elég nehéz túlbeszélni a képviselőtársakat, akik nyilván rendkívüli figyelemmel 
hallgatják, és komoly véleményütköztetéseket hajtanak végre a felszólalásomnál, de kérem 
elnök urat, segítsen abban, hogy elmondhassam a beszédemet, mert egyszerűen nem hallom a 
saját hangomat sem. Köszönöm. Szeretném folytatni. 

 
ELNÖK: Tessék folytatni, képviselő úr! Kérem képviselőtársaimat! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én tehát akkor az I. pontnál kérdéseket tennék 

föl. Nem tudom, jegyzetelik-e a tárca jeles képviselői, mert jeles képviselőnek tekintem 
államtitkár urat is, minden ellenkező gondolata ellenére, de akkor tekinteném igazán jelesnek, 
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ha valóban érdemi válaszokat is adna erre a mostani pár kérdésemre. Tehát magyarul, az I. 
pontban szereplő, tb-törvény módosítására kérem, konkrét választ adjon, hogy miért lesz 
akkor mostantól biztosított a külföldi munkáltató által Magyarországon foglalkoztatott, 
munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozó munkavállaló, külföldi munkavállaló. Erre 
magyarázatot kérnék.  

Aztán továbbmenve, hogy miért nem koherenciás az I. pontban szereplő húsz pont, 
akkor mondjuk, megnéznék egy olyat, hogy a 18. pontban a nemzetiségi törvény, tehát a 
frissen elfogadott nemzetiségi törvény módosítására kerül sor, tehát új szabályok beemelésére. 
Számomra a koherencia fogalmilag – lehet, hogy le vagyok még maradva egy kicsit, az elmúlt 
másfél év nem volt elég, hogy kellő pallérozottságot kapjak ezen a téren, de nekem úgy tűnik, 
a koherencia alapvetően arra irányul, hogy bizonyos ellentmondásokat oldjon föl. Na most, ha 
új szabályokat teszünk egy ezen a héten, ha jól emlékszem, hétfőn – nem volt túl messze, így 
van? – elfogadott törvényhez, egy teljesen új szabályt léptetünk be, mégpedig nem is 
akármilyet, hanem a nemzetiségi hovatartozásról szóló kezdeményezést, tehát a honos 
népcsoporttá nyilvánítás eljárási rendjét emeli be a nemzetiségi törvényben ez a rendelkezés. 
Amivel kapcsolatban lehet, hogy nincs is komoly probléma, felvetem, de már tudom, hogy 
rendkívül derék és sokat dolgozó képviselőtársam, Szávay István – aki nagyon a szívén 
viselte ezt a törvényt, és az ő munkája is sokban segített ahhoz, hogy végül is jobbá váljon ez 
a törvény, és mi meg is szavaztuk ezt a törvényt egyébként, csak úgy mondom –, ide most 
mégis nyilván ő kellene. Tehát magyarul, időt kellett volna kapnunk ahhoz, hogy nemcsak tíz 
perc alatt elolvashassuk, hogy miről szól ez, hanem meg is konzultálhassuk adott esetben 
olyan szakértőinkkel, képviselőtársainkkal, akik ennek a témának a sokkal nagyobb tudói, 
mint mi. De azért mégis, ha már itt vagyunk a 18. pontnál, azért rákérdeznék államtitkár 
úrnál, hogy tulajdonképpen most így mi sarkall minket arra, hogy a, ha jól számolom, kemény 
három napja elfogadott nemzetiségi törvényhez egy teljesen új, meg nem vitatott, első-
második olvasatban meg nem tárgyalt rendelkezést emeljünk be. Mondom, amiről még nem is 
tudom megítélni, bevallom őszintén, most így hirtelen, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt is 
ugyanaz szerepel, hogy a népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amivel kapcsolatban elmondtuk aggályunkat a másik törvény kapcsán.  

Aztán van a 20. pont, amely a sportcélú ingatlanok tulajdonjogi helyzetének 
rendezéséről szóló törvényt módosítja, és azt mondja, hogy az ingatlanon tulajdonjog-
átruházás esetén 15 évig elidegenítési és terhelési tilalom keletkezik. Jelen pillanatban az idő 
túl kevés volt ahhoz, és a tárgyi ismeretem sem túl alapos ahhoz, hogy azt megállapítsam, 
hogy akkor végül is mennyi volt eredetileg, tehát miről módosul 15 évre ez a bizonyos 
sportcélú ingatlan elidegenítése. Amivel kapcsolatban csak megint egy gondolat: lehet, hogy 
nem egy rossz szabály ez, megkockáztatom, hiszen mondjuk, éppen a Bozsik stadion 
elidegenítése kapcsán elég furcsa dolgok történtek Kispesten, 97 milliós felértékelést kapott 
az ingatlan, miközben az akkori APEH 2,5 milliárd után szabott ki vagyonátruházási illetéket, 
tehát picit gyanúsnak tűnik a történet. Tehát sok ilyen kétes üzem van az országunkban. 
Biztos vagyok benne, hogy ebben akár még Budai Gyulát is partnernek tudom majd tekinteni, 
hogy a kispesti Bozsik stadion ügyét kinyomozzuk, hiszen nemrégiben még nyomozást 
megszüntető határozat is született az ügyben, hogy semmi nem történt. Tehát kicsit 
abszurdnak tűnik ez az ország. Remélem, az „Abszurdisztán” táblára nem cserélik le a 
„Magyar Köztársaság” táblát itt rövidesen. 

Tehát az I. pont nagyjából tulajdonképpen ezeket a sarkalatos témákat tartalmazta 
számomra.  

Nem tudom, szerkezetileg, elnök úr biztosítja-e a lehetőséget arra, hogy esetleg az 
államtitkár úr pontonként válaszoljon, vagy mondjak el mindent, és akkor ő majd egyben 
válaszoljon. Tehát mi a jobb megoldás?  
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ELNÖK: Képviselő úr, mondjon el mindent, bár rövidesen szünetet fogunk tartani, 
mert határozathozatal lesz a Házban. Úgyhogy talán végig tudja addig a felszólalását 
mondani. Tessék! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm. Akkor bízva abban, hogy 

államtitkár úr és a tárca jeles képviselői együtt tudják jegyzetelni, amit mondok, akkor tovább 
folytatnám. 

Tehát a II. pont szintén több javaslatot tartalmaz; mondjuk, ez kicsikét áttekinthetőbb. 
Ami itt nekem szemet szúrt, ez a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi 
XCIII. törvény módosítása. Ez az a bizonyos tanács, ami lecserélte az eddigi érdekegyeztetési 
rendszert, és egy igen érdekes szabály zuhan bele így egészen érdekes módon koherenciásnak 
álcázva, mégpedig röviden az – kérem Lamperth Mónikát is, hogy figyeljen, mert szerintem 
őt is érdekelni fogja –, tehát a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvénybe a 
következő elem esik bele. Ez a II. pont 5. pontja a 9. oldalon: „Ha a tanács oldalai delegálási 
kötelezettségüknek a határidő lejártát követő 30 napon belül sem tesznek eleget, akkor a 
delegált tagok kijelölésére a tanács jogosult.” Ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy ha mondjuk, 
egyes munkaadói vagy munkavállalói szervezetek és más résztvevők, formálisan meghívott 
vagy részvételre jogosult szervezetek nem kívánnak delegálni tagot, mert mondjuk, 
kirakatintézménynek tartják ezt a tanácsot, amely teljes mértékben a kormány befolyása alatt 
áll, akkor az ő delegálásuk elmaradása esetén a kormány érdekeltségi körébe eső személyek 
saját érdekeltségi körükbe eső személyekkel vagy szervezetekkel feltölthetik ezt a tanácsot, 
ami gyakorlatilag egy értelmetlen kirakatintézménnyé teszi leginkább ezt a tanácsot. Tehát ez 
finoman szólva nem elegáns, és abszolút nem koherenciás ez a javaslat.  

A III. pont a 10. oldalon több új rendelkezést tartalmaz. Amit én mindenképpen 
kritizálok vagy kifogásolok, az a III/6. pont a 11. oldalon, mégpedig az, hogy a központi 
államigazgatási szervekről szóló törvénybe autonóm államigazgatási szervként bekerül az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság. Én már többször elmondtam, hogy ez a szervezet ebben a 
formájában feloszlatandó, megszüntetendő, a helye sóval behintendő, hiszen balliberális 
érdekeket szolgált a kormányváltás előtt és a kormányváltás után is. Tehát érthetetlen, hogy ez 
a zárvány, ez a, hogy mondjam…, enklávé hogyan maradhat meg a nemzeti együttműködés 
rendszerében. Itt mi vagyunk azok, akik leginkább követeljük, hogy itt végre már valami 
tisztogatás történjen meg. 

Aztán továbbmennék a IV. pontra, miután a figyelem, úgy látom, tetőfokra hág, most 
rátérnék a számomra legfurcsább és legérdekesebb javaslatra. A IV. pont a 13. oldalon az 
országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló, jelenleg hatályos törvényt módosítja. Itt az 
Országgyűlés elnökének tiszteletdíját szabályozzák, a hivatalos útjainak a lebonyolítási 
szabályai szerepelnek benne, internethasználat, rádiótelefon-használat, hírközlőhasználat, 
felajánlások, adományok használata; tehát egy nagyon részletes szabály az Országgyűlés 
elnökének a díjazására, javadalmazására vonatkozóan. Itt azért azt a költői kérdést hadd 
tegyem már fel – hogyha esetleg valaki figyel ebben a teremben, de úgy látom, nem nagyon, 
de ettől függetlenül megpróbálom elmondani –, hogy mi szükség van erre. Hiszen itt egy 
nagyon kemény vita zajlik a Házban, komoly „demokratikus” alapokon – kérem a 
jegyzőkönyvben idézőjelbe tenni a „demokratikust” –, tehát komoly vita zajlik a Házban – a 
„komolyat” is jó?, köszönöm –, tehát mi szükség van arra, hogy egy hatályos javadalmazási 
törvényt most, így, koherenciásnak álcázva módosítsunk az Országgyűlés elnökére tekintettel, 
miközben folyik a Házban az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvény vitája 
előrehaladott állapotában, ahova bármit be lehetne emelni. Nem tudom, lehet, hogy a copy-
paste funkciót rosszul alkalmazta az ügyintéző? – felteszem a kérdést. Önök nem az új, Ház 
előtt levő javaslatot szeretnék egy módosító javaslatot ellátni. Tehát valaki magyarázza meg 
nekem, hogy miért az 1990. évi javadalmazási törvényt kell az Országgyűlés elnökére 
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tekintettel igen alaposan, igen részletesen módosítani, hozzátéve, hogy itt abszolút nem az 
elnök úr személyének a kritikájáról van szó. Mert az ő munkáságát nemzetpolitikai 
tekintetben és a titkosszolgálati szakmaiság tekintetében messzemenőkig tiszteletben tartom; 
házelnöki gyakorlatát tekintve már azért kevésbé vagyok ennyire pozitív véleménnyel róla. 

Körülbelül nagyjából eddig jutottam az olvasással, úgyhogy azt gondolom, a bizottság 
többségének örömére valószínűleg itt most nem fogom folytatni. Bár igen érdekes 
javaslatokat látok itt. Kollégáimat megkértem, hogy ők kezdjék el a 25. oldaltól átolvasni, és 
némi jegyzeteket kaptam itt tőlük, tehát itt bizonyos koherenciazavarra utaló gyanús elemeket 
vagy ilyen ál- vagy pszeudo-koherenciazavaros elemeket szűrtük ki a szövegből. A 
jegyzőkönyv kedvéért a következők ezek: VIII. pont 42. oldal, szövetkezeti törvény 
módosítása. És akkor itt, ha jól látom, alapvetően a kárpótlási hatóság szövetkezetekkel 
kapcsolatos viszonyát szabályozza ez a rendelkezés, néhány új elem a részarány-tulajdonosok 
jogviszonyát. Tehát úgy gondolom, ez abszolút nem koherenciás javaslat, ugye? Azért tegyük 
a szívünkre a kezünket! Valaki piszkált bele a szövetkezeti törvénybe a mostani 
törvénycsomagokkal kapcsolatban? Szerintem abszolút nem. Tehát jó dolog lenne végre a 
részarány-tulajdonosok kérdését helyretenni. Így van? Turi-Kovács Béla képviselőtársam 
bólogat is. Jó lenne helyrerakni a szövetkezetek kérdését, ösztönözni a magyar embereket 
arra, hogy szövetkezzenek, és szegüljenek szembe a tömegtermékek, külföldi tömegtermékek 
és nem egészséges élelmiszerek beáramlásával, és egyben a magyar munkahelyek 
megvédésére szövetkezzünk. De hogy ezt miért kell belezuhintani az 5001-es javaslathoz 
benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat VIII. pontjának 1. pontjában a 42. oldalon, 
anélkül, hogy erre bármilyen érdemi kísérlet történne… (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …bármilyen érdemi kísérlet történne annak 

megmagyarázására, hogy vajon miért kell… 
 
ELNÖK: Kérem szépen, nagyon nagy a zaj! Kérem az asszisztenseket is, szakértőket, 

munkatársakat, hogy egy kicsit csendesebben folytassák a konzultációt, hogy lehessen követni 
képviselő úr felszólalását. 

Tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, köszönöm szépen, elnök úr, a segítséget. 

Halkabban vigadjanak, szoktuk ezt is mondani. De a lényeg az, hogy itt van egy magyarázat 
arra, hogy 2012. március 30-ai határidőt szabott a két kárpótlási témájú törvény…, tehát le 
kívánja zárni a kormány a kárpótlások kérdését, ez nem vitatott. Illetve az vitatott, hogy le 
kívánja zárni, helyesebben. Tehát az tény, hogy le akarja zárni, de ez nem helyes, hogy le 
akarja zárni. Mondok egy konkrét példát, és mondom, hogy milyen szabályt hiányolok innét. 
Hiányolom a mulasztásos alkotmánysértés megszüntetését a felvidéki magyarok kárpótlása 
tekintetében. Ez, úgy gondolom, a Magyar Országgyűlés szégyene lesz, ha az 5005-ös 
törvény 4. cikkében írt kárpótlás-lezárási szabály elfogadásra kerül, és nem vezetjük át vagy 
nem léptetjük hatályba azokat a szabályokat a kárpótlási törvényekben… Tehát én ide azt 
várnám ezen rendelkezés helyébe, hogy a Felvidékről kitelepített százezer magyar 
honfitársunk, illetve leszármazóik végre kapják meg azt a kárpótlást vagy kártérítést, amit a 
magyar állam, tegyük hozzá, szerintem rendkívül szerencsétlen módon bevállalt, átvállalt a 
csehszlovák államtól a csorba-tavi egyezményben 1948-ban. Ez tehát több mint bűn volt, 
hogy ezt megtettük. De ha már megtettük, és a szlovákok nem fogják kárpótolni a 
magyarjainkat, sőt hatályban tartják a beneši dekrétumokat, amely beneši dekrétumok a 
kollektív bűnösség elve szerint bélyegzik meg honfitársainkat és fosztják meg őket az ottani 
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kárpótlástól, ezért a Magyar Országgyűlésnek kutya kötelessége olyan jogszabályt alkotni, 
amivel a felvidéki magyaroknak megadja a méltányos, korrekt kárpótlási, kártérítési összeget. 
Erről szólna csupán az én felvetésem, és arról is, hogy egyszerűen miért akarja a kormány 
itt…, mondom mindjárt, hogy hol látom ezt…, a VIII/2. és 3. javaslatban plasztikusan is 
megjelenik, hogy úgy, ahogy van, le akarja zárni a kormány a kárpótlás folyamatát. Most 
egyet teszek már fel slusszpoénként, hogy akkor a zsidó honfitársainknak miért jár 
élethossziglan és életfogytiglan, hetedíziglen ez a bizonyos kárpótlás. Hiszen a párizsi 
békeszerződésből fakadó jóvátétel kifizetéséről szóló 1,7 milliárdos költségvetési összeg 
bizony benne van a magyar költségvetési törvényben, és amikor én ezt firtattam vagy 
vitattam, akkor holokauszttagadással vádolt meg a most is igencsak jókedvű Steiner Pál 
képviselőtársunk. (Derültség az MSZP képviselői részéről.) Tehát azért a költői kérdésem 
hadd zengje már be ezt a teret, hogy miért van ez a diszkrimináció, miért van ez a hátrányos 
megkülönböztetése a magyarságnak; miért van az, hogy a nemzeti gondozási díjban 
érintettek, a Gulágot megjártak, az internáltak, kitelepítettek számára a kárpótlást, kártérítést 
le akarja zárni a kormány 2012. március 30-ig, és miért van az, hogy a párizsi 
békeszerződésből fakadó jóvátételi kötelezettség címén zsidó honfitársaink vélelmezhetően és 
nem kizárhatóan, ki tudja, meddig kapják még az igen komoly, tetemes kártérítést.  

Egyelőre ennyit tudtam elmondani. Kérem államtitkár urat, hogy azért alapvetően 
próbáljon válaszolni.  

Még itt közben az utolsó, mielőtt még azért lezárnám: a Btk. módosítására is sor kerül 
a IX. pontban, mégpedig a választási bűncselekmény tekintetében új tényállás 
megfogalmazására kerül sor. Én arra kérem államtitkár urat, hogy most legyen kedves egy 
igen harcos beszédben felidézni azokat a mondatait, amikor mi szoktunk Btk.-módosítást 
benyújtani, és el szokta mindig mondani, hogy hát az alapvetően nem is rossz javaslat, 
mondjuk, mit tudom én, a kiskorúak büntethetőségi korhatárának 12 évre leszállítása nem is 
rossz javaslat. De készül egy egységes Btk., és minden oda fog kerülni, nyugalom, ne 
izguljunk. Akkor most az a kérdésem, miért van szükség most hirtelenjében a Btk. 
módosítására a választási bűncselekmények tekintetében. Hozzátéve persze azt, hogy mi a 
rend pártjaként természetesen nagyon súlyosan elítéljük és üldözzük és szeretnénk az állam 
részéről is üldözve látni a választási bűncselekményeket, a kékcéduláshoz hasonló választási 
bűncselekményeket, amire sajnos 2002-ben és 2006-ban is igen nagy számban került sor 
szocialista oldalról. De utána jöttek a Kubatov-listák 2010-ben, úgyhogy itt azért, úgy 
gondolom, mindenki körbenézhetne a saját háza táján. 

Úgyhogy egyelőre ennyire futotta az észrevételekből. És akkor kérem tehát az 
államtitkár urat vagy a tárca jeles képviselőit, hogy szíveskedjenek részletes válaszokat adni a 
felvetett kérdésekre. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Azt javaslom, hogy időkeretben tárgyaljuk ennek a 

napirendnek minden alpontját, és frakciónként egy képviselő öt percben szóljon hozzá. Mert 
látszik, hogy itt obstrukcióról van szó (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A Fidesz hogyan bírja ezt 
röhögés nélkül?), gyakorlatilag az ülés elhúzására. Egyébként pedig teljesen a tárgytól 
eltérően szólt hozzá döntő részben Gaudi képviselőtársunk, és az öt percbe belefért volna, 
amit egyébként a tárggyal kapcsolatban mondott. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ez akkor egy ügyrendi indítvány, hogy a további tárgyalását 

ennek a napirendi pontnak… (Közbeszólások.) Mindegyik pont? 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Mindegyik alpontban, tehát a napirendek mindegyik 

alpontjára vonatkozik a javaslat. 
 
ELNÖK: Tehát nemcsak erre, hanem az összes napirendi pontra kiterjesztve. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Így van. 
 
ELNÖK: Értem. Két percben lehet észrevételt tenni frakciónként az ügyrendi 

javaslatra. Gaudi-Nagy Tamás! Nézzük az időt. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Vas Imre képviselőtársam felvetése nem az 

első és valószínűleg nem lesz az utolsó a bizottsági munkánk történetében. De azért a 
jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük le, hogy ebben az esetben obstrukciót emlegetni egy olyan 
felszólalásra, amely azért megpróbált tételesen végigmenni egyes kritikusnak mondható 
pontokon ebben az 58 oldalas javaslatban, ez azért, azt gondolom, picikét megnevettető. 
Tényleg nagyon szívesen levetíteném ezt a Vas Imre-féle hozzászólást, mondjuk, a tarnabodi 
kiskocsmában; szerintem ott igen élénk, dühös tiltakozást váltana ki. De ezt mi már 
megszoktuk, de megszökni nem fogunk, de nem is fogjuk megszokni, helyesebben, és igenis 
el fogjuk mondani. Mert képviselői eskünk arról szól, azért küldtek ide minket az 
Országgyűlésbe, önöket is, hogy utolsó lehetőségeinket is kihasználva próbáljuk a józan ész 
és a nemzeti érdek érvényesítése érdekében elmondani érveinket. Ezt tettük most is, és úgy 
gondolom, a felszólalásomnak egyetlenegy eleme sem volt, amely nem kapcsolódott a 
témához.  

Magyarul: ellenezzük ezt a javaslatot, szeretnénk a vita érdemi továbbfolytatásának a 
lehetőségét kérni a bizottságtól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az ügyrendhez van-e még hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja Vas Imre javaslatát? (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 
8 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

További hozzászólás? Az államtitkár úrnak majd a végén adnám meg a szót, 
okszerűen, ha egyetért ő is vele.  

Varga László képviselő úré a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Nem kértem volna szót, merthogy az alaptörvény vitájában nem vettük 
részt, és ebben a fajta együttbütykölésben sem szerettünk volna részt venni. Nyilván az, hogy 
egy ekkora módosítás, egy ilyen terjedelmű módosítás az utolsó pillanatban itt van előttünk, 
azt hiszem, ez megint csak méltatlan.  

Nyilván sok mindent mondhatnék arra is, amit Gaudi képviselőtársam mondott, bár 
sok mindenben nem értek persze egyet azzal, amit elmondott, de nem sok időm van, úgyhogy 
gyorsan a tárgyra térnék. 

A módosítás 7. oldalán található egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló ’96. évi LXV. törvénynek egy módosítása, amire egyébként Gaudi 
képviselőtársam hívta fel a figyelmet. De én megnéztem az eredeti jogszabályt és annak 
fényében ezt a módosítást. Szeretném jelezni, hogy tulajdonképpen ennek a 15 éves 
elidegenítési és terhelési tilalomnak a kapcsán megszünteti a méltányossági kérdést. Csak 
mondom gyorsan önöknek, önök is dolgoztak meg dolgoznak is önkormányzatokban: ez azt 
jelenti, hogy ha sportcélú ingatlannak az értékesítésére kerül sor, akkor bevett gyakorlat volt, 
jól-rosszul, ez egy kérdés persze, hogy az ebből befolyó összegeket sportcélra fordítva, a 
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miniszter, egyébként a felelős miniszter a zárszámadásban ennek kapcsán mindig be is 
számolt, engedélyezhette az ilyen értékesítéseket. Magyarán, egy nagy területű, mondjuk, 
több tíz hektáros sporttelep, amely kihasználatlan, lepusztult volt, annak egy részének, 
mondjuk, kereskedelmi célú értékesítése kapcsán az ebből befolyt összegeket a miniszter, 
sportszakmai felügyeletet gyakorló miniszter döntése kapcsán, amelyről beszámolt az 
Országgyűlésnek, ennek kapcsán lehetett fejlesztésre fordítani ezeket az összegeket. Most ezt 
egyszerűen megszüntették. Tehát nem értem, mi köze van ennek az alaptörvényhez. Ez az 
egyik; de biztosan én vagyok korlátolt, és azért nem értem. De hogy ezt miért ilyen keretek 
között, szerintem nem tud erről senki. Nyilván terveznek fejlesztéseket önkormányzatok, 
sportszervezetek. Az egyes ilyen egyedi és csak részleges értékesítések kapcsán ezek nem 
voltak alapvetően, mondjuk, sportellenes döntések. Tehát értik? Mondjuk, egy tízhektáros 
területnek egy kisebb részének az értékesítéséből befolyó összegeket lehetett fejlesztésekre 
fordítani. Nem értem, hogyan kerül ez ide. Én különösen az önkormányzatokban dolgozó 
kormánypárti képviselőket kérném, hogy ezt azért gondolják meg. Ha ezt akarják, akkor meg 
gondolják jobban végig, hogy mit jelenthet ez a javaslat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, belefér-e a válasz három percbe? Mert akkor 

szünetet kell elrendelnem, és felszólalás közben nem akarom. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, átadnám a szót a helyettes államtitkár úrnak. És természetesen magunkra is 
kötelezőnek tartjuk azt az időkeretet, amit a bizottság elfogadott. 

 
ELNÖK: Ezt köszönjük; egyébként nem vonatkozott önökre, de köszönjük. Helyettes 

államtitkár úré a szó. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor gyorsan a kérdésekre válaszolva. 
Abban a helyzetben volt az Országgyűlés, hogy az utolsó időszakban, novemberben-

decemberben számos sarkalatos és nem sarkalatos törvényt kellett elfogadnia, amihez számos 
módosító javaslat érkezett be. Ezek nem mindig voltak egymásra tekintettel, az ezek révén 
keletkezett koherenciazavarokat is szükséges valahogy kiküszöbölni. Ez a módosító javaslat 
éppen erre tesz kísérletet.  

Ennek kapcsán, amit Gaudi képviselő úr mondott az I-esen belül az 1. és a 2., 
egyébként összefüggő pontok tekintetében, azt tudom mondani, hogy az adótörvények 
rendezték ezeket a kérdéseket, és párhuzamosan a két rendelkezés egymással szembemenne. 
Ezért ezeket egyszerűen elhagyjuk ebből a javaslatból. Korábban nem úgy tűnt, hogy az 
adótörvényekben egy ilyen módosítás elfogadásra kerül, de miután ott mégis elfogadásra 
került, akkor ebből a törvényjavaslatból értelemszerűen ki kell hagyni.  

A 18. ponthoz: a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítása, itt is hasonló volt a 
helyzet. Számos módosító indítvány érkezett, amelyek bizonyos tekintetben koherenciazavart 
okoztak. A hatályba léptetése az egyes rendelkezéseknek nem volt világos. Olyan 
rendelkezések nem léptek volna hatályba itt a keresztbemódosítások kapcsán, amelyek nélkül 
értelmezhetetlen lett volna a törvény. Illetőleg nem voltak megfelelőek bizonyos 
hivatkozások, korábbi szakaszra vagy korábbi bekezdésre vonatkozó hivatkozások nem voltak 
megfelelőek, ezeket kellett rendbe tenni gyakorlatilag ebben a javaslatban. 

A sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésre azt tudom mondani, hogy a nemzeti 
vagyonra vonatkozó törvénnyel való összhang megteremtése érdekében volt szükség erre a 
módosításra. 
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A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács a II/5. pontban: ez egy olyan korábban az 
erről szóló törvényben nem rendezett helyzetet vagy hézagot kíván kiküszöbölni, amely a 
gyakorlatban előállhat. A jogalkotó abban a pillanatban, amikor megalkotta a törvényt, nem 
gondolt erre, hogy a delegálási kötelezettségnek valaki nem tesz eleget. Ezt kívánja orvosolni.  

A képviselői javadalmazásról szóló törvény, tekintettel arra, hogy nem tűnik úgy, hogy 
az Országgyűlés még az idén elfogadhassa, ezért volt szükség az Országgyűlés elnökéről 
szóló rendelkezéseket külön a hatályoshoz átemelni, tekintettel arra, hogy a hatályos törvény, 
amely a köztársasági elnökkel és a többi közjogi méltósággal együtt rendezi az Országgyűlés 
elnökének javadalmazását, abból minden kikerült, hiszen a köztársasági elnökre, 
Alkotmánybíróság elnökére, Kúria elnökére külön törvények vonatkoznak, és önmagában ez 
egy értelmetlen törvény lett volna. Hiszen az Országgyűlés elnökének javadalmazását a 
köztársasági elnökéhez kötötte minden tekintetben, és mivel most nincs a köztársasági elnökre 
vonatkozó szabály abban a törvényben, mivel saját törvényébe került bele, üres helyekre 
mutat a jogszabály, tehát értelmetlen lett volna január 1-jétől. Ezért egy az egyben átemeltük a 
hatályos szabályokat ebbe a törvénybe, hogy az OGY-elnök nyilvánvalóan ne maradjon 
javadalmazás nélkül. 

A büntető törvénykönyv módosítására azért volt szükség, mert április 1-jéig uniós 
kötelezettségünk van az európai polgári kezdeményezés… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, elnézést kérek! Az lesz a kérésem, hogy a szünet után 

folytassa a felszólalást. 
Szünetet rendelek el a plenáris ülés határozathozatalainak végéig. A részletes vitára 

bocsátások képezik a napirendi javaslat szerint az utolsó határozathozatalokat. Utána 
folytatjuk. 

Köszönöm. 
 

(Szünet: 10.44–11.01) 
 
ELNÖK: Folytatjuk ülésünket. Felkérem helyettes államtitkár urat, hogy folytassa a 

szünet előtt megkezdett felszólalását. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, ahol befejeztem, elnök úr, az a Btk.-módosítás volt. Erre az európai 
polgári kezdeményezés jogintézményének a bevezetése miatt van szükség. Április 1-jével egy 
uniós jogi kötelezettségünknek kell eleget tenni, amelynek során biztosítjuk az európai polgári 
kezdeményezés jogintézményét. Ez a népi kezdeményezéshez hasonló intézmény lenne. 
Ennek érdekében szükséges volt a ’98. évi III. törvény módosítása is, ahol megjelenik már ez 
az intézmény, és nyilván a Btk.-ban, ahol szerepel egy olyan tényállás, ami a választási 
bűncselekményekre vonatkozik, ennek a kiegészítése is szükséges a népszavazás, népi 
kezdeményezés mellett az európai polgári kezdeményezéssel is. 

Ezek voltak azok a pontok, amelyekre képviselő hölgyek, urak rákérdeztek. Ennyit 
kívántam elmondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. 

Ügyrendi döntésünknek megfelelően egyben teszem fel az I-X. pontokban található 
módosítójavaslat-csomagot. Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Mátrai Mártát Horváth 
Zsolt képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, ki támogatja ennek a módosítójavaslat-csomagnak az alkotmányügyi 
bizottság általi benyújtását. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokat benyújtja. 



- 30 - 

Ezzel az 1/h ponttal végeztünk. 

n) A családok védelméről szóló törvényjavaslat (T/5128. szám) 

A kormány kérésére következik az 1/n alatti pont: a családok védelméről szóló 
T/5128. számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése. A kormány kezdeményezésére 
munkatársaink 5 pontból álló módosító javaslatot készítettek elő, illetve van még egy 
módosító javaslat, önmagában, egyedül, amely egyébként az egységes javaslat 26. § (2) 
bekezdését módosítaná.  

Az előterjesztő képviseletében van-e jelen valaki? (Nincs.) Kérdezem a kormány 
képviselőjét, hogy a javaslatok ebben a formában megfelelnek-e a jelzésüknek, és támogatják-
e ezek előterjesztését. Államtitkár úré a szó. 

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

Elnök úr, az 5 pontból álló módosító javaslat alapvetően jogtechnikai, nyelvhelyességi 
módosításokat tartalmaz. Egyetértünk a bizottsági módosító javaslat előterjesztésével. 

A másik javaslatról azt kell elmondanom, hogy az értékelésünk szerint az egységes 
javaslat elfogadása esetén, amennyiben az január 1-jén lépne hatályba, úgy számos 
jogrendszeri koherenciazavar keletkezne. Ezért indítványozzuk azt, hogy ahogy a módosító 
javaslatban szerepel a 7., 8., 17. és 19. § hatálybalépését későbbi időpontban határozza meg az 
Országgyűlés, azért, hogy addig ezeket a koherenciakérdéseket fel lehessen oldani, és a 
jogrendszeri koherenciát meg lehessen teremteni. Egyetértünk ennek a módosító javaslatnak 
az előterjesztésével is. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Akkor ezeket is egyben bocsátom szavazásra. Kérdezem tehát, hogy az 1-5. pontokban 
szereplő módosító javaslatokat, illetőleg a külön lapon szereplő, az egységes javaslat 26. § (2) 
bekezdésének módosítására irányuló módosító javaslatot az alkotmányügyi bizottság 
előterjeszti-e. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 20 igen szavazattal a 
bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy előterjeszti ezeket a javaslatokat. 

m) A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/5206. szám) 

A következő javaslat – a sorrendet illetően képviselői kérésre – az 1/m alatt a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők 
képviseletében Bánki Erik képviselő urat köszönthetjük, és Kovács Pál államtitkár úr 
képviseli a kormányt.  

22 pontos ajánlást készítettek munkatársaim, különböző képviselőktől érkezett 
módosító javaslatokat illetően, tehát ezeket pontonként tudjuk tárgyalni. 

Az 1. pont Nagy Andor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány is támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 
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A 2. pont Nagy Andornak egy következő javaslata; megfogalmazásbéli módosítás. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
A 3. pont Nagy Andor javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta ezt a javaslatot is. 
A 4. pont szintén Nagy Andor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Az 5. pont Nagy Andor javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság támogatta a javaslatot. 

A 6. pont következik, Nagy Andor képviselő úr javaslata.  
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő támogatja. 
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ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 7. pont Dankó Béla képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztés nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

támogatja? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Habis László képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont Szekó József módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

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

támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Közben rögzítjük, hogy Gyüre Csaba Staudt Gábor képviselő urat helyettesíti, és így is 

szavazott. 
A 10. pont Gajda Róbert javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kormány? 
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Vigh László javaslata. Megkérdezem, mert itt vannak sorban, Vigh László, 

Tiba, Bóka István javaslatai, mind összegszerűségre vonatkoznak, az 1. mellékletnek egy 
adott pontját érintik. Van-e, amit a kormány támogat?  

 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Az előterjesztő egyiket sem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

sem. 
 
ELNÖK: Egyiket sem támogatják. Az egyben való szavazás ellen nincs kifogás, akkor 

a 11., 12., 13. pontokat támogatja-e a bizottság? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 14. pont következik, Nagy Andor javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Elnök úr, elnézést, itt most olyan indítványok következnek, 

amelyek mindegyike pontosítást tartalmaz. Előterjesztőként a 14., 15., 16., 17., 18. számú 
indítványokat támogatom. És ha jók az információim, a kormány is ezeket támogatja. Tehát 
ha gyorsítani szeretné elnök úr a bizottság munkáját, ezekről lehet egyben szavazni. 

 
ELNÖK: Igen; volt is ilyen döntésünk, hogy a támogatottakat egyben tárgyaljuk és 

szavazunk róla. De azért kérdezzük a kormányt. 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

szintén támogatja ezeket a javaslatokat. 
 
ELNÖK: A kormány tehát erről a most már így kialakult csomagról szintén 

támogatólag nyilatkozott. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Egyben 
szavazunk tehát a 14-18. pontokról. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványokat. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta a javaslatokat. 

Szakács Imrét Vitányi István helyettesíti, a szavazásnál is már így adta le a szavazatot. 
A 19. pont következik, Kósa Lajos javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök úr, 

szeretném a kormány részéről megjegyezni és szeretném felhívni a tisztelt bizottság 
figyelmét, hogy a javaslat koherenciazavart keletkeztethet, mivel külön kellene ennél a 
javaslatnál rendelkezni a hatálybalépésről és a hatálybalépésnek a konkrét időpontjáról.  

A kormány mindezek mellett nem támogatja a javaslatot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 20. pont Nagy Andor javaslata, egy „a” betű maradna el. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

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

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta… (Dr. Steiner Pál jelzésére:) Bocsánat, 
korrigáljuk: Steiner képviselő úr tartózkodott. Akkor tehát 20 igen és 1 tartózkodás volt. 
Elnézést, képviselő úr, nem koncentráltam. 

A 21. pont Nagy Andor javaslata. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: kormány?  
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

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

A 22. pont alatt végül Nagy Andor módosító javaslata következik. Előterjesztő? 
 
BÁNKI ERIK (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta ezt a javaslatot. 
Ezzel ezt az 1/m napirendi pontot is befejeztük. 

g) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló törvényjavaslat (T/4863. szám) 

Következik – államtitkári kérésre a sorrendet illetően – az 1/g napirendi pont: a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló T/4863. számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése. Az előterjesztő 
terjesztett be módosító javaslatokat a törvényjavaslathoz, amelyet az ajánlás 6 pontban 
tartalmaz. Kérem, a jegyzőkönyv számára a nevet és beosztást bemondani. 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár vagyok, a 
Belügyminisztériumból; szakértőm pedig Szabóné dr. Gáspár Erzsébet. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, van-e hozzászólás ezekhez a javaslatokhoz. 
(Nincs.) Nem látok ilyet, akkor határozathozatal következik. Ki ért ennek a 6 pontból álló 
csomagnak a támogatásával? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta ezeket a javaslatokat. 

Ezzel ezt a napirendi részt is abszolváltuk. 

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

Következik az országgyűlési képviselők választásáról szóló T/5006. számú 
törvényjavaslat 1/i pont alatt, ennek a zárószavazásra történő előkészítése. 23 pontból áll az 
ajánlástervezet, és munkatársaim arról tájékoztattak, hogy ezek a javaslatok Papcsák Ferenc 
és Rogán Antal képviselő urak előterjesztései. A törvényjavaslat előterjesztői közül ki van 
jelen? (Jelzésre:) Vitányi István. Az a probléma, képviselő úr, lehet, hogy figyelmetlen 
vagyok, de ön nem előterjesztő. Nincs felsorolva. (Jelzésre:) Képviselő úr, csatlakozott? (Dr. 
Vitányi István: December 7-én.) Ez hozzám nem jutott el, de ettől függetlenül ez biztosan így 
van. Akkor tehát kérem Vitányi képviselő urat, hogy töltse be az előterjesztői szerepkört. 

A kormány képviseletében pedig? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csonka Ernő, KIM, helyettes államtitkár.  
 
ELNÖK: Vitányi képviselő úr, mint előterjesztő, kérem a nyilatkozatot. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a szót. Azt tudom nyilatkozni, 

hogy támogatok minden pontot. Annyi kiegészítésem lenne, hogy az ajánlásban a 16. és a 17. 
pontban a 34-es alatt szereplő Sárrétudvari és Szerep település kikerül… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tudjuk követni… 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Ez a 16-os ajánlás, és a módosító javaslatot 

benyújtó Papcsák képviselő úr itt szóban módosítani fogja.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, abban maradjunk, hogy jelölje meg azokat a pontokat, 

amelyekkel külön kellene foglalkoznunk. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Ez a 16-os és a 17-es. 
 
ELNÖK: A 16-os és a 17-es, ami a választókerületi beosztást érinti. Akkor azzal külön 

foglalkozunk. Bárki valamelyik konkrét pontról kér-e külön tárgyalást a választójogi 
törvénynél? De akkor kérem, jelölje meg, hogy melyiket, mert ügyrendi döntés van, hogy 
egyébként egyben tárgyaljuk. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, melyik pontot szeretné külön 
tárgyaltatni? 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A választókerületek kialakításával kapcsolatos 

rész…, keresem, hogy ennek mi a neve, mert azt hiszem, itt az összes ebben van… Egy 
pillanat türelmet… Igen, tehát a 7-es. 

 
ELNÖK: Tehát a 7-est még idevonjuk a külön tárgyalási körbe, a többiről együtt 

tárgyalunk. 
Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy a 7., 16. és 17-est kivéve a többiről tud-e 

egységesen nyilatkozni vagy sem. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok képviselni. A 2. és a 4. ajánlási ponttal kapcsolatban 
kérnénk nyelvtani korrekciót. Egyébként támogatjuk az ajánlási pontokat. 

 
ELNÖK: Mármint úgy, hogy azokat a szövegeket, módosítókat abban a formában nem 

támogatja a kormány… 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, így van. Itt nyelvtani korrekció kellene, igen. 
 
ELNÖK: Jó. (Közbeszólások, folyamatos zaj.) Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy 

vezessem az ülést! Figyelem, hogy milyen kérések vannak, és az ügyrendi döntés szellemében 
járunk el. 

Tehát a 2., 4., 7., 16., 17. pontokat külön meg kell néznünk. És leszűkítjük azt, hogy 
mi az, amiről külön nem akarunk vitatkozni. Most már ismerjük az előterjesztő nyilatkozatát, 
a kormány nyilatkozatát, akceptáltuk Gaudi képviselő úr kérését. Az így ki nem emelt 
pontokon kívüli összes ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja ezeket a pontokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát a 
nem kiemelt pontokat – amelyekről eddig még nem tárgyaltunk, majd most fogunk – a 
bizottság támogatta. 

Most sorra vesszük a további pontokat. 
A 2. pont Papcsák Ferenc képviselő úr javaslata. Megadom a szót a képviselő úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Pontosítást teszünk aszerint, hogy akkor nem az „előző országgyűlési 
képviselők”, hanem az „országgyűlési képviselők megelőző”, tehát maradna az eredeti. 

 
ELNÖK: Akkor visszavonja a javaslatot, képviselő úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen, akkor visszavonom, így van. És akkor nem 

kell döntenünk. Akkor a 2. és a 4. pontot is visszavonom. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a 2. és a 4. pontban a képviselő úr a módosító javaslatát 

visszavonta.  
Akkor marad a 7. pont, Rogán Antal képviselő úr javaslata. Nem akarom táncra kérni 

Gaudi képviselő urat, de most van az a 7. pont, amire kérte, hogy külön tárgyaljuk. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, megpróbáltuk áttekinti. Láthatóan a 

választókerületek részletszabályai, tehát a területek meghatározása, települések listája 
szerepel, és ebben bizonyos helyesírásinak tűnő módosítások vannak. Én némi megnyugtatást 
kérnék esetleg vagy éppenséggel akár felbosszantást, hogy valójában tényleg csak helyesírási 
jellegű hibák korrigálásáról van szó választókerületi listával kapcsolatban, vagy esetleg van 
érdemi is. Mondjuk, hozzáteszem, hogy itt szerintem kellene érdemi legyen; például 
Kispestnek az eltüntetése a választókerületek köréből több mint felháborító dolog. A mai 
napig is kispesti polgárok özöne keres meg engem, és felháborodva kéri ki magának, hogy 
hogyan merik ezt megcsinálni önök, hogy Kispestet, a nagy tradícióval rendelkező Kispestet 
leveszik a választókerületi listáról. De ennek nagyon-nagyon csúnyán meg fogják inni a levét 
önök!  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Elfelejtettem, pótoljuk: megkérdezem az előterjesztőt a 7. pontot 

illetően. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kormány? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Szintén támogatja. Én egyébként úgy látom, hogy kizárólag nyelvtani ez a 

módosító javaslat.  
Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Van benne olyan, ami kisbetű helyett nagybetűvel, illetve 

fordítva. Ahol a tényleges szövegbe bele van javítva, ott a határvonal pontos meghúzására 
irányul a javaslat.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

7. pontbeli javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 16. pont következik, Papcsák Ferenc képviselő úr javaslata Hajdú-Bihar megye 4. 

számú országgyűlési egyéni választókerületét érintően. Először az előterjesztőt kérdezem. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  Ezt az ajánlási pontot 

úgy támogatjuk, hogy a 34-es alatti Sárrétudvari és Szerep település ebből a választókörzetből 
kikerül, és a 17-es ajánlásba kerül majd Papcsák képviselő úr szóbeli módosítása alapján, csak 
a jelenlegi ajánlásba nincs beleírva, hiányzik. 

 
ELNÖK: Akkor tehát, ha jól értem, képviselő úr, a 16-ost támogatja így, ahogy van, 

mert ott benne van, hogy kikerül a Sárrétudvari (Dr. Vitányi István: Így van.), de a 17-est csak 
akkor tudja támogatni, ha Sárrétudvarit ott feltüntetjük, mert különben akkor az a település 
sehol nem lesz feltüntetve. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Igen, elnök úr, így van. 
 
ELNÖK: De akkor valahova be kell tenni, valamilyen szám alá.  
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): 14-15-ös. (Rövid egyeztetés.)  
 
ELNÖK: Vitányi képviselő úr, legyen szíves, hogyan legyen? Akkor tehát jól 

mondtam, csak ez a Sárrétudvari hova kerüljön? 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): A 17-es ajánlásban szereplő Hajdú 5-ös 

választókörzethez, 14-15-ös… 
 
ELNÖK: Tehát ha névsor szerinti, akkor Püspökladány után, és a Tetétlen és 

Tiszacsege tolódjanak el egy-egy számmal. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Így van, az ábécé szerint.  



- 38 - 

 
ELNÖK: Ez az előterjesztő javaslata, úgyhogy akkor most meg kell kérdeznünk 

Papcsák Ferenc képviselő urat, hajlandó-e így pontosítani. (Folyamatos zaj, közbeszólások.) 
Vitányi képviselő úr, tehát csak a 17-est kell pontosítani, a 16-os rendben van. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az egyébként kiváló javaslat pontosításra kerül, tehát a Sárrétudvari és Szerep 
nevű településeken is lesz választás. A 17-esbe az ábécésorrend szerint pontosítva besoroljuk. 

 
ELNÖK: A kormány kérdezem. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A pontosítás szerint támogatjuk. 
 
ELNÖK: Rendben van. Hozzászólás? (Nincs.) Akkor a 16. és 17. pontokat egyben 

teszem fel szavazásra, a módosított formában. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság 
támogatta. 

Ha jól látom, a választójogi törvény záróvitára előkészítése is megtörtént. 
Jelzem, hogy Cser-Palkovics Andrást Bohács Zsolt képviselő úr helyettesíti. 

e) A befektetésialap-kezelőkr ől és a kollektív befektetési formákról szóló törvényjavaslat 
(T/5067. szám) 

Következik az 1/e napirendi pont: e) a befektetésialap-kezelőkről és a kollektív 
befektetési formákról szóló T/5067. számú törvényjavaslat záróvitára előkészítése.  

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslathoz a kormány terjesztett be zárószavazás előtti 
módosító javaslatokat, melyekről ajánlás még nem készült, tehát nincs ajánlástervezetünk. 
Ezek a módosító javaslatok alirományszám szerint a 38-astól a 45-ösig terjedő módosító 
javaslatok. Akkor nyilván azon kívül, hogy kérem a kormány képviselőit, mondják be 
nevüket a jegyzőkönyv számára, azt a kérdést, hogy egyetértenek-e, nem teszem föl, mert az ő 
javaslatuk konkrétan. Tessék! 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, 

köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nátrán Roland pénzügy-politikai 
helyettes államtitkár vagyok. 

A kormány nevében természetesen támogatjuk ezeket a javaslatokat. Ezek a javaslatok 
a törvényjavaslat koherenciáját teremtik meg, kodifikációs pontosítások, technikai 
pontosítások szerepelnek benne. Úgyhogy arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy egyetértése 
esetén szintén támogassa a javaslatokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha meglenne a javaslat… Itt volt, készültem 

rá, de most nem találom… 
 
ELNÖK: Van még más előadnivaló, képviselő úr? Az nem házszabályi kategória, 

hogy keresésre kér alkalmat a képviselő úr. Hozzászólásra tudok lehetőséget adni. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, csak valaki elvitte az asztalomról. 
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ELNÖK: Hát, képviselő úr, sajnálom. Ha más hozzászólás nincs, határozathozatal 
következik. Ki támogatja ezeket a módosító javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság tehát ezeket a módosító javaslatokat támogatja. 

Van továbbá még egy 2 pontból álló javaslatunk, amelyet a kormány jelzésére 
munkatársaink készítetek elő. Száma nyilván még nincs, hiszen ha elfogadtuk, akkor kap 
irományszámot. De a beazonosítás érdekében mondom, hogy az 1. pont a „Módosuló 
jogszabályok” alcímen új 170. §-sal kívánja kiegészíteni a törvényjavaslatot, a 2. pont pedig a 
153. § módosítására irányul. 

Kérdezem a kormányt. Ez nyilván az önök felvetésére készült, de a kérdést úgy tessék 
érteni, hogy megfelelően tükrözi-e a felvetésüket, annak megfelelő-e ez, ha ez a javaslat így 
kerül előterjesztésre, az önök álláspontja szerint. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Természetesen igen, támogatjuk a javaslatot. A Magyar Fejlesztési Bank 
tőkeemelésével kapcsolatos módosításokat tartalmazza a 2011. évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat módosítása. A 2. pont pedig egy jogtechnikai pontosítást tartalmaz, a (4) 
bekezdésben egy hibás paragrafushivatkozást javít ki. Tehát egy jogtechnikai módosításról 
van szó. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a két javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen, az 1/e napirendi tárgyalásával végeztünk… (Jelzésre:) Illetve 

munkatársaim jelzik, hogy még nem értünk a végére. Technikai szünetet tartunk, mindenki 
maradjon a helyén, és ne veszítse el a nyugalmát. (Rövid szünet.) Folytatjuk az ülést. 

Közben tisztázódik a dolog, hogy a 38-45. pontokban benne voltak azok a javaslatok 
is, amelyekről azt gondolta a munkatársunk, hogy nincs benne. Tehát akkor kimondható, hogy 
befejeztük az 1/e napirendi pontot. 

d) Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló törvényjavaslat (T/5130. szám) 

Következik az 1/d: a Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló T/5130. számú 
törvényjavaslat záróvitára előkészítése. 42 pontból álló ajánlástervezet áll rendelkezésünkre, 
amelyben különféle javaslattevők javaslatai jelentek meg.  

Az 1. pont Papcsák Ferenc képviselő úr javaslata. A kormányt kérdezem. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Itt a jogszabályjavaslat címének pontosítását javasolja képviselő úr. Azt 
gondolom, a két cím bármelyike alkalmas arra, hogy a jogszabály tartalmát megfogja: a 
gazdasági stabilitásra pontosítás tágabb értelmet ad a jogszabálynak. Azt gondolom, hogy 
támogatható; ez a tárca szakértői álláspontja. 

 
ELNÖK: Az a kérésünk a kormány képviselőihez, hogy nagyon röviden csak azt 

mondják, hogy „igen”, „nem”, „támogatjuk”, „nem támogatjuk”, és ha kérünk részletes 
kifejtést, akkor kérünk indoklást. 

A kormány tehát támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pontban maga az előterjesztő, azaz a kormány tett javaslatot, így a kormányt nem 
kell kérdeznem. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
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A 3. és 4. pontban az előterjesztő javaslatai szerepelnek. Ezeket ügyrendi döntésünk 
értelmében összevontan tárgyaljuk. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Rubovszky képviselő úr ügyrendben! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én az elfogadott ügyrendi 

javaslat értelmében úgy gondolom, hogy most a nem előterjesztői javaslatokon menjünk 
végig, és a végén egyben, amink marad, és akkor az előterjesztőiről tudunk szavazni. 

 
ELNÖK: Ez igen bölcs javaslat. Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Senki. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság ezt elfogadta. 
Akkor most Kósa Lajos és Láng Zsolt javaslata következik az 5. pont szerint. 

Kormány? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 6-9. pontok később következnek tehát. Úgy fogom megfogalmazni a végén, hogy az 

előterjesztő által támogatott, még el nem bírált javaslatok, ebbe a kategóriába kerülnek ezek 
bele. 

A 10. pont alatt Szűcs Erika és Göndör István javaslata. Előterjesztő? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta. 
A 12. pont előterjesztői javaslat. 
A 13. pont Rogán Antal javaslata. Előterjesztő? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta. 
A 14-18. pontok előterjesztői javaslatok. 
A 19. pont Rogán Antal javaslata. Előterjesztő? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta. 

A 20. pont Rogán Antal javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta. 
A 21-24. pontok előterjesztői javaslatok. 
A 25. pont Papcsák Ferenc javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 26-29. pontok előterjesztői javaslatok. 
A 30. pont Rogán Antal javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 31. pont Papcsák Ferenc javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 32-34. pontok előterjesztői javaslatok. 
A 35. pont Papcsák Ferenc javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 36-37. pontok előterjesztői javaslatok. 
A 38. pont Papcsák Ferenc javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

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

támogatja? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 39. pont Papcsák Ferenc és az előterjesztő közös javaslata. A kormány nyilván 

támogatja, tehát akkor majd a végén döntünk róla. 
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A 40. pont előterjesztői javaslat. 
A 41. pont Papcsák Ferenc javaslata; ez az utolsó, amelyik külön döntést igényel. 

Előterjesztő? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Van-e hozzászólás a külön döntésre hagyott többi, előterjesztői, eddig még el nem 

bírált javaslatokat illetően? Kormány képviselője? 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Előterjesztőként a 29. pontban szereplő javaslatot és a 37. pontban szereplő javaslatot az 
előterjesztő visszavonja.  

 
ELNÖK: Köszönjük a nyilatkozatot, akkor tehát ezekre nem terjed ki a döntés. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja tehát a talpon maradt előterjesztői 

javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta 
ezeket a javaslatokat. 

Döntés szükségeltetik a minősített többség témakörében. Munkatársunk jelzése szerint 
az ajánlás 16-25. pontjaiban szereplő módosító javaslatok sarkalatos törvényeket érintenek, 
ezért a jelen lévő képviselők kétharmadának a szavazata szükséges az elfogadásukhoz az 
alaptörvény 40. cikke és 41. cikk (5) bekezdése értelmében. 

Kérdezem a kormány, egyetért-e ezzel az állásfoglalás-javaslattal. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A kormány egyetért. 
 
ELNÖK: Egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Elfogadjuk-e a 

minősített többség szerinti szabály alkalmazását a jelzett körben? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal így döntöttünk. 

Ezzel az 1/d alatti törvényjavaslat tárgyalását majdnem befejeztük. Még a kormány 
felvetésére a munkatársaink által előkészített, bizottság által előterjesztendő módosítójavaslat-
tervezet megvitatása szükségeltetik, amely 8 pontból áll. Azt kérdezem a kormánytól, hogy a 
kidolgozott módosítójavaslat-tervezet bírja-e a kormány egyetértését ebben a formában is. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök úr, 

a kormány álláspontját tükrözi ez a bizottsági módosító javaslat. Itt szeretném jelezni, hogy a 
38. ajánlási pontban támogatott javaslatot ez bővebben és pontosabban szabályozza. Itt a 
társadalombiztosítási nyugellátási rendszerbe való visszalépésnél határidőt szab meg, és a 
pénzügyi rendezés részletszabályait is rendezi, ezért jelezte a kormány, hogy a 38. pontot nem 
támogatja, és ezért támogatja ezt a bizottsági módosítót. 

 
ELNÖK: Értem. Hát, erről kell most döntenünk nyilvánvalóan. A támogatott sorban 

kifejezésre fog jutni a két javaslat közti kormányálláspont nyilvánvalóan. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni ezekhez a javaslatokhoz. (Nincs jelentkező.) A 

kormány valamennyit támogatja, tehát egyben tárgyaljuk, egyben is szavazunk. Ki támogatja 
a javaslatok előterjesztését? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság tehát úgy döntött, hogy ezt az 1-
8. pontból álló javaslatcsomagot is előterjeszti. 
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Ezzel már valóban befejeztük az 1/d napirendi pont tárgyalását. 

f) Az államháztartásról szóló törvényjavaslat (T/5069. szám) 

Következik az 1/f napirendi pont: az államháztartásról szóló T/5069. szám alatti 
törvényjavaslat zárószavazásra előkészítése. 

Az ülés vezetését átadom Gyüre Csaba alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszöntöm a bizottságot. Van egy 50 pontos ajánlásunk az államháztartásról 

szóló T/5069. számú törvényjavaslathoz. Valamennyit, ha jól látom az előterjesztő nyújtotta 
be, tehát egyben tudjuk tárgyalni, illetve dönteni is egyben tudunk róla.  

A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, lezárom a vitát. 
Szavazás következik. Ki támogatja az előterjesztő kezdeményezését? (Szavazás.) 18 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
A bizottság elfogadta. 

Két bizottsági módosító javaslat van ugyanehhez a törvényjavaslathoz, a 23. § (2) 
bekezdéshez és a 29. § (3) bekezdéshez. A kormány jelzésére készült a módosító javaslat. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
…………… helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság benyújtja a javaslatot. 

A /46. számú bizottsági módosító javaslat következik. Ez a javaslat szintén két pontból 
áll. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
…………… helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

kormány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok. Szavazás következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
támogatta a javaslatot. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

j) A nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat (T/5161. szám) 

Következik az 1/j napirendi pont: a nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú 
törvényjavaslat. Ez egy 31 pontos ajánlás, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be. 
Megkérem a kormány képviselőit, a jegyzőkönyv számára mutatkozzanak be. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Hegmanné Nemes Sára, vagyonpolitikáért felelős államtitkár, és dr. Bártfai Beatrix, a 
minisztérium jogi szakértője. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt a 31 pontot is egyben fogjuk tehát tárgyalni. Megnyitom a 

vitát. Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A 9. ajánlási 
pontban szereplő előterjesztői módosítással kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni. 
Számomra itt különösen az újonnan beillesztendő (3) bekezdés tűnik aggályosnak, ha lehet 
így mondani, sőt inkább azt mondom, hogy gyanúsnak, sőt, ha még jobban fokozom, 
felháborítónak és elfogadhatatlannak tartom, hogy vagyonkezelési szerződést, valamint 
haszonélvezeti jogot alapító szerződést nemzeti vagyon tekintetében versenyeztetés nélkül 
lehet kötni. Nem tudom, jól látok-e; segítsen, hogy jól értelmezem-e, tehát ezeket a betűket 
szerették volna leírni (Dr. Bártfai Beatrix bólogat.), és nem egy sajtóhibáról van szó. Hiszen 
nagy mennyiségű jogszabály gyártásáról van szó, becsúszhat ilyen hiba. De ha ilyen hiba nem 
csúszott be, azaz érdemben komolyan gondolják, hogy a vagyonkezelési szerződés és 
haszonélvezeti jogot alapító szerződés versenyeztetés nélkül is megköthető, akkor felteszem a 
kérdést, hogy mi értelme van a nemzetivagyon-törvénynek. Hiszen gyakorlatilag kettős cél 
van, legalábbis a mi jogpolitikai és gazdaságpolitikai elképzeléseink szerint. Az egyik az, 
hogy tartsuk meg a nemzeti vagyont, stratégiai ágazatokat, stratégiai tulajdontárgyakat, hogy 
azok a magyar emberek boldogulását, épülését szolgálhassák; kiegészítve persze azzal, hogy 
szerezzük vissza, ahol csak lehet, ezt az ebül elorzott, rablóprivatizációval és egyéb más 
trükkökkel elorzott vagyont. Ebben azért nem látunk itt drámaian komoly lépéseket a 
kormány részéről. Emlékszem, amikor Fellegi Tamás miniszter úr – akkor még nem tárca 
nélküli miniszter volt – nagy lelkesedéssel egy azonnali kérdésre megígérte, hogy fel fog állni 
a minisztériumban egy olyan főosztály, amely felülvizsgálja a szocialista kormányzatok 
időszakának privatizációs ügyleteit, és ahol csak lehet, kezdeményezi majd az eredeti állapot 
helyreállítását. Erről azóta már nem hallunk semmit, egy árva szót sem.  

Viszont a másik cél az, hogy a megőrzött, tehát a nemzeti kézben, úgymond állami 
kézben maradt nemzeti vagyon hasznosítása körében a lehető legjobb hatékonysággal és 
legtisztességesebb döntések szülessenek. Gondolom, ez egy nem vitatható, közös cél. Egy 
nemzeti vagyontárgy akkor hajt hasznot a nemzet számára, ha a hasznot hajtására irányuló 
jogviszony megalapítására vonatkozó szerződés megkötésében olyan felek vesznek részt 
hasznosítói oldalról, akik tisztességes szándékúak, kellő garanciát tudnak adni a megfelelő 
tartalmú hasznosításra, és semmilyen árnya sem lengi körül az ügyletet akár a vesztegetésnek, 
akár a korrupció valamely más formájának.  

Most egy ilyen rendelkezést beemelnek a törvénybe, hogy a nemzeti vagyont hogyan 
lehet végül is hasznosítani, mi fog történni a nemzeti vagyonnal. A nemzeti vagyon nem egy 
passzív tárgy, a nemzeti vagyont fő szabály szerint valamilyen módon hasznosítani kell, 
különböző hasznosítók hasznosítják. Ha a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződéseket versenyeztetés nélkül lehet megkötni, akkor tulajdonképpen valószínűleg 
valamilyen hasonló jelenség fog történni, mint amikor talán, nem tudom, emlékeznek-e, vagy 
beugrik-e egy olyan történet, amikor férfiak beszélgetnek egy csinosabb hölgyről, és akkor 
szokták mondani, hogy igen, te szeretnél, hogy mondjam, közelebbi kapcsolatba kerülni a 
csinosabb hölggyel? Tépjél sorszámot nálam! (Szórványos derültség.) Na most, ez a rendszer 
ilyen. Itt az összes kitartója a kormánypártoknak, az összes pénzügyi finanszírozója a 
kormánypártoknak, Nyerges Andrással, Simicskával és társaikkal az élen, kőkeményen be 
fogják nyújtani a számlát, és úgy tűnik, hogy a sorszámtépésre felhatalmazást adó 
rendelkezést már meg is találjuk a törvényben. Mint a hiénák fogják rávetni magukat a nemzet 
vagyonra, az arra irányuló hasznosítási szerződések körében. (Folyamatos zaj, 
közbeszólások.) Csak igazából azt nem értem, hogy miért… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, többen jelzik itt az idő leteltét. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tudtam, hogy van időkeret! Ezt nem 

hallottam! 
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ELNÖK: Igen, meg lett szavazva a mai napra az időkeret, igen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nekem nem mondta senki. 
 
ELNÖK: Megoszlanak itt az álláspontok, mert többen jelzik, hogy érdekli őket; 

folytassa, képviselő úr, még egy percben! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor egyperces záró gondolat. Tehát 

igazából a helyzet sajnos tragikus. Tehát ha ezt a jogszabályt így, ilyen szöveggel elfogadják, 
akkor tulajdonképpen tényleg nem marad más, mint tényleg a szabadságharc útjára lépni a 
nemzetnek, és elkergetni azokat az embereket, azokat a befolyásos erőket, akik kitartják a 
földművelésügyi minisztert, akik gyakorlatilag megmondják, hogy kit rúgasson ki, kit ne 
rúgasson ki, melyik vadászterületet kinek adja, melyik földterületet ki hasznosítsa. Ennek 
véget fog vetni a nép, de irgalmatlan keményen, sokkal határozottabban és keményebben, 
mint ahogy ezt én most elmondtam. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Hozzászólót nem látok, 

a vitát lezárom, és megadom válaszadásra a szót a kormány képviselőjének.  
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden, mert koherenciával 
kapcsolatos módosító javaslatok vannak bent, szeretném kérni, hogy a tisztelt bizottság a 28. 
pontban történő, kormány által jóváhagyott módosító javaslat kapcsán, amely a 29-30. §-t 
módosítja, a (4) bekezdést, amely úgy szól, hogy „Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló törvénye a következő szöveggel lép hatályba”, tehát ezt a (4) bekezdést töröljék, 
tisztelettel, mert duplázva van. Ez hasonló tartalommal benne van az anyagban. Elnézést, ez 
technikai hiba. Utólag vettük észre ugyanis, hogy a nagy munkában ez véletlenül benne 
maradt a korábbi anyagban. 

De hogy visszatérjünk a képviselő úr kérdésére, nagyon sajnálom, hogy képviselő úr a 
hajnalig tartó általános és részletes vitában nem vett részt a nemzetivagyon-törvényben. Kár 
volt a hangját koptatni, ugyanis éppen a kormány célja az, hogy a vagyonkezelés kapcsán 
kizárjon minden külső szervezetet. De ha már nem vett részt az általános vitában, sajnálom, 
hogy nem olvasta el a vagyontörvényt mint jogász, mert akkor megértette volna, hogy milyen 
félreértése van az ön agyában a vagyonkezeléssel kapcsolatban. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Na! 
Mi van az én kis agyamban? Mondja!) És miután jogászokról van szó, átadom a jogásznak a 
szót, hogy megválaszolja az ön kérdését. 

Köszönöm. (Nagy zaj, közbeszólások.)  
 
DR. BÁRTFAI BEATRIX szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnézést, 

nem akarnám itt az urak polémiáját megzavarni (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Skandalum! Mit 
képzel?), csak tekintettel arra, hogy a képviselő urat én az eddigi megnyilvánulásai alapján 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ha ilyen hozzászólást mondasz, mint a kolléganőd, akkor…! Majd a 
nép!) egy jól felkészült jogász tartottam, ügyvédnek. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ennek mától 
vége! Mától szabadságharcos vagyok! – Derültség.) Igen, valóban, mert meglepetéssel látom 
azt, hogy jogászként, mert ugye ez egy jogi szakmai kérdés, ön valóban vagy félresiklott a 
törvénytervezet tartalma fölött, vagy pedig…, azt azért nem tételezném fel, hogy szándékosan 
tévesen értelmezi. Ugyanis a következő a helyzet. A vagyonkezelői jog és a haszonélvezeti 
jog tekintetében valóban jól értette, és ez is volt az egyértelmű és egyenes szándék, hogy 
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versenyeztetés nélkül történjen meg ezeknek a jogoknak az átruházása. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Ez az, ami nem tetszik!) Csak nem tudom, képviselő úr elolvasta-e azt esetleg, hogy 
kik jogosultak e törvény alapján a vagyonkezelésre. És ön még azt sem olvasta el, hogy a 
hasznosításba, a hasznosítás fogalommeghatározásába a haszonélvezeti jog és a 
vagyonkezelés nem tartozik bele. Tehát a hasznosítás tekintetében a törvény úgy rendelkezik, 
hogy változatlanul versenyeztetés és pályáztatás útján történik; a vagyonkezelői jog és a 
haszonélvezeti jog, tekintettel arra, hogy azt csak állami szerv, költségvetési szerv, 
önkormányzati szerv, önkormányzati intézmény, illetve 100 százalékos állami tulajdonban 
álló gazdasági társaság, amelynek a 100 százalékos tulajdonát a jövőre nézve is meg kell 
őrizni, ugyanis ha ez megszűnik, akkor megszűnik e törvény erejénél fogva a vagyonkezelési 
jog (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Attól még a Simicska érdekeit szolgálhatja! És fogja is!), 
innentől kezdve el lehet azon gondolkodni, hogy két minisztériumot vagy adott esetben két 
önkormányzatot kívánna-e valaki megversenyeztetni a vagyonkezelői jog elérése érdekében. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Miért ne lehetne?) Valóban, csak célszerűtlen. Tehát itt van az, 
hogy a két állami szerv, illetve két önkormányzat közötti versenyt nem tartotta célszerűnek a 
jogalkotó, mint ahogy nem is az.  

Ellenben az ön által említett személyek, akik nyilván magánszemélyek ezek szerint 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem annyira magánszemélyek! Eléggé közérdekű, amit csinálnak!), 
amennyiben költségvetési szervnek fognak minősülni a jövőben, úgy valóban, nekik sem kell 
versenyezni, de amíg nem azok, addig ilyen módon egyáltalán vagyonkezelői joghoz és 
haszonélvezethez nem is juthatnak. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Már letelt az idő? Viszonválasz, 
személyeskedés miatt? – Folyamatos közbeszólások. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az agyam 
méretét bírálta a minisztériumi képviselő, az agyamra tett megjegyzést.)  

 
ELNÖK: Tamás, menjünk tovább, jó? Személyes érintettség miatt 30 másodpercben, 

jó?  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az agyamra vonatkozó megjegyzést tett a 

kedves minisztériumi tisztviselő hölgy, és némiképpen személyeskedő hangvételben támadt 
nekem, hogy én miért merészeltem nem részt venni ebben a vitában. El kell mondanom neki, 
majd olvassa el a Gaudi összes felszólalásait és összes bizottsági részvételéről szóló 
kimutatást (Derültség.), és akkor majd meg fog győződni arról, hogy amit mondott, az akkora 
hülyeség, mint a ház! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Előtte még ismertetem, 

hogy Varga Istvánt Gruber Attila helyettesíti. 
Mielőtt rátérnénk a szavazásra, még egy kérésem lenne az előterjesztőkhöz. Mivel 

nekünk nincs jogunk ahhoz, hogy automatikusan töröljük ezt a (4) bekezdést a 28. pontból, 
amire tetszettek hivatkozni, megkérdezem, tessenek már nyilatkozni a jegyzőkönyvbe, hogy 
akkor ezt a (4) bekezdést vissza tetszenek akkor vonni mint előterjesztők? 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

elnök úr, visszavonjuk. És így az 1-31. pontokat ezzel a visszavonással együtt támogatja a 
kormány. És ha jól értjük, van egy külön bizottsági módosító… 

 
ELNÖK: Kettő. 
 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kettő 

külön, jó. 
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ELNÖK: Tehát akkor ezzel a különbséggel egyben szavazunk róla, a 31 pontról. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) A bizottság tehát támogatta. 

Rátérünk a bizottsági módosító indítványra.  
Az első tekintetében Cserháti Péter helyettes államtitkár úr kérésére fogalmazta meg a 

bizottság a módosító javaslatot. Kérem az előterjesztőt, nyilatkozzon, támogatja-e a bizottsági 
módosító indítvány benyújtását. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát az új 31-esről van szó, a /73-as, és a 31-33. §-okat érinti. Merthogy ez 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium javaslata volt, azért kérdezzük. (Dr. Bártfai Beatrix: Igen. 
De nem támogatjuk.) Jó, tehát akkor nincs tévedés. Az előterjesztő tehát nem támogatja. 
Kíván-e valaki hozzászólni a bizottsági módosító javaslat beadásához? (Nincs ilyen jelzés.) 
Senki nem kíván hozzászólni. 

Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a javaslat benyújtását? (Szavazás.) Senki 
nem támogatta. 

A következő az egységes javaslat 28. § (4) bekezdését módosítja. Ez is bizottsági 
módosító javaslatként készült, a kulturális örökség védelméről szól. Kérdezem az előterjesztőt 
véleményét, támogatja-e ezt a rövid módosító javaslatot. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

elnök úr, támogatjuk. Ez jogtechnikai módosítás. 
 
ELNÖK: Így van, köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

Jelentkezőt nem látok. (Dr. Steiner Pál: Puhány vagy, Gaudi! – Derültség.) Szavazásra 
teszem fel. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság tehát ezt előterjeszti. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen a megjelenést. 

k) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5129. szám) 

Rátérünk a következőre: a területfejlesztésre. 14 pontos ajánlás van előttünk, és lesz 
még hozzá egy bizottsági módosító.  

A 14 pontos ajánlást az előterjesztő nyújtotta be, egyben tárgyaljuk a 14 pontot. A 40. 
számú előterjesztői módosító javaslattal kapcsolatban kérdezem a kormány álláspontját. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről szintén Hegmanné 
Nemes Sára vagyonpolitikáért felelős államtitkár és dr. Pálffy Ilona jogi és kodifikációs 
helyettes államtitkár vagyunk itt. 

Az 1-14. pontokat támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát az egységes tárgyalás keretében. 

Hozzászólás van-e? Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Szavazás következik. Ki támogatja az előterjesztő kérését? (Szavazás.) 18 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
tehát támogatta az 1-14. pontokat. 
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Egy bizottsági módosító indítvány van még ehhez, 39-es az egységes javaslat száma. 
Kérdezem az előterjesztőt véleményét. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Papcsák úrnak megadom a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. A Kossuth tér rendezéséről 

szól ez az indítvány. Mi támogatjuk a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség frakciója részéről. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Jelentkezőt nem látok. 

A vitát lezárom. 
Kérdezem, ki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? 

(Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság tehát 
támogatta. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

l) A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvényjavaslat (T/5114. szám) 

Még egy alpontunk van, az utolsó: a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. 
számú törvényjavaslat záróvitájának előkészítése. Ez egy 13 pontos ajánlás. Láng Zsolt az 
előterjesztője, és az előterjesztő nyújtotta be valamennyi javaslatot. 

Megkérdezem, a kormány képviseletében ki van jelen; nevét és beosztását 
szíveskedjék a jegyzőkönyv számára elmondani. 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár vagyok.  
A tárca részéről az előterjesztést támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát a tárca támogatja. Megadom a szót Gaudi-Nagy 

Tamásnak. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Figyelemmel arra, hogy 

nem vagyok túlzottan jó gondolatolvasó, ezért egy picit a segítségét kérném. Az 5. ajánlási 
pontban lévő javaslattal kapcsolatban kérdeznék. Itt, ha jól látom, ugye az a fő szabály, hogy a 
nemzeti mobil fizetési rendszer működtetése az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége, 
amelyet koncessziós szerződés megkötése nélkül végez a nemzeti mobil fizetési szervezet. 
Későbbi szabályok feltörik ezt a fő szabályt, és azt mondják, hogy a miniszter javaslatára 
egyedi felmentés adható, ha a rendelkezésre álló erőforrások mellett ez nem biztosítható. 
Határozott időre adható ez az egyedi felmentés.  

Tulajdonképpen egy dolgot kérdeznék, mert mondom, nem vagyok jó gondolatolvasó. 
Legyenek kedvesek megmondani, melyik céget jelölték ki a saját baráti környezetükből erre a 
feladatra!  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Kíván-e válaszolni a kormány 

képviselője? 
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm, reagálnék a felvetésre. Azt szeretném csak jelezni, hogy ez a feltétel az 
adatvagyontörvény megfelelőségéhez szükséges. Ott is van egy ilyen jogosítványa a nemzeti 
fejlesztési miniszternek, ez azzal áll párhuzamban. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Meggyőző… – 
Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha további hozzászólás nincs, megkérdezem, ki 

támogatja az előterjesztést. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A 
bizottság támogatta. 

Megállapítom, hogy a napirendi pontok végére értünk.  
Az „egyebek” napirendi pont kapcsán visszaadom az elnöklést elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Kérem, úgy készüljünk, hogy holnap reggel 9 órakor az alkotmányügyi 

bizottság ülést tart.  
Tessék, Gaudi-Nagy Tamás – egy mondatot ígért, halljuk! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném megköszönni elnök úrnak a 

fáradozó munkáját elnöki jogkörében, és ennek örömére egy kis karácsonyi ajándékot 
szeretnék átadni, a „nemzet naptárát”; egy nagyon szép, piros-fehér-zöld motívumokkal 
készült naptár, Szilágyi Ákos barátom szervezésében, Zsigmond Vilmos operatőr 
zsűrizésében. (Átadja az elnöknek. – Dr. Salamon László: Köszönöm.)  

Cser-Palkovics alelnök úrnak is szeretnék eljuttatni egyet. Gyüre Csaba 
képviselőtársam már kapott, úgyhogy ő most nem kap még egyet. 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, még ne hagyjanak magamra! Az asztalon van a bizottság 

ajándéka: „Az új Alaptörvényről elfogadás előtt” című tanulmánykötet, és ebben egy 
karácsonyi üdvözletet is átadok mindenkinek. Dacára annak, hogy holnap találkozunk még, 
de engedje meg a bizottság, hogy már most mindenkinek szép karácsonyt és boldog új évet 
kívánjak. Holnap még találkozunk, ezt a mondatomat holnap is meg fogom ismételni. 

Köszönöm az ülésen történő részvételt. Berekesztem az ülést. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  

Dr. Gyüre Csaba 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


