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Napirendi javaslat  
 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 

hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/5003. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági 

módosító javaslatok benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek  
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Dr. Galik Gábor kabinetfőnök (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Hazafi Zoltán főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Ülésünket megnyitom. 

Engedjék meg, hogy az új esztendő alkalmából és abból az alkalomból, hogy először 
ülünk – amit még egészen biztosan nagyon sok ülés fog követni ebben az évben –, 
mindenkinek sikeres, jó munkát kívánjak.  

A helyettesítés rendjét az alábbiak szerint rögzítjük: Cser-Palkovics Andrást Salamon 
László, Zsiga Marcellt Horváth Zsolt, Ipkovich Györgyöt Lamperth Mónika, Bohács Zsoltot 
Vas Imre, Mátrai Mártát Gruber Attila, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Kozma Pétert 
Papcsák Ferenc, Budai Gyulát Turi-Kovács Béla, Szakács Imrét Varga István, Bárándy 
Gergelyt Steiner Pál, Gyüre Csabát pedig Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim megkapták írásban, azt a megküldöttel 
egyezően tartom fenn. Módosító javaslat nem érkezett hozzá. A napirendről vita nélkül 
szavazunk. Határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendet? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A közszolgálati tisztviselőkr ől szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és 
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5003. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint 
döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk az 1. napirendi pontra: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel 
összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/5003. számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása, valamint előzetes jelzés szerint a Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség bizottsági módosító javaslatokra fog majd indítványt tenni. 

Először azonban a kiegészítő ajánlásban foglalt javaslatokról döntünk; nem kell 
mindegyikről döntenünk, mert néhány az alkotmányügyi bizottság javaslata. 

Az 1/2. pont Rogán Antal képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kátai Ildikó, KIM, személyügyi helyettes államtitkár. 
Nem támogatjuk az előterjesztést.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Nem támogatja helyettes államtitkár asszony a kormány 

nevében. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Ha én jól olvastam ezt a módosító indítványt, 

akkor egyrészt néhány ilyen definícióbéli változást próbál meg átvezetni, másrészt pedig 
többek közt a GVH-nál is lehetőséget ad arra, hogy a bérezésben legyen egy rugalmasabb 
rendszer. Miért okoz ez gondot a kormánynak? Szeretném, ha ezt megindokolná. 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény megalkotásakor az előterjesztő 
számára nagyon fontos szempont volt az illetményrendszer egységes szerkezetben tartása. 
Nem áll szándékunkban ettől eltérni. Az eredeti szándékhoz ragaszkodnánk, hogy egységes 
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legyen az illetményrendszer azoknál a szervezetnél, azoknál a közszolgálati tisztviselőknél, 
akik a törvény hatálya alá tartoznak. Nem jó megoldás az, hogyha bármely, a hatálya alá 
tartozó szervnél eltérést támogatunk.  

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad 
támogatást kapott. 

Megállapodhatunk abban, hogy csak akkor számolok ilyen helyzetekben tartózkodó és 
nem szavazatot, ha valaki kívánja? (Nincs ellenvetés.)  

Az 1/5. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

Kérdezem, van-e még további indítvány. Előzetesen tudjuk, hogy a Fidesz készül 
ilyenek előterjesztésére. Papcsák Ferencé a szó. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Három indítványunk lenne a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő 
szabályokkal kapcsolatos törvényjavaslathoz. 

Az egyik: az adózás rendjével összefüggő kérdésekben szeretnénk egy olyan módosító 
javaslatot tenni, amely a bizonytalan adójogi helyzetre vonatkozó rendelkezések, rendeletek 
hatályon kívül helyezésére vonatkozna, valamint ennek a jogintézménynek a kivezetéséhez 
szükséges átmeneti rendelkezés megteremtésére tesz javaslatot. Ennek a jogintézménynek a 
bevezetése óta eltelt rövid idő alatt egyértelműen beigazolódott, hogy az adózók még 
nincsenek felkészülve egy ilyen és ehhez hasonló intézményre, az állami adóhatóság 
szolgáltatásai mellett annak nincs és nem is lehet tényleges helye és szerepe az adózás, az 
adójogi szabályok között. Arra tennék indítványt, hogy ezt a jogintézményt vezessük ki, ezzel 
is egységessé vagy egységesebbé tudnánk tenni az adójogi szabályokat; ez lenne az egyik 
indítvány. Úgy tudom, tisztelt képviselőtársaim részére megküldésre került az anyag, és 
mindenkinek az asztalán ott fekszik. 

A másik: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 52. § (2a) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezést javasoljuk betenni a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja 
részéről. Itt az ügyfél részére történő kézbesítést pontosítanánk, eszerint „A döntést a jogi 
képviselővel eljáró ügyfél részére a jogi képviselő útján kell kézbesíteni. A kérelmet elutasító 
határozatot, valamint az eljárást megszüntető végzést a kérelmezőnek is kézbesíteni kell.” 
Tehát egy pontosító szabályról van szó. 

A harmadik indítványunk pedig a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
törvénynek a 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészülne ki: ez az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárával van összefüggésben. Eszerint a jogszabálynak az (1)-(4) bekezdésében 
foglalt szabályokat a levéltárra nem kellene alkalmazni. Itt a foglalkoztatási kérdéseket tudom 
megemlíteni, és a kutatás szabadságát pedig továbbra is biztosítaná. Ez a szabály egyébként a 
levéltár hatékony működésének biztosítása céljából szükséges. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ahogy azt a képviselő úr elmondta, ez a javaslat is és a 
további Fidesz-kezdeményezések is írásban a képviselőtársaim asztalán szerepelnek. 

Mindenekelőtt a kormányt kell megkérdeznem, hogy mi az álláspontja, támogatja-e 
ezeknek a módosító javaslatoknak a benyújtását. 

 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Én most elnézést szeretnék kérni, de nagyon rövid idő állt 
rendelkezésünkre. Ezt most ismertük meg, nem tudok nyilatkozni. 

 
ELNÖK: Ha a vita közben hozzászólási szándékuk van, azt szíveskedjenek jelezni. 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel, 

szeretettel üdvözlöm minden kedves bizottsági tagtársamat ebben az új évben, a kormány 
képviselőit is. 

A kormány képviselője jelezte, hogy ezeknek a benyújtott tervezeteknek, bizottsági 
módosító tervezeteknek az áttekintésére nem állt elég idő rendelkezésre, és nem tudott 
véleményt alkotni. Ezzel szerintem nagyjából hasonlóan vagyunk mindannyian. Úgy látszik, a 
tavalyi gyors tempó lehet, hogy nem látszik lankadni. Én tehát arra kérnék lehetőséget, hogy 
ha most belefér az időnkbe, egy körülbelül tízperces olvasási lehetőséget kapjunk, és akkor 
utána, gondolom, a kormány képviselője is meg mi is tudunk érdemi nyilatkozatot tenni. 

Egyébként Papcsák képviselőtársam javaslatai közül nagyon nagy lelkesedéssel 
támogatom az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítását, miszerint a jogi képviselő útján 
történő idézés vagy kézbesítés mellett a kérelmet elutasító határozatot vagy eljárást 
megszüntető végzést kapja meg a kérelmező is. Mert sajnos bizony nem egy esetben van, 
hogy a kötelmi szabályokat megszegő ügyvédkollégák elfelejtik értesíteni az ügyfeleiket, 
mondjuk, az elutasításról, és ebből fakadóan az ügyfél már csak kártérítési igénnyel léphet fel 
az ügyvéddel szemben, de a jogát elvesztette az ingatlan-nyilvántartási eljárásban.  

Mindenesetre ezt az olvasási lehetőséget kérem tisztelettel. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Öt perc olvasási szünetet elrendelek. Részletesen ismertették a javaslatot. A 

szünet előtt még kiegészítéssel kíván élni Papcsák képviselő úr. Tessék! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Annyiban egészíteném ki, 

hogy a nemzeti vagyonról szóló, az elmúlt évben elfogadott törvényünk 11. § (15) és (16) 
bekezdését, a záró rendelkezéseket egy új 27. §-sal javasoljuk kiegészíteni, amely az 
Országgyűlés Hivatalával összefüggő vagyonkezelési kérdéseket rendezi. Erre is tennénk 
javaslatot, és ez is ott fekszik a képviselő hölgy és urak asztalán. Úgyhogy ezt is kérem, hogy 
vegyük figyelembe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Jó, akkor vonjuk ezt is be, tehát van még egy javaslat, a negyedik. 

Gondolom, a kormány itt sem tud most nyilatkozni – vagy igen? A nemzeti vagyonról… 
 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem tudok nyilatkozni, sajnos. 
 
ELNÖK: Akkor ez így viszont kicsit hosszabb szünet lesz, és így lesz tíz perc. 

(Szünet: 10.22–10-31) Köszönöm szépen, képviselőtársaim, folytatjuk az ülést. 
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A kormány nyilatkozatát már ismertük, tehát maradjunk abban, hogy ha van a 
kormány képviselőjének közlendője, akkor jelzi. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! 

Szeretném azt megkérdezni, hogy az adózás rendjéről szóló törvény módosítása, amit a 
képviselő úr itt ismertetett, illetve az illeték-, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 
milyen összefüggésben áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel. 

A válasz után majd hozzászólni is kívánok. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás, kérdése van vagy hozzászólás? (Dr. Gaudi-Nagy 

Tamás: Hozzászólás.) Akkor kérdezem Papcsák Ferencet. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagymértékben hozzájárul 

ahhoz, hogy az egyébként a közszolgálatban dolgozók, a közszolgálati tisztviselők minden 
említett szervezetnél dolgoznak, és az átmeneti rendelkezések között kerülnek ezek 
szabályozásra. Én azt gondolom, hogy összefüggésben van, mert hiszen az ő tisztségükről, 
mondjuk, például a levéltár tekintetében kifejezetten a személyi állomány számáról és a hozzá 
kapcsolódó jogosítványokról szól. Ezt gondolom. Tehát szoros összefüggésben van. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az áttekintés időszakát mi 

is főleg erre a nemzetivagyon-törvénymódosításra fókuszáltuk, és első számú észrevételünk 
valóban nekünk is az, hogy nem látjuk a szorosnak nevezhető összefüggést a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvénnyel azt a szabályozást illetően, hogy a nemzeti vagyon egyes 
elemeit milyen feltételekkel lehet a jövőre szólóan hasznosítani. 

Ha jól látjuk, itt azért gyakorlatilag tulajdonképpen egyfajta lex Kossuth térről van 
szó; szerintem ne kerülgessük a forró kását. (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Látom itt Papcsák 
képviselőtársam bólogatásából, hogy valóban erről van szó. Mi ebben elég határozott 
álláspontot foglaltunk el, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben, ilyen nyomorúság közepette 
senkinek nem lenne jó, bár tudom, a költségvetési törvényt megszavazta a kormánytöbbség, 
benne van az 1 milliárd forint a Kossuth tér felújítására, de szerintem ennél rosszabbat sem az 
embereknek nem tehetnénk, a kormánynak sem tehetnénk ennél rosszabbat, hogy elindul egy 
presztízsberuházás a Kossuth téren, miközben gyakorlatilag az éhhalál szélén támolyognak az 
emberek a végeken, kiszolgáltatva a multiknak, kiszolgáltatva a bűnözésnek, kiszolgáltatva 
minden rossznak, az Európai Unió nyomja a kést a torkára az országnak. Nem tudom… 
Ebben a helyzetben én nagy tisztelettel arra tennék indítványt, hogy ne csináljuk meg ezt a 
Kossuth téri beruházást. A Károlyi-szobrot szívesen eltávolítjuk, akár, gondolom, többen itt 
társadalmi munkában ingyen és bérmentve ezt megtesszük, de ezt nem támogatjuk. 

S egyébként ami nekem most még itt föltűnt, a kollégákkal megnéztük az eredeti 
törvényt, a CICVI. törvényt: a 16. §, ha jól látom, a javaslat szerint… Tehát egyrészt van egy 
olyan kiegészítés, hogy lehessen valóban az Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésében 
levő ingatlant is úgymond hasznosítani, de a 16. §, illetve a (16) bekezdése a törvénynek azért 
kinyílik, és beemelődik az a szabály, hogy versenyeztetést nem kell igénybe venni az 
Országgyűlés Hivatalának vagyonkezelésében levő ingatlannal kapcsolatos beruházással 
kapcsolatban. Bocsánat, bonyolult volt egy kicsit; a lényeg az, hogy a Kossuth téri beruházás 
kapcsán nem kell versenyeztetni, nem kell, hogy a legelőnyösebb ajánlatot tevő, a 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékarányosságával legyen, tehát hogy a legjobb ajánlatot kell 
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elfogadni… Akkor azt kérdezem, hogy kinek a bulija lesz ez – vagy akkor most miért kell ez 
a szabály? Nem nagyon értjük ezt igazából. Kérem, hogy erre tényleg egy határozott választ 
adjanak, hiszen gondolom, a korrupció elleni küzdelem, az átláthatóság olyan értékek, 
amelyeket mindannyian osztunk. Ez nagyon keményen ellentétes ezzel, ezt nagyon nem 
tudjuk támogatni. Úgyhogy kérem a képviselőtársakat, hogy ezt a mutyizós jellegűnek tűnő 
beruházási szándékot ebben a formában semmiképpen ne támogassák. De egyébként se 
nyúljunk a Kossuth térhez, mert jelen pillanatban a Károlyi-szobron kívül itt most szerintem 
semmi más teendő nincs, mert az ország nincs olyan helyzetben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Minden bizottsági tag 

képviselőtársamnak én is boldog új évet kívánok, bár elég régen elkezdődött, de most 
találkozunk először.  

Tudom, hogy ügyrendileg nem lehet kérdést feltenni, de ha Papcsák úr megtisztelne 
azzal, hogy mégiscsak hozzászól a tekintetben, hogy a levéltár milyen összefüggésben van a 
Kossuth térrel, és a levéltár alatt magát az iratanyagot értelmezi, vagy azt az ingatlant, 
amelyben a levéltári anyag van. Mert ugye itt ingatlanról van szó.  

De félretéve a kukacoskodást, ha valóban a Kossuth térről van szó, akkor célszerű 
lenne ezt nyíltan megmondani, és a konszolidáció jegyében egy olyan döntés-előkészítő 
folyamatot az asztalra tenni, ami valamilyen garanciát adna arra, hogy ami történik a Kossuth 
téren, azt a széles közvélemény, vagy ahogy önök szokták mondani: az emberek megtudják. 

Engedjenek meg egy történeti áttekintést, nagyon röviden. A Kossuth tér fejlesztéséről 
szóló makettet én az akkori főpolgármester társaságában, Rogán polgármester úrral együtt 
már láttam. Nagyon világos elképzelések voltak arra, hogy milyen fejlesztés legyen itt, ami 
egyrészt szolgálná azt, hogy a köztársaság főtere valóban agóra jellegű és a népé legyen. 
Másrészt persze azon már lehet vitatkozni, hogy kell-e a képviselőknek egy óriási fajlagos 
költségű mélygarázst építeni, úgy, hogy miközben fogalmuk sincs a szakhatósági szerveknek, 
hogy mi van itt a beton alatt. De ennek ellenére ez volt az elképzelés, és maga Rogán 
polgármester úr vétózta ezt meg polgármesterként, és nem engedte akkor azt a folyamatot. 
Tehát az első kérdés tulajdonképpen az lenne, hogy az az ok, amelyet a polgármester úr 
akkor, kicsit az építésügyi hatóságot is befolyásolva, fölállított, és emiatt nem lett meg ez a 
fejlesztés, ez fennáll-e. 

A másik, hogy ha erről a fejlesztésről van szó, hogyan akarják biztosítani ennek az 
országgyűlési és társadalmi kontrollját. Mert ami itt a Kossuth téren történik, bármilyen 
fejlesztésről van szó, az nem egyszerűen pénzkérdés, arról is van szó, hogy mi történik ezen a 
téren, mi lesz ennek a térnek a funkciója. 

Végül egy harmadik, hogy rögtön én azért nem mondanék olyan súlyos szavakat, mint 
Gaudi képviselőtársam. Papcsák képviselőtársammal egy bizottságban voltunk korábban, 
erről meg is emlékezett, és megtudtuk, hogy a Margit híddal összefüggően a rendőrség nem 
talált semmiféle anomáliát; akkor még Papcsák úr nem egészen így látta. De azt jelezném, 
hogy akkor sem lehet azt mondani, hogy ez mutyi, még ha esetleg körülbelül látható is, hogy 
melyek azok a cégek, amelyek a műszaki kapacitásuk és felkészültségük miatt tudnak egy 
ekkora léptékű munkára jelentkezni. 

Végül pedig, azt pedig teljesen, azt gondolom, el kell vetni, hacsak kicsit is 
tisztességesen gondolkodunk, hogy a Kossuth téri fejlesztést egyrészt kivegyük a 
közbeszerzés hatálya alól nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva, másrészt meg hogy ne a 
legszélesebb társadalmi nyilvánosság előtt zajlódjék ennek a fejlesztésnek az összes eleme, 
beleértve a hatástanulmánytól kezdve a tervezésen keresztül a kivitelezését.  
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Tehát mindezek által én nagy tisztelettel arra kérném a döntéshozókat – nem tudom 
egészen pontosan, hogy kicsodák –, hogy a konszolidáció jegyében ide a köztisztviselői 
jogálláshoz bebújtatott, óriási léptékű ingatlanfejlesztést így eliminálva, ezt most vonják 
vissza, ne tárgyaljuk. S azt javasolnám, hogy a házelnök kezdeményezése alapján legyen egy 
ötpárti egyeztetés erről, mert ez egy súlyos, nagyon súlyos politikai, közpolitikai, fejlesztési 
és városépítészeti kérdés.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferencnek megadom a szót. Csak megjegyzem, hogy az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárára vonatkozó módosító javaslatnak szerintem 
az ég egy adta világon semmilyen kapcsolata nincs a Kossuth tér kérdésével. (Dr. Steiner Pál: 
Így van.)  

Papcsák Ferenc képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nincs, így van. Ezek olyan indítványok, amelyek 

nem egymással vannak kapcsolatban, hanem az érintett közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokkal.  

Úgy érzékelem, hogy a Kossuth tér mindannyiunkat érdekel. Azért szólítom meg 
Steiner Pál képviselő urat, mert az előző ciklusban mi a Fővárosi Közgyűlésben együtt ültünk, 
bár szembenálló felekként küzdöttünk, ön akkor a Kossuth tér üzemeltetési jogának 
magánkézbe adása mellett tört lándzsát. Amikor ez a Fővárosi Önkormányzatnál 
egyértelműen napvilágra került, akkor a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség fővárosi frakciója 
képviseletében én vittem ezt az ügyet, és azt mondtuk, hogy a magyar nemzet ilyen történeti 
emlékhelye, amely egyébként értékben felbecsülhetetlen, ne kerüljön még üzemeltetés 
szintjén sem magánkézbe; egy izraeli beruházó társaság kezébe került volna a Parking Kft.-n 
keresztül. Sikerült ezt akkor ellenzéki képviselőként megakadályoznunk. De egyébként, ha 
megnézi az akkori vitákat és a nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottságnak a 
jegyzőkönyveit, akkor ott is elmondtam, hogy egy ilyen típusú beruházásnál egyértelmű, hogy 
a beruházással összefüggésben maga a beruházás, az üzemeltetési jog olyan nemzetbiztonsági 
kérdés és nemzetbiztonsági kockázatokat is magába foglaló tranzakció, amelyhez az 
Országgyűlés, és itt van a garancia, és ez akkor is így volt, akkor is az Országgyűlés 
Nemzetbiztonsági bizottsága jóváhagyta, mentesítette a nyílt közbeszerzési eljárás alól a 
beszerzést. Ezt ellenzéki tagok is megszavazták, mert hiszen maga a Kossuth téri beruházás, 
itt bármit tesznek, az nemzetbiztonsági kérdés is egyben. Ez nincs ma sem másként. A 
parlament egy erre felhatalmazott szakbizottsága ad vagy adhat felmentést a közbeszerzés 
alól, de ez már önmagában jelenti a társadalmi kontrollt. Nyilvánvalóan, ha bármi történik, az 
társadalmi vitára lesz bocsátva, illetőleg az emberek számára prezentálva lesz, hogy lássák, mi 
valósul meg. De magára a beszerzésre nemzetbiztonsági érintettsége okán a szakbizottság ad 
felmentést, és az Országgyűlés Hivatala fogja lefolytatni magát a közbeszerzést. Bár ott 
tartanánk!  

Önök akkor ezt támogatták, hogy ez itt létesüljön és átalakuljon maga a felület, tehát 
akár a felső rész a gyalogosforgalom számára is nyitva álló lehessen. Egyébként nem is 
akadályozhatja meg, a jelenlegi hatályos normák szerint bárki egyébként megközelíthetné a 
falat is, csak mert egy ilyen belső rendészeti szabály került kialakításra, ami egyébként 
jogellenes; emlékszik, képviselő úr, akkor beszéltünk is erről. Jogellenes az a szabály, hogy 
emberek nem juthatnak el a falig, hanem kordonnal van – most lánccal – körbevéve. Ez 
igazából egy köztér, és a köztér funkciójának sajátja, hogy az emberek szabadon 
közlekedhetnek rajta. Tehát nyilvánvalóan nekünk ezt a kérdést szabályozni kell. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy mind az üzemeltetés, mind a tulajdonjog, mind a beruházás 
tekintetében tiszta képet tudjunk a későbbiekben erről alkotni. 
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Úgyhogy én azt gondolom, ön polgármesterként is, úgy tudom, amikor V. kerületi 
polgármester volt, támogatta a tér átalakítását. Nem hiszem, hogy egy aszfaltrengetegnek 
kellene lennie egy ilyen értékes területen. Rendezni kell ezt a kérdést. Nagyon sok 
kormányzati szerv, intézmény veszi körül ezt az épületet, a nemzetbiztonsági érintettsége 
ennek a beruházásnak, üzemeltetésnek pedig kétségbe sem vonható.  

Köszönöm szépen, röviden ennyit kívántam válaszolni. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Varga István képviselő úr! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Bár nekem is az a véleményem, 

hogy ennek a törvényjavaslatnak a tárgya nem tartozik szorosan a Kossuth térrel kapcsolatos 
elképzelésekhez. De ha már itt többen kifejtették az álláspontjukat, akkor én is ki fogom 
fejteni nagyon röviden. 

Én azt gondolom, itt mindenki nyitott kapukat dönget: az ezzel kapcsolatos elképzelés 
és döntés megszületett. Ez az eredeti állapot helyreállítása lesz, nagyon helyesen, az 1945 
előtti, ennek minden vonzatával együtt. És azt szeretném megkérdezni a baloldali 
képviselőktől, tessenek mondani, mikor kérdezték meg a magyar népet, amikor ezeket a 
rondaságokat, ezt a ronda Kossuth-szobrot, amire még Révai is azt mondta, hogy ronda, ki 
kérdezte meg, amikor ezt idetették. Vagy ki kérdezte meg, hogy idetegyék ennek a hazaáruló 
Károlyinak a szobrát? Vagy ki kérdezte meg a magyar néptől azt, kérem szépen, amikor a 
legnagyobb magyar politikusnak a berlini kongresszuson és külügyminiszterünknek, 
Andrássy Gyulának a lovas szobrát innen eltakarították, és Sztálin-szobrot csináltak belőle? 
Ki kérdezte meg? 

Ebből következik, hogy megvan a kétharmados többség, megvan a döntés. És a 
legfontosabb, nemcsak szimbolikusan, minden szempontból a legfontosabb kérdés, hogy 
Magyarországnak, és legalább, ha már az országot megcsonkították, legalább az ország háza 
összességében, a parkjaival és mindennel együtt ugyanabba az állapotba kerüljön, mint az 
orosz megszállás előtt. Ez a legfontosabb, szimbolikusan is és minden szempontból, és ez 
meg fog maradni, tizenöt-húsz-harminc év múlva, jöhetnek kormányok, akkor is itt fog állni 
mindannyiunk dicsőségére és a magyar nemzet dicsőségére Andrássy Gyula lovas szobra. 
Nem két forintba fog kerülni – kérem szépen, nem kellett volna lebontani!  

És ami a legfontosabb, hogy végre elkerül innen a hazaáruló Károlyinak a szobra, 
amivel kapcsolatosan az első szabadon választott miniszterelnökünk is mindig elmondta frivol 
megjegyzéseit, hogy meddig marad itt. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szegény Krassó Gyurinak 
kellett volna szólni!) Már húsz esztendő eltelt, és még mindig, amikor jövök be a parlamentbe, 
itt kell látnom ezt a hazaárulót; egyébként a saját nemesi, főnemesi osztálya is megtagadta 
Károlyit; Károlyi a magyar főnemességnek a szégyene, kérem szépen! 

 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Bizottság! Nem szeretnék egy korábbi vitát itt 

újra megvívni, de Papcsák úrtól itt elhangzott valami olyasmi, ami egyszerűen nem igaz.  
Egyrészt a Kossuth tér ebben az ominózus bizottságban, amiben együtt voltunk, nem 

volt soha napirenden. (Dr. Papcsák Ferenc: Hogyne lett volna!) Egy pillanatig sem. Két 
beruházást vizsgált a… (Dr. Papcsák Ferenc: Négyet!), kettőt – de megnézhetjük a 
jegyzőkönyveket –, a Kossuth teret nem. Kettőt. És ha már elkezdünk emlékezni, akkor 
nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a Margit híd beruházásánál semmit nem találtak, mert ott 
egy más típusú cég volt a győztes.  

A másik része a dolognak, ami szintén nem felel meg a valóságnak, Papcsák úr: nincs 
ma olyan gazdasági szakember vagy olyan fejlesztő cég, amelyik azt mondaná, hogy 
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mélygarázst közpénzből kellene megcsinálni. Nekem akkor is ez volt, most is ez az 
álláspontom, hogy mélygarázsra egy fillér közpénzt nem szabad költeni. 

Harmadrészt pedig a nemzetbiztonsági érdek és a nyilvánosság egyáltalában nem zárja 
ki egymást. Ebből következően most azt kérem, látva a gyakorlatot, azt javaslom, hogy a 
széles közvélemény előtt valósuljon meg az előkészítés, ha erre fognak elmenni, mert a 
továbbiakban a felszín és a mélygarázs kialakítása megint két különböző kérdés. Tehát nem 
szeretnék én itt olyan városfejlesztési kérdésekbe belemenni, ami nem tartozik az 
alkotmányügyi bizottság illetékességébe; mint ahogy szerintem az sem tartozik az 
alkotmányügyi bizottság illetékességébe, hogy Révainak rondának minősítette ezt a szobrot 
vagy nem. De nem baj, majd szombatonként ezentúl elmegyek művészettörténeti 
tanulmányokat folytatni. Tehát ez az egész nem tartozik, úgy, ahogy van, az alkotmányügyi 
bizottsági ülés hatáskörébe.  

Az viszont eléggé felháborító, és jellemző az új konszolidációra, hogy a közszolgálati 
dolgozókkal kapcsolatos ügyekbe bújtatnak be egy rendkívül vitatott, nagy értékű fejlesztést, 
amiről messzire látszik, hogy el akarják dugni a nyilvánosság elől. És már most meg tudom 
mondani, hogy ki lesz a pályázaton nyertes cég. Az meg különösen érdektelen szerintem, már 
ne haragudjon, Papcsák úr, hogy egy befektetőnek egyébként mi a nemzetisége; lehetett volna 
tőlem bármilyen (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Iráni? Az lehetett volna?), jemeni, izraeli – ennek 
meg olyan áthallása van, amit én nem is akarok érteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csak jelzem, három hozzászóló van még: Turi-Kovács Béla, Gaudi-Nagy 

Tamás és Papcsák Ferenc képviselő urak. 
Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Ügyrendi kérdésben kérek szót. Érvek 

elhangoztak pró és kontra. Én úgy gondolom, egyetlen érv talán még az én oldalamról, hogy 
ha a Jobbik átgondolja, ezek a változások valóban szimbolikus jellegűek, olyanok, amelyek 
alapvetően fontosak a tekintetben, hogy vajon meg akarjuk-e tartani a szavunkat ezekben az 
ügyekben vagy sem, a nemzeti kérdésekben. Ezért úgy gondolom, hogy jó szívvel önök nem 
ellenezhetik ezt a javaslatot.  

Meggyőződésem ugyanakkor az is, hogy az, amit most előterjesztett Papcsák 
képviselő úr, nem más, mint egy már meghozott döntésnek a végrehajtást elősegítő 
mozzanata. (Többek: Így van.) Következésképpen ezt a vitát újranyitni értelmetlen. Ezért az 
indítványom az, hogy szavazzunk. 

 
ELNÖK: Tehát a vita lezárását indítványozza a képviselő úr. Ez lehetséges, ha minden 

frakció kifejtette a véleményét. 
A KDNP-ből nem kért még szót senki. Nem muszáj (Derültség.), csak kérdezem, hogy 

kíván-e hozzászólni a képviselő úr, vagy úgy tekinthetjük, hogy megvolt a lehetőség, amivel 
külön nem kívánt élni a KDNP. Rubovszky képviselő úr! 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, a KDNP nem kíván hozzászólni, 

és támogatja Turi-Kovács Béla képviselő úr indítványát. 
 
ELNÖK: Tehát az ügyrendi indítványhoz további hozzászólás ha nincs, akkor… 

(Jelzésre:) Ügyrendihez? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szerintem az időnkbe beleférne az, hogy ezt a 

kört azért lefussuk. Annyira nem hajt minket a tatár, nem lesz most plenáris ülés, ez egy elég 
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fontos ügy… (Többek: Eger!) Mi van Egerben? (Derültség. – Közbeszólások.) Ja, bocsánat, a 
Fidesz frakcióülése… Én nem kaptam rá meghívót, úgyhogy nem kellett tudjam, bocsánat.  

 
ELNÖK: Csak 6 órakor kezdődik. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ja, értem, ezért sietünk 

ennyire! Aha!) Én csak azt akartam elérni, hogy 6 óráig mindenki el tudja mondani a 
gondolatait.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Világos. Én akkor azt javasolnám, hadd 

mondhassuk el érdemben azt a pár hozzászólást. Szerintem két vagy három hozzászólásról 
van szó. Ennyi. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik az ügyrendi kérdésben. Ki ért egyet a vita 

lezárásával? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás.) 6 nem. A bizottság tehát lezárta a vitát. 

Akkor a határozathozatalok következnek. Javaslatonként történik a szavazás. 
Először az előttünk levő, három tagból álló fideszes módosítójavaslat-csomagból az 1. 

pontban lévőről szavazunk, amely az adózás rendjéről szóló törvény 172. § (14) bekezdése 
kiegészítésére, illetőleg az Art. 189. § (13) bekezdése szövegének a megváltoztatására irányul. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a javaslatot támogatta, tehát előterjeszti 
ezt a módosító indítványt. 

Hasonlóképpen kérdezem, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 52. § (2a) 
bekezdése helyébe lépő szövegezésre vonatkozóan benyújtani javasolt módosító javaslat 
benyújtását támogatja-e a bizottság, úgy dönt-e, hogy benyújtja. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

A harmadik a Történeti Levéltárral kapcsolatos módosító javaslat. Ki ért egyet ennek a 
benyújtásával? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy ezt is benyújtja.  

S végezetül egy külön íven a törvényjavaslat új 27. §-sal történő kiegészítésére 
vonatkozó módosító javaslatról szavazunk. Ki ért egyet, hogy ezt a bizottság benyújtsa? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 6 nem. A 
bizottság tehát úgy döntött, hogy ezt a javaslatot is benyújtja. 

A kormány képviselője kért szót. 
 
DR. KÁTAI ILDIKÓ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Az előterjesztő képviseletében tisztelettel kérjük a 
bizottságot, hogy a bizottsághoz eljuttatott két módosító javaslatot benyújtani szíveskedjék.  

Röviden talán annyival ha indokolhatom, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény Országgyűlés általi elfogadását követően hatályba léptek olyan törvények, amelyek 
érintik ezt a törvényt, és szükség van a koherencia megteremtése érdekében ezekre a 
módosításokra.  

Amennyiben kérdés felmerül, a részletekre szívesen válaszolok.  
 
ELNÖK: Tehát ha jól értem, koherenciazavar kiküszöbölésére hívja fel a kormány a 

figyelmet. Ezt azért nem teheti meg, mert még nem a zárószavazás előtti szakaszban vagyunk, 
amikor a kormány maga is mint előterjesztő jogosult lenne koherenciazavart kiküszöbölő 
javaslatra. Így tehát most valóban csak a bizottság tud a kormány segítségére sietni. 

Kérdezem, van-e kérdés a javaslatokat illetően. Van egy 15 pontos javaslat, kicsit 
terjedelmesebb, és van egy, a nemzetiségek jogairól szóló különálló javaslat.  
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Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Próbáltam itt közben valahogy gyorsan 

megoldani azt, hogy Szávay István képviselőtársamhoz eljusson ez a nemzetiségi törvénnyel 
kapcsolatos módosítás, hiszen nálunk ő ennek a területnek a szaktudora. Nagyon szépen 
együtt tudtunk dolgozni, még a kormánypárti képviselőkkel is, hogy egy viszonylag jó, egy 
nagyon jó nemzetiségi törvény született, csak most máris egy módosítás ugrik itt elénk, amit 
most nem tudok jelen pillanatban megítélni. Sajnos Szávay képviselőtársamnak nem tudtuk öt 
perc alatt eljuttatni és véleményeztetni vele az iratot. Most nyilván megint arra kényszerülök, 
amit Vas Imre képviselőtársam mindig felró nekem, hogy felszólalás közben kell elolvasnom 
az előterjesztést. Nem teszem ezt; így azt tudom mondani, hogy nem tudunk érdemben 
nyilatkozni, nem tudunk érdemben jogalkotási munkát végezni. Egyébként hozzáteszem, csak 
úgy halkan: nem is értem, miért van erre szükség, amikor lefolyt egy nagyon terjedelmes, 
nagyon igényes, nagyon komoly vita a nemzetiségi törvényről. Hála Istennek egy jó törvény 
született, egy példaértékű törvény, amellyel végre ki tudok mennyi nyugodtan az Európa 
Tanácsba, és meg tudom lobogtatni, hogy kedves román, ukrán és egyéb barátaink, tessék 
normálisnak lenni, az ott élő magyaroknak is biztosítani tisztességes önrendelkezési jogot. De 
itt én most nem tudom, hogy ezek a listák, átmeneti szabályok érkeznek meg, települési 
önkormányzati képviselők megbízása megszűnik, akkor ki a következő jelölt… Nem tudom, 
néhány mondatos indokolást azért kaphatnánk a kormánytól, hogy miért kell most így, a hátsó 
bejáraton előhozni ezt a kérdést? Miért nem lehetett… 

 
ELNÖK: Jelezte a kormány képviselője, hogy megadja – tehát nem kell ezt 

feltételesen megkérdezni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor jó. 
 
ELNÖK: Tehát akkor van egy ilyen igény. (Dr. Lamperth Mónika: Ügyrendi!) 

Ügyrendi, tessék! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Azok a dilemmák, 

amelyeket itt képviselőtársam elmondott, bennünket is ugyanilyen módon érintenek. Ezért az 
ügyrendi javaslatom az, hogy a bizottsági összmeghívó szerint pénteken ülésezni fog az 
emberi jogi bizottság, ott tárgyalták ezt a törvényt. Nem kell ezt nekünk benyújtani, hanem ha 
a kormánypártnak szándékában áll egy ilyen módosítást elvégezni, akkor nyújtsa be ahhoz a 
bizottsághoz kérésként, amelyik egyébként is a gazdája volt ennek a törvénynek, hozzáértő 
szakpolitikusokkal, és mérlegeljék ők, tárgyalják meg ők. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mi tehát az ügyrendi javaslat? 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Hogy ezt a módosító javaslatot mi ne 

tárgyaljuk, ezt mi vegyük le, ha úgy tetszik, a napirendről, és a kormánypárt, a Fidesz kérje 
meg a saját embereit az emberi jogi bizottságban, ahol hozzáértő szakpolitikusok ülnek, hogy 
minősítsék, és ha kell, akkor bizottsági javaslatként adják be ők.  

 
ELNÖK: Igen, értjük. Frakciónként egy hozzászólás lehetséges. Papcsák Ferenc 

képviselő úr! 
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem támogatjuk a szocialisták 
indítványát. A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség támogatja a kormány által tett 
indítványokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Most adták ide a telefont 

éppen Szávay Istvánnal, hogy ő itt elmondaná a véleményét, de valószínűleg már nem lesz rá 
idő, mert éppen lezáródik a vita. Mindenesetre annyit tudok mondani, én egyetértek azzal a 
javaslattal, hogy… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem arra irányult a javaslat, hogy a vitát zárjuk le, hanem hogy 

vegyük le – ez két dolog. A vita lezárását szavazás követi, a napirendről levételről nincs 
döntés. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó, igen, rendben. Így van. Annyiban 

egyetértek Lamperth Mónikával, hogy ha pénteken lesz az emberi jogi bizottság ülése, 
amelyen hivatalból én is részt veszek mint bizottsági tag, tehát az a bizottság a gondozója 
ennek a törvénynek, miért ne lehetne az emberi jogi bizottság pénteki ülésén… – bízzuk az 
emberi jogi bizottságra ezt! Nem tudom, ki az, aki úgy érzi, hogy a legjobb szakértő itt a 
nemzetiségi ügyekben; nem biztos, hogy itt találjuk a legjobb szakértőket. Szerintem az 
emberi jogi bizottságban jobban rá vannak állva erre az ügyre, próbáljuk meg ezt ott átvinni. 

Tehát egyetértek Lamperth Mónika javaslatával. 
 
ELNÖK: A KDNP részéről Rubovszky György képviselő úr kért szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én nem támogatom a 

napirendről való levételt, tekintettel arra, hogy választójogi kérdésről van szó. Ezt azért ne az 
emberi jogi bizottság döntse el! Tudom, hogy ez egy speciális eset, de akkor is az 
alkotmányügyi bizottság foglaljon állást.  

Én támogatom a kormány indítványát. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Még egy információ, hogy erre a törvényjavaslatra az emberi jogi bizottság 

nincs kijelölve.  
Határozathozatal következik. Lamperth Mónika ügyrendi javaslatát ki támogatja? 

(Szavazás.) 6 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság elvetette. 
Akkor további hozzászólások folytatódhatnak, ha van. Illetőleg ha nincs, akkor Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr kérdésére kérem a választ. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Galik Gábor vagyok, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkárság kabinetvezetője. 

Maga a javaslat lényegében három nagy témakört ölel fel: a nemzetiségi, a civil-, az 
egyszázalékos törvény, illetőleg az egyházi törvény módosítását. A nemzetiségi törvény 
tekintetében két sarokpontja van a javaslatnak. Egyrészről a mandátumfeltöltés szabályait 
precizírozza. Ezt a nemzetiségi törvény, amit Gaudi képviselő úr említett, 2014-től megoldja, 
azonban 2014-ig ez a kérdés megoldatlan. Sajnos ezzel a problémával az elfogadást követően 
szembesültünk, ezért nagyon fontos, hogy itt kezeljük ezt a kérdést.  
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A másik lényegi elemet pedig az a sajátos helyzet teremtette, ami az új választójogi 
törvénynek, a választási eljárásról szóló törvénynek a későbbi hatálybalépésével kapcsolatos. 
Itt lényegében egy olyan hiátus keletkezett a korábbi törvény hatályon kívül helyezésével, 
amit az új törvény megszületéséig mindenképpen kezelni kell.  

Lényegében ez a két sarokpontja a nemzetiségi törvénnyel kapcsolatban. 
Az egyszázalékos törvénnyel kapcsolatos módosító javaslat elsősorban arra tér ki, 

talán mindenki hallotta a sajtóban azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője pár 
nappal ezelőtt azt mondta, hogy a civil vonatkozásban gyakorlatilag a kedvezményezetteknek 
felajánlott összeg tekintetében ez adótitkot képez, ezért nem adhatók ki ezek az adatok. Itt 
feltehetően egy olyan adminisztrációs hiba történt, amit, úgy gondoljuk, mindenképpen 
kezelni kell. Újra megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a civilek hozzájussanak az 
egyébként teljesen természetes információhoz, hogy mekkora összeget ajánlottak föl a 
polgárok számukra.  

Az ominózus egyházi törvény módosítása pedig teljesen technikai kérdés. Itt a fő 
probléma az volt, hogy szeretnénk világossá tenni azt, hogy az egyházból egyesületté váló 
szervezetekben az alapító tagok, tehát azok, akik megalapítják, újraalapítják ezeket a 
szervezeteket, kik ezek az alapító tagok. Ezért emelnénk be egy szakaszt a nyilvántartási 
törvényből. És még egy olyan kérdés van, ami talán fontos lehet, hogy felmerült már most, az 
elmúlt egy hónapban a jogalkalmazás során az, hogy a helyi népi kezdeményezés vagy az 
országos népi kezdeményezés szabályait kell-e alkalmazni ebben a kérdéskörben. Itt 
kimondjuk, hogy az országos népi kezdeményezés szabályait kell alkalmazni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nekem is van egy kérdésem. A benyújtani javasolt módosító javaslatban az 

új 28. § kapcsán, amely két bekezdésből áll, a kérdés a következő. A 28. § (3) bekezdése 
beszél arról, hogy a 28. § (1) bekezdése sarkalatos rendelkezésnek minősül, de a (2) 
bekezdésre nem utal a szöveg, jóllehet, mind a kettő a lelkiismereti és a vallásszabadság 
jogáról szól. A kérdés az, hogy nincs-e itt tévedés. Tehát valóban csak a 28.§ (1) bekezdése 
sarkalatos, vagy pedig a (2) bekezdés is? Mert akkor viszont javítani kell a szöveget, az 
utalást. Tessék! 

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

esetében a 35. § az elfogadott törvényben sem volt sarkalatos, úgyhogy a (2) bekezdés 
feltehetőleg ezért maradhatott ki. Tehát a módosuló 35. § az elfogadott egyházi törvényben 
nem volt sarkalatos, tehát nem érintette a sarkalatossági záradék ezt a részt. Mivel ez egy 
átmeneti rendelkezés volt érdemében, felteszem, hogy ezért nem érinti a sarkalatossági 
záradék most a módosító javaslatban. Tehát az elfogadott törvényben a 35. §-t nem érintette a 
sarkalatossági záradék. 

 
ELNÖK: Tehát akkor a válasza az, hogy a 28. § (2) bekezdése nem sarkalatos. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem sarkalatos. 
 
ELNÖK: Nem sarkalatos, vagyis a szöveg helyes. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Röviden azt szeretném megkérdezni a 
kormány képviselőjétől, hogy ezt a Ptk.-módosítást egyszerűen nem értem. Kérem, még 
egyszer magyarázza meg, vagy érthetőbben, mert nem tudom értelmezni ezt a bizonyos 
egyesületi törvénymódosítással kapcsolatos részt. Nem is találom most így hirtelen egyébként 
a normaszöveget. Ez hányas szakaszban szerepel egyáltalán?  

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 28. § (2) 

bekezdésben szerepel, annak a b) pontjában, az a Ptk. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tudom, elvesztettem a fonalat. Tehát 

még egyszer kérem, pontosan határozza meg, hol szerepel az egyesülési törvénnyel, illetve a 
Ptk.-módosítással kapcsolatos rész ebben a kezünkben tartott, négyoldalas javaslatban. Én 
nem találom. 

 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nos, tehát a 28. § 

(2) bekezdés b) pontja az eredeti törvény, az egyházi törvény 35. §-ának (2) bekezdése. A 
35. § (2) bekezdésében van egy visszahivatkozás a Ptk. 62. § (4) bekezdésére, ami helyesen 
63. § (4) bekezdés.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Aha – tehát a hivatkozás volt helytelen. 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Igen, így van. 

Azért mondom, hogy technikai, itt ugyanis egy elírás történt lényegében. Tehát 62/4. nincs, ez 
helyesen 63/4. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Meggyőző. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor erről a bizottsági 

módosító javaslatról döntést hozunk. Ki ért egyet ennek az előterjesztésével? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a 
módosító javaslatot. 

Most a 15 pontos módosító javaslatot kérdezem. Ezzel koherenciazavarokat 
küszöbölnének ki, illetve pontosabban előznének meg. Van-e kérdés vagy hozzászólás 
bármelyikkel kapcsolatban? Igényli-e valaki a pontok szerinti külön tárgyalást? (Nincs ilyen 
jelzés.) 

Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tekintettel az ország 

sorsát eldöntő közelgő egri frakcióülésre, nem kívánom itt hosszan visszatartani a 
képviselőtársakat a részvételtől. Néha egyébként az a kósza gondolatom is támad, hogy lehet, 
hogy tényleg sokkal idő- és energiakímélőbb lenne, ha az ott hozott döntéseket hoznák ide 
elénk, és azt vitatnánk meg – de nem baj, mi azért ettől függetlenül komolyan vesszük a 
dolgunkat. 

A lényeg az, hogy én tehát egy dologra kérdeznék rá az előterjesztés 15. pontjával 
kapcsolatban: a munka törvénykönyve III. rész 12. fejezet hatályát veszti, ez a 
köztisztviselőkre vonatkozó átmeneti rendelkezés. Igazából tehát egy pici megnyugtatást vagy 
magyarázatot kérnék, hogy tulajdonképpen ezt most miért kell kivenni onnét a munka 
törvénykönyvéből, ezeket az egyébként meglévő, korábban csekély húsz éven át meglevő 
szabályokat a speciális rendelkezésekről. Nem értem a dolgot. 
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ELNÖK: Megadom a szót, de jelzem, hogy rengeteg időnk van, képviselő úr. 

Bármelyik pontra kíváncsi, fölajánlotta a kormány, megkapja a választ. Most is ez fog 
történni. Kérem a kormány képviselőjét, adja meg a felvilágosítást. Tessék! 

 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Hazafi Zoltán, főosztályvezető, KIM. 
Nagyon röviden. A jelenleg hatályos munka törvénykönyve külön fejezetben, 

nevezetesen a 12. fejezetben szabályozza a fizikai alkalmazottakra vonatkozó speciális 
szabályokat. De ezek a speciális szabályok március 1-jétől az új közszolgálati tisztviselői 
törvényben fognak szerepelni, ergo március 1-jével nincs szükség ezekre a speciális 
rendelkezésekre, ezért kerül hatályon kívül helyezésre, és ezért a két törvény közötti összhang 
megteremtését szolgálja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Más kérdés? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor egyet kérdeznék meg, hogy igazából ez 

eredetileg miért nem jutott eszébe valakinek. Miért kell utólag egy ilyen kiskapus megoldással 
vagy egy ilyen utólagos módosítással élni? Miért nem akkor, amikor a kodifikáció nyugodt, 
higgadt munkálatai zajlottak, miért ér minket most egy cunamiként az, hogy lesz március 1-
jétől egy új szabályozási helye ennek a területnek? Miért csap le ez most mennykőként, hogy 
akkor viszont hatályon kívül kellene helyezni a munka törvénykönyvében az ezzel foglalkozó 
fejezetet? Csupán ennyi a kérdésem. Magyarul, úgy érzem, hogy valami hiba történt a 
rendszerben. Persze szerencsére most korrigálják, csak nem szerencsés ez a dolog így 
szerintem. 

 
ELNÖK: Ez egy kérdés volt, tehát tessék reagálni, ha kíván. 
 
DR. HAZAFI ZOLTÁN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Ami 

bizonytalan volt a törvény elfogadásakor, az a munka törvénykönyvének a hatálybalépése. 
Voltak olyan javaslatok, hogy március 1-jével, július 1-jével; tehát igazából akkor, amikor a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényjavaslat előterjesztésre került, ez még nem került 
véglegezésre. Márpedig ebben igazodnunk kellett az új munka törvénykönyvének a 
hatálybalépéséhez, pusztán ez az oka, hogy most kerül sor az összhang megteremtésére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés bármelyik pontot illetően? 

Jelentkezőt nem látok. A kormány képviseletében megadom a szót. Tessék! 
 
DR. GALIK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Elnézést kérek, de még visszatérnék a Gaudi képviselő úr által felvetett 
szakaszra. Valóban, a hivatkozás helyes, a szöveget viszont picikét mégiscsak pontosítani 
kell. Ugyanis a 62/4/b hatályon kívül helyezésre rendben van, de nem a 63. § kerül a helyére, 
hanem a 63. § 4/b. Tehát ezt az egészen picike pontosítást tenném még. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A munkatársaink is éppen ezt jelezték, de akkor ne keverjük a 

dolgot; most zárjuk le a 15 pontos javaslatot, és visszatérünk egy módosító szavazás erejéig a 
nemzetiségi témával induló külön módosító javaslatra.  
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Ha nincs a 15 pontos javaslattal kapcsolatosan további kérdés, kíván-e valaki külön 
szavazást, vagy együtt szavazhatunk? (Közbeszólások: Együtt!) Nem kíván senki sem külön 
szavazást. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja, hogy ezt a 15 pontos módosító javaslatot a 
bizottság benyújtsa? (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság tehát úgy döntött, hogy ezt 
benyújtja. 

Most tehát visszatérünk arra a fölvetésre, hogy a törvényjavaslat második alcímét 27-
29. §-okkal kiegészítő bizottsági módosító javaslatnál az a rendelkezés, amely a 28. § (2) 
bekezdésében került megfogalmazásra, ott a b) pontban a szöveg helyesen a következő: a 
35. § (2) bekezdésében a „62. § (4) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „63. § (4) 
bekezdés b) pontja” szöveg lép. Tehát amit a kormány képviselője elmondott, azt építenénk 
be, a szövegben a 63. §-ra történő utalásnál megjelenik az is, hogy (4) bekezdés b) pontja, 
szövegszerűen.  

Ezzel módosítanánk a benyújtásra elhatározott módosító javaslatot. Ki ért ezzel egyet? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatos kérdéseket megtárgyaltuk. A napirendi pont 
végére értünk. 

„Egyebek” címszó alatt nekem fölvetésem nincs. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért 
szót, utána pedig Papcsák Ferenc képviselő úr. Gaudi képviselő úr, tessék! 

Egyebek 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagy 
jelentőségű dologban szeretnék az „egyebek” között fölszólalni. Két nagyon komoly kódex 
kerül majd idén a Ház elé: a Ptk. és a Btk. Ebben a körben én kérem az elnök úr segítségét 
ahhoz, hogy ezt a két nagyon fontos – és gondolom, a jogászkollégákat is nagyon érdeklő – 
novellát vagy kódexet valahogy méltó módon tudjuk tárgyalni. Én most egész pontosan 
póriasan arra gondolnék, hogy legyen nekünk lehetőségünk akár már most egyfajta előzetes 
véleményformálásra, rálátásra; tehát kvázi ne a szokásos úgymond húsdarálás egyik törvénye 
legyen ez a kettő, hanem valahogy egy kiemelt, komoly, nagy figyelmet kapó, kellő szakmai 
ráfutással kezelt ügy. Abban kérem elnök úr segítségét, hogy akár biztosítsa a lehetőségét 
annak, hogy például a kodifikátor munkatársakkal tudjunk egy kötetlen találkozót tartani, ahol 
elmondhatnák, hogy ők hogyan készítették ezt a két kódexet – azt hiszem, most a Btk. van 
előrehaladottabb állapotban –, tehát hogyan készítették a Btk.-t, mik a szempontjaik. Tehát én 
javasolnám, illetve kérem elnök urat, szervezzen egy ilyen találkozót, ahol az ez iránt 
érdeklődő bizottsági tagtársak meghallgathatnák, hogyan született ez a tervezet, és hogyan 
tudnánk ezt jobbá tenni, szebbé tenni annak érdekében, hogy szolgálja a célját a büntető 
törvénykönyv, meg a Ptk. is, amire szánják. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megfontoljuk a fölvetést. Önmagában a megközelítés indokolt 

és jogos. Ez két olyan kódex, amely gyakorlatilag az ország életét alapvetően rendezi, még 
akkor is, ha ez nem sarkalatos törvény, egyik sem. De hogy milyen megoldásokkal, ez nyitott 
kérdés. Én kész vagyok konzultációra képviselőtársaimmal, és meg fogjuk keresni azokat a 
feladat igényelte különleges formákat is, amelyek elősegítik, hogy minél jobb minőségű 
munkát végezzünk. 

Papcsák Ferenc képviselő úr! 
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottságot, hogy a devizaeladósodás okait vizsgáló bizottság 
elvégezte a munkáját. Elnök úrhoz eljuttattuk a vizsgálati jelentést, nyilván az alkotmányügyi 
bizottság tárgyalni fogja.  

Ezúton is szeretném megköszönni a képviselőtársaknak, hogy részt vettek ebben a 
munkában, és eredményesen tudtuk ezt a munkát befejezni. Nagyon szépen köszönöm a 
munkatársaknak is a segítséget, akik közreműködtek, és segítették, támogatták a munkánkat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Várhatóan, mint azt egyébként már írásban is jeleztük, 

hétfőn napirendre kerül a jelentés megtárgyalása. 
Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én Gaudi-Nagy Tamás képviselő 

úr felvetésével kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy számomra a mai 
házbizottsági anyagban az áll rendelkezésemre, hogy a büntető törvénykönyvet még 
februárban benyújtja a kormány, de most hallottam, hogy ez nem fog megvalósulni. És az 
előrejelzés szerint a polgári törvénykönyv viszont április hónapban lesz benyújtva, és a tervek 
szerint csak júniusban tárgyalná a Ház. Tehát februári előterjesztése lesz a Btk.-nak az anyag 
szerint és áprilisi tárgyalás. Magyarul tehát ez két hónap. Bízzunk benne, hogy lesz rá időnk! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás, felvetés „egyebek” címszó alatt? 

(Nincs jelentkező.) Nincs. 
Köszönöm szépen a részvételt. Várhatóan hétfőn találkozunk. Szép hétvégét kívánok 

mindenkinek, az addig terjedő napokban eredményes, jó munkát! 
Az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 22 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


