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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/5948. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. A Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának 

körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/6045. szám)  

(Dr. Budai Gyula, Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5932. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról a Házszabály 96. § (3) 

bekezdés és 102. § (1) bekezdés szerinti eljárásban)  

 

Napirend-kiegészítés: 

4. Zárószavazás előkészítése:  

a) A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók 

emlékének megörökítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat (H/5540. szám) 

b) Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló 

miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/5976. szám)  

 

5. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek első kiegészítése és 

módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat (T/5561. szám)  

(Józsa István (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
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b) Vizsgálóbizottság felállításáról a médiatörvény rendelkezései érvényesülésének 

vizsgálatáról a kiegyensúlyozott közszolgálati hírszerkesztésben címmel benyújtott 

országgyűlési határozati javaslat (H/5886. szám)  

(Dr. Szili Katalin (független), Ivády Gábor (független), Molnár Oszkár (független) 

képviselők önálló indítványa)  

 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Vas Imre (Fidesz) távozása után dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak 
(Fidesz)  
Dr. Ipkovich György (MSZP) dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Lipők Sándor országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Józsa István országgyűlési képviselő (MSZP)  
Ivády Gábor országgyűlési képviselő (független)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott jelen lévő résztvevőket. Ülésünket 
megnyitom.  

Napirendi javaslatom annyiban módosul, hogy még két törvényt illetően, pontosabban 
egy törvényjavaslatot és egy jelentést illetően zárószavazás előtti módosító javaslat érkezett. 
Javaslom tehát a napirendet kiegészíteni, és az áttekinthetősége érdekében ismertetem a 
javaslatomat. Az 1. napirendi pont változatlanul az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása; a 2. napirendi pont a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs 
programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési 
határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása; 3. a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsán 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerülne sor a Házszabály 102. § (1) bekezdése 
szerinti eljárásban; majd zárószavazás előkészítéseként 4/a pont alatt a kommunista diktatúra 
által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről szóló 
törvényjavaslat; 4/b pont alatt a dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést 
vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló országgyűlési határozati 
javaslat – ez utóbbiak a zárószavazás-előkészítő napirendi pontok –; s végül két 
tárgysorozatba-vételi indítvány az írásbeli javaslat szerint, ezt nem ismertetem, mert ez 
rendelkezésére áll mindenkinek. 

Ez tehát a napirendi javaslatom. Módosító javaslat nem érkezett. Határozathozatal 
következik, előtte azonban rögzítjük, hogy Molnár Attilát Kozma Péter, Bohács Zsoltot Vas 
Imre, Papcsák Ferencet Mátrai Márta, Rubovszky Györgyöt Salamon László, Gaudi-Nagy 
Tamást Staudt Gábor, Szakács Imrét Vitányi István, Varga Istvánt Turi-Kovács Béla, 
Ipkovich Györgyöt Steiner Pál, Zsiga Marcellt pedig Pősze Lajos helyettesíti.  

Kérdezem, ki ért egyet a napirenddel. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
13 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás 
mellett a bizottság a napirendet elfogadta. 

Egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5948. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Az 1. napirendi pontunk az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/5948. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. Az előterjesztő a kormány. Képviseletében kit köszönthetünk? 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Simonné Berta Krisztina vagyok, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A törvényjavaslathoz 11 ajánlási pontban összefoglalt 

módosítójavaslat-sorozat érkezett. Az ajánlás sorrendjében haladunk. 
Az 1. pont Szabó Timea javaslata. Munkatársaink azt jelentkezik, hogy a javaslat nem 

tekinthető házszabályszerűnek, mert a 94. § (3) bekezdésében előírt korlátot sérti. (Rövid 
konzultációt követően:) A helyzet tehát az – közben itt konzultáltunk a munkatársammal –, 
hogy nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, tehát kötelességszerűen az első helyen 
kijelölt bizottság vizsgálhatja a házszabályszerűséget, de nekünk is jogunkban áll vizsgálni, és 
ha úgy ítéljük meg, hogy nem házszabályszerű, akkor nem kell állást foglalnunk.  
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Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen indítvány. Most a kormányt nem is 
kérdezem; érdemi kérdésben véleményt nyilváníthat, ha kíván, természetesen, de érdemi 
nyilatkozatot szoktunk általában várni. 

Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a bizottság állapítsa 

meg, hogy a módosító javaslat nem házszabályszerű. 
 
ELNÖK: Akkor efölött megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni a 

házszabályszerűség kérdéséhez? (Nincs jelentkező.) Ha nem, határozathozatal következik. Ki 
ért egyet azzal, hogy nem házszabályszerű a javaslat? (Szavazás.) 15 igen. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás. A bizottság tehát nem 
mondta ki házszabályszerűnek, nem foglalunk állást a javaslatról. 

A 2. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata következik. Először a 
kormány álláspontját kérdezem, támogatja-e vagy sem. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja, tekintettel arra, hogy az EU kék kártya megszerzéséhez felsőfokú 
szakmai képesítést kell igazolnia a kérelmezőnek, és ez a már hatályos hazai szabályozásban 
is így van. Ennél alacsonyabb képesítés, képzettség, amire Gaudi-Nagy képviselő úr javaslata 
irányul, ellentétes a hazai joggal is és az irányelvvel is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Rögzítjük, hogy Cser-Palkovics Andrást Szakács Imre 

helyettesi. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány ezt sem támogatja, tekintettel arra, hogy a javaslat diszkriminatív módon a 
származási országok szerint határozná meg az éves kiadható kvótaszámot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? Turi-Kovács képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak kérdésem lenne. Vannak olyan országok, 

amelyekben az országtól függően, hogy honnan van a migráció, különbséget tesznek és 
kvótákat állítanak föl? Mert úgy tudom, hogy vannak. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tudtommal nincs ilyen. Kvótamegállapítás van, de országra nézve, tehát a származási ország 
szerinti kvóta nem alkalmazott, mert az úgy diszkriminatív lenne. Nálunk a hatályos jogban 
arra van lehetőség, hogy kvótát állapítson meg a miniszter, de egyelőre még nem volt rá 
szükség, olyan kicsi a szám. (Dr. Turi-Kovács Béla: Jó, köszönöm.)  

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

előtt rögzítjük, hogy Gruber Attilát Vitányi István képviselő úr helyettesíti. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Szabó Timea módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. Közbiztonsági szempontból szükségesnek tartjuk, ahol van rá 
lehetőség. A múlt héten erről kicsit hosszabban beszéltünk itt ebben a bizottságban.  

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Szabó Timea módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány a javaslatot, bár egyetért a céljával, de úgy véljük, hogy a mostani 
szövegezésben a „már” szócska révén megvalósult már a cél. 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 6. pont Szabó Timea javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. Ennek az az indoka, hogy itt egy helyzetváltozás állt be, 
tehát megszűnt a jogalapot képező menekült vagy oltalmazott jogállás. Ebből kifolyólag az új 
helyzetnek megfelelően ez abszolút nem determinálja a hatóságot, hogy negatív legyen a 
döntése. Lehet, hogy a jelenlegi státust adja meg, tehát a letelepedett jogállást, lehet, hogy a 
törvény szerint mást, de alapvetően helyzetváltozás következett be.  

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott.  

A 7. és a 8. pont együttesen következik összefüggés okán, Borbély Lénárd képviselő 
úr módosító javaslatai. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány mind a kettőt támogatja. Jobbító, és szükség is van rá, mert a második esetben egy 
technikai, számozási hiba volt. 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
módosító javaslatot. 

A 9. pont Szabó Timea módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja a kormány. Éppen az előbbiekben megszavazottnál került helyre az az 
elszámozási technikai probléma.  

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Szabó Timea módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

kormány nem támogatja. Azért nem támogatja, mert ebben a pillanatban még a hatályos 
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eljárási irányelv ismeri ezt a listát. Lehet, hogy az irányelv-módosítással kikerül, de most a 
hatályos jogból kivenni azt, ami még EU-szinten nem került ki, idő előttinek tartjuk. 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pontban Szabó Timea javaslata zárja a sort. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Igen, a kormány támogatja. Javítja a szöveget. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Az igenlő 

szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

A Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának 
körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/6045. szám); módosító javaslatok megvitatása 

A 2. napirendi pont következik: a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs 
programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/6045. számú 
országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak megvitatása. Két módosító javaslat 
érkezett az országgyűlési határozati javaslathoz, Bödecs Barna részéről. Az előterjesztőket 
Lipők Sándor képviselő úr képviseli. A kormány képviseletében ki van jelen? 

 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Székács Péter vagyok, az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára. 
 
ELNÖK: Köszönöm, helyettes államtitkár úr.  
Az 1. pontot illetően kérdezem, mi az előterjesztők álláspontja. 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontja? 
 
DR. SZÉKÁCS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A hozzászólások lehetőségét megnyitva Staudt 

Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Először is egy indokolást 

szeretnénk kérni, hogy hozzá tudjunk szólni, mert így nehéz. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőtől indokolást szeretne hallani Staudt képviselő úr, hogy miért 

nem támogatja. 
 
LIPŐK SÁNDOR (Fidesz): Az előterjesztő azért nem támogatja, mert az 

előterjesztésből világosan kiderül, hogy mely vizsgálatokat kéri és akarja lefolytatni, és nem 
kívánja kiterjeszteni a javaslatban fölvetett kérdésre.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Staudt képviselő úr! 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Akkor viszont a jegyzőkönyv kedvéért: ez 

felháborító. Nem tudom, akkor ezek szerint ez egy olyan ügylet volt, amiben mindenki benne 
volt, és ezt nem akarjuk vizsgálni, vagy mi az oka annak, hogy egy bizottság nem tudja 
kiterjeszteni a vizsgálati hatáskörét egy olyan kérdésre, ami bizony a közvéleményt is nagyon 
foglalkoztatja, és a sajtóban is megjelentek ezek a hírek? Tehát ha ez amiatt van, hogy nem 
készültek fel a bizottsági ülésre, és dafke nemet mondanak, akkor az még a jobbik eset. A 
rosszabbik az, hogy valamit tudnak, hogy ezt itt nem kellene bolygatni, mert kijöhet még 
valami. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor most 

vizsgálóbizottság felállításáról van szó, és a vizsgálóbizottság vizsgálati feladataival 
kapcsolatban, ha én jól emlékszem, nem lehet módosító indítványt benyújtani. Úgyhogy 
kérem, erről döntsön a bizottság először, hogy ez házszabályszerű-e. Én úgy látom, hogy 
mind a kettő, az 1. és a 2. pont is a vizsgálóbizottság vizsgálati feladataira vonatkozik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ismertetem a Házszabály 34. § (2) bekezdését: „Az ideiglenes bizottság 

létrehozására irányuló határozati javaslathoz nem lehet olyan módosító javaslatot benyújtani, 
amely a) a vizsgálóbizottság elnevezésére, a vizsgálat tárgyára, b) az eseti bizottság 
elnevezésére, a feladatkörébe utalt ügyre vonatkozik.” Tehát itt a vizsgálat tárgya merülhet 
föl, mert az országgyűlési határozati javaslat 2. pontjában a felvezető szöveg kifejezetten arról 
szól, hogy mi a vizsgálat tárgya.  

Én ismertettem most a Házszabályt, érdemben nem szólok hozzá. Kérdezem, kíván-e 
valaki felszólalni Vas Imre felvetéséhez; tehát a házszabályszerűségre szorítkozunk egyelőre. 
Képviselő úr? 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Akkor először is jó lett volna, ha az 

előterjesztő egyrészt ezt a jogi érvet hozza fel, amit nem nagyon tudok elfogadni, lévén, hogy 
akkor ez egy rosszul előkészített vizsgálóbizottság, ha az ilyen körülmények nem férnek bele. 
Rosszul van előkészítve, tehát megint csak politikai lufihámozás lesz a célja. Ha viszont nem 
így van, akkor esetleg megfelelő módon újra be kellene terjeszteni, hogy ilyen több százas 
tételű buszbeszerzések és azoknak a körülményei vagy azok meghiúsulása vagy azok 
háttéreseményei is feltárhatóak legyenek. Enélkül megint nem fogjuk elérni a kellő 
eredményt. És lehet ezt jogilag csűrni-csavarni, én megértem elnök úrnak az érveit, de úgy 
látom itt az előterjesztő nyilatkozata alapján, hogy ez nem is volt cél, hogy ezt vizsgálják, és 
ez eléggé tragikus. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Én csak a Házszabályt csűrtem-csavartam, már úgy, hogy felolvastam a 

szöveget – magyarázatot nem is fűztem hozzá. 
Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nem vitatkozva azzal, sőt mi több, egyetértve, hogy nem házszabályszerű a javaslat, hiszen 
valóban nem lehet ilyet benyújtani, de szeretném azt kiemelni, hogy egyrészt a benyújtást 
megelőző politikai egyeztetés hiányára utal az, hogy nemegyszer merül fel az ellenzéki 
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pártokban az, hogy ki kellene egészíteni a vizsgálatnak a tárgykörét. Ez merült föl egyébként 
a Malév-vizsgálóbizottság ügyében is, ott a kormánypárti képviselőtársaim egyébként 
egyetértettek azzal, hogy az időszakot kibővítsük, utána az előterjesztő erre rácáfolt, és a 
plenáris ülésen azt mondta, hogy nem. 

Azt itt nem tudtuk kezelni, mert nem volt itt az előterjesztője a javaslatnak, azonban a 
Házszabály azt lehetővé teszi, hogy az előterjesztő, aki jelen esetben itt van, visszavonja a 
javaslatát, és ezzel a kiegészítéssel újra benyújtsa, amennyiben egyetért vele. Tehát azt tudom 
mondani, hogy anélkül, hogy érdemben állást kívánnék foglalni a javaslat tartalmát illetően, 
technikailag ez nagyon könnyen megoldható és áthidalható, tekintettel arra, hogy az 
előterjesztő képviselő úr itt van. Úgyhogy ha egyetért ezzel a javaslattal tartalmilag, akkor 
technikailag ezt így meg tudja oldani. Ezt javasolnám. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Én nagyon rövid leszek, 

és tulajdonképpen Bárándy Gergelynek szól a nyilatkozatom. Az ellenzék kifogásolja az 
egyeztetés hiányát. Szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy mára ötpárti 
értekezletre hívta meg a Fidesz-frakció a választójoggal kapcsolatban az ellenzéki pártokat 
(Dr. Bárándy Gergely: Ez nincs benne!), és tudomásom szerint kizárólag a Jobbik hajlandó 
megjelenni ezen az egyeztetésen, sem a szocialisták, sem az LMP nem. Úgyhogy nagyon 
álságos ez a hozzászólás Bárándy Gergely részéről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, 

eléggé eltértünk már a tárgytól, de én azt szeretném kérni Rubovszky képviselő úrtól, hogy 
általában a politikai egyeztetéseket, amelyek, mondjuk, egy vizsgálóbizottságot illetnek, ne 
keverje vagy akarja összemosni a stratégiai kérdésekkel. Ugyanis az egyik az, a másik meg 
egy egyszerű politikai egyeztetés. Amiről Rubovszky képviselő úr beszél, azok stratégiai 
törvényeknek az egyeztetéséről szólnak. Épp egy előző napirend kapcsán a múlt héten 
mondtam el részletesen, és nem kívánom megismételni, hogy nincs értelme addig választójogi 
törvényhez fűzött eljárási törvényekről tárgyalni, amíg nem nyithatjuk föl a választójogi 
törvénynek a kérdéseit, amíg az alaptörvényben foglalt rendelkezésekhez nem lehet 
hozzászólni, amíg az alaptörvény bármilyen módosításától a kormánypártok elzárkóznak.  

Azért szerettem volna ezt most idehozni, mert Rubovszky képviselő úr ezt fölvetette, 
és úgy gondolom, a két szituációt nem lehet összekeverni. Itt egyszerűen egy ehhez képest – 
hangsúlyozom: ehhez képest – marginális vizsgálatról van szó. Ezekben az egyedi 
kérdésekben természetesen most és a jövőben is készen állunk az egyeztetésre. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még a házszabályszerűséget illetően további hozzászólás? 

(Nincs.) Határozathozatal következik a javaslat házszabályszerűségéről. Szavazás előtt 
rögzítjük, hogy Horváth Zsolt képviselő urat Rubovszky György képviselő úr helyettesíti.  

Ki ért azzal egyet, hogy a javaslat nem házszabályszerű? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 19 igen. A bizottság tehát kimondta, hogy a javaslat nem 
házszabályszerű. 

Ugyanez a felvetés merült fel a 2. pont kapcsán. Gondolom, külön vitát nem kívánunk 
erről folytatni, de megkérdezem, hogy a 2. pontban lévő javaslat házszabályszerűségével 



- 13 - 

kapcsolatban van-e hozzászólás. (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki ért 
azzal egyet, hogy a 2. pont alatti javaslat sem házszabályszerű? (Szavazás.) 20 igen. A 
bizottság kimondta, hogy egyik javaslat sem felel meg a Házszabálynak, és ezért érdemben 
nem foglalunk állást. 

Ezzel a 2. napirendi pontot befejeztük. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról a 
Házszabály 96. § (3) bekezdés és 102. § (1) bekezdés szerinti eljárásban 

Következik a 3. napirendi pont: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A napirendünk szerint bizottsági módosító javaslat 
benyújtását tárgyaljuk meg, amit egyébként a Fidesz kezdeményezett. 

Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Kérem, hogy a bizottság nyújtsa be a 

módosító indítványt. Ez a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 
kapcsolatos eljárás egyszerűsítésére vonatkozik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselőtársaim rendelkezésére áll tervezet megjelölésével egy március 12-

ei dátumozású bizottsági módosító javaslat. Ez az, amire a képviselő úr utal, ennek a 
benyújtását javasolta Vas Imre képviselő úr. 

Simonné dr. Berta Krisztina helyettes államtitkár képviseli az előterjesztő kormányt. 
Megkérdezem az előterjesztőt, egyetértene-e egy ilyen bizottsági módosító javaslattal. 

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Elnök úr, sajnálatos módon én csak azt tudom mondani, hogy nem alakította még ki a 
kormány az álláspontját ezzel kapcsolatban. Nyilván törekszik rá minél gyorsabban. 

 
ELNÖK: A kormánynak tehát nincs véleménye egyelőre. Hozzászólások következnek. 

Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A kérdésem az lenne a kormány képviselőjéhez 

– hátha tetszik tudni rá válaszolni –, hogy az előzetes egyeztetések során az érintett és 
illetékes környezetvédelmi államtitkárság, illetve annak minisztériuma adott-e valamilyen 
állásfoglalást ebben az ügyben.  

 
SIMONNÉ DR. BERTA KRISZTINA helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Elnézését kérem, képviselő úr, nem tudom, ez nem az én szakterületem. (Dr. Turi-Kovács 
Béla: Értem.) Mivel ez volt az álláspont, hogy most még nincs kormányálláspont, azért 
vagyok én itt. (Dr. Turi-Kovács Béla: Köszönöm szépen.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr, én csak 

kérdezni szeretnék. Itt megint arról van szó, hogy valamilyen beruházás megvalósítása vagy 
esetleg a megvalósítás elnyeréséhez vezető út egyszerűbbé válik? Mert most kaptuk meg ezt a 
javaslatot, legalábbis én most látom először, és ez a kérdés felmerült bennem, hogy konkrétan 
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miről szól ez a javaslat. Mert az indokolást tekintve nagyjából erre lehet következtetni, de 
mivel az eredeti javaslatot most nem igazán áll módunkban áttekinteni, ezért szeretném kérni, 
hogy valaki az előterjesztők közül ezt válaszolja meg.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az eljárás gyorsításáról van szó. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt értem, képviselő úr – de 

minek az árán? Azt szeretném kérdezni, hogy megint valami garanciális elem kerül ki, vagy 
minek az árán gyorsul ez az eljárás. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Döntően az eljárási határidők tekintetében. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Amit 

ennél a napirendi pontnál most művel Vas Imre képviselőtársunk, az egyszerűen fölháborító. 
Most vagy van valami értelmes oka, indoka, hogy ezt akarják csinálni, és akkor azt el kell 
mondani, konkrétan. De képviselő úr, ön nagyon lebecsüli a képviselőtársait, amikor azt 
gondolja, hogy ilyen felszínes, semmitmondó, üres mondatokkal el lehet intézni esetleges 
sanda szándékok keresztülvitelét! 

Bárándy Gergely képviselőtársam nem azért faggatózott, mert valamilyen személyes 
perverz kíváncsisággal bír ezen ügyek iránt. Hanem egyszerűen szeretnénk azt tudni, hogy 
van-e valami oka, van-e valami szükségessége annak, hogy a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások gyorsításánál még további ügyintézési határidő-rövidítésre 
tegyenek javaslatot. De szemmel láthatóan önnek, képviselő úr, halványlila segédfogalma 
nincs arról, hogy ez az egész miért született; valaki valamelyik fideszes műhelyben megírta 
ezt a módosító indítványt, belenyomta valakinek a kezébe, és ön, mint a Fidesz-frakció 
mindenese, lelkesen mondja ezeket az üres, semmitmondó hülyeségeket. Így nem lehet 
törvényt módosítani!  

És én nem kérdezek a kormány képviselőjétől, azért nem, mert tudom, hogy egyébként 
a saját szakterületükön felkészült köztisztviselőket hoznak olyan helyzetbe, hogy olyan 
ügyeket csűrnek be ilyen törvényeknél, amihez az adott köztisztviselőnek sem előzetes 
ismerete, sem valamilyen konkrét viszonya, miután más területhez ért, nincsen. 

Tehát ez az egész méltatlan. Ha már a kérdéseinkre nem tudnak válaszolni, akkor 
mondják azt, hogy fülkeforradalom, és akkor értjük. De így értelmesen tárgyalni nem lehet! 
Úgyhogy ennél a napirendi pontnál a továbbiakban a Magyar Szocialista Párt nem vesz részt a 
vitában. Csinálják úgy, ahogy a saját lelkiismeretük diktálja! Szégyen egyébként, szégyen! 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt ugye látható, hogy ennek a 
törvénynek, tehát a 2006. évi LIII. törvénynek a 3. § (5) bekezdése idáig csak a) és b) pontból 
állt, és ez továbbival, a c)-f) pontokkal egészül ki, és ezekben az eljárásokban is például a 
közúti közlekedésről szóló törvénnyel, vagy például a villamos energiáról, 
természetvédelemről, illetve a vízgazdálkodásról szóló törvénnyel kapcsolatos eljárási 
határidőt rövidíti ezeknek a kiemelt beruházással kapcsolatos engedélyezéseknek a során.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Egyetértve Lamperth Mónikával, és nem szívesen részt 

véve a vitában, de Vas úrnak felhívnám a figyelmét két konkrét példára. (Dr. Vas Imre: 
Igen?) Most arról én önöket már meg sem akarom próbálni meggyőzni, hogy ezeknél a 
környezetvédelmi ügyeknél milyen fontos, hogy megfelelő idő álljon a hatóság 
rendelkezésére, hogy ezeket a környezeti hatásokat megvizsgálja, hogy a megfelelő 
szakvéleményeket, hatástanulmányokat beszerezze, hogy az álláspontját kialakítsa. És a 
kiemelt fejlesztés nem azt jelenti, hogy tűzön-vízen, árkon-bokron, mindenen átgázolva azt a 
beruházást, mindenféle jogszabály felborításával, megcsináljuk, hanem pontosan azt jelenti, 
hogy a kiemelt fejlesztések esetében hihetetlenül nagy körültekintéssel kellene eljárni, mert 
rendkívüli módon érinti az emberek életviszonyait. Szeretném Vas úrnak mondani: nem a 
„zemberekét”, hanem az emberek életviszonyait, és erre két példát hadd mondjak el önnek. 

Ha valaha is figyelemmel kísérte, az egyik ez a bizonyos csodálatos híd ügye a 
balatoni autópályánál, a Kőröshegyi völgyhíd, ahol évekig volt vita egyáltalán a 
nyomvonalon, hogy merre menjen el ez a híd, és a mai napig is vitás ez a létesítmény 
bizonyos szempontból. A másik pedig az újpesti csodálatos híd, ahol szintén a hídfőnél a 
bekötőutakkal kapcsolatosan – én magam is részt vettem akkor mint fejlesztési tanács elnöke 
egy értekezleten – harminc polgármesterrel kellett hosszú heteken keresztül egyeztetnie az 
akkori államtitkárnak, hogy valamilyen modus vivendi ott megszülessen. 

Most önök ezt az egyeztetési határidőt gyakorlatilag egy nevetséges időtartamra 
akarják leszorítani, amikor a jogalkotó pontosan azt szeretné, hogy ezzel szemben egy 
nagyobb figyelem lenne; ez lenne a kiemelt fejlesztéseknek a lényege. Persze úgy is lehet 
csinálni, mint Kim Ir Szen, hogy itt a zöld mezőn legyen egy cukorgyár, és akkor nem kell 
semmilyen hatóság.  

Csak ezt szerettem volna hozzátenni, mert tényleg elképesztő az ön felkészületlensége. 
Akkor nem kell felvállalni egy ilyen módosító indítványnak a benyújtását! 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, 

én egyet tudok a mi frakciónk részéről ígérni: meg fogjuk próbálni kitalálni, hogy miért kell 
ez a törvény. Mert Vas képviselő úr, azt gondolom, valamit nem mond el. Jól látszik, hogy 
valami miatt ez most fontos önöknek. És amiből ez látszik, az nemcsak az, hogy magát a 
határidőt rövidítik le, hanem kikerül a törvényből az a rendelkezés is, hogy a törvény a 
kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, azaz a kihirdetést követő napon lép hatályba, erre 
változtatná a módosító javaslat a törvény szövegét. Ez azt jelenti tehát, hogy önöknek ez 
valami miatt nagyon fontos; mondom, ki fogjuk deríteni, hogy miért, és biztosak lehetnek 
benne, hogy a nyilvánosság elé fogjuk tárni. Ugyanis ha csak a határidők módosulnának, 
akkor teljesen fölösleges lenne kivenni a 15 napos határidőt a hatálybalépésre. 

Képviselő úr, én még egyszer megkérdezném öntől, hogy miért kell önöknek ez a 
törvény, miért kell önöknek ez a törvénymódosítás. Legyen szíves, egyenesen válaszoljon rá! 
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Köszönöm. 

Szavazás a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor határozathozatal következik. 
Ki ért egyet azzal, hogy ezt a módosító javaslatot a bizottság előterjessze? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen. A bizottság úgy döntött, hogy a módosító 
javaslatot előterjeszti. 

Ezzel ezt a napirendi pontot befejeztük. 
A napirendi sorrendben változásra kényszerít minket az a helyzet, hogy a 

zárószavazással kapcsolatos napirendi pontokhoz még nem érkezett meg a kormány 
képviselője, de igyekszik. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

a) Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek első kiegészítése és 
módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat (T/5561. szám) 

Tehát most a tárgysorozatba-vételi napirendi pont tárgyalást kezdjük meg, elsőként a 
Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek első kiegészítése és módosítása 
címmel benyújtott T/5561. szám alatti, Józsa István képviselő úr által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele van előttünk. 

Köszöntöm az előterjesztő képviselő urat, és egyben megadom a szót. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én január 6-a óta rendelkezésre 

állok, hogy ezt előterjesszem, úgyhogy ellentétben a kormány képviselőjével, aki nem ért ide, 
állok rendelkezésére a bizottságnak, és nagyon köszönöm, hogy szóbeli kiegészítést tehetek 
ezzel a rendkívül fontos napirendi ponthoz. 

Ez ugyanis egy gazdasági indíttatású törvénymódosítási javaslat, amelyet 
megítélésünk szerint csak Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései első 
kiegészítésével és módosításával lehet megoldani. Nevezetesen a kormány hitelvesztése, 
illetve a kormányzati politika hiteltelensége eredményezi azt a helyzetet, hogy nem jut az 
ország hitelhez, csak rendkívül nagy többletköltségek árán. És ha visszaemlékeznek rá, január 
első hetében a forint árfolyama is hihetetlen mértékig beszakadt a kormánypolitika 
hitelességének problémái miatt, az országgal szembeni bizalmatlanság miatt, ami rendkívül 
nagy költséget, rendkívül nagy áldozatot jelentett nemcsak az ország cégeinek, hanem 
lakosságának is. Mi úgy látjuk, hogy jelenleg a gazdasági növekedésnek az egyik legfőbb 
gátja ez a hiteltelenség, amelyet összefogással helyre lehetne állítani. 

Ezért tettem javaslatot január 6-án erre a négy pontra, ami azóta is aktuális. Ugyanis a 
kormánypolitika hitelessége a jogalkotásra is kiterjed, pontosabban a hiteltelenség forrása 
bizonyos jogalkotási hiátusokban nyilvánul meg, ami közvetlenül visszahat például a CDS-
felárra. Amit önöknek itt jogászként nem feltétlenül kell tudni, de hogy ez az országkockázati 
felár január első hetében 600 pont fölé emelkedett, az azt jelenti, hogy mondjuk, átlagosan 6 
százalékkal lehet Magyarországon drágábban hitelhez jutni, mint ha ez normális, 100-150 
pont körüli lenne, mint ahogy a kormányváltás idején, 2010-ben ez volt. Akkor 176 pont volt 
az országkockázati felár, ez január első hetére 600 pont fölé ment, és most állt be olyan 550 
pont körül. Tehát szükség van arra, hogy a kormánypolitika hitelességét a jogalkotás oldaláról 
is helyreállítsa a kormány, erre vonatkozik a javaslatunk.  

Első helyen a betétek védelmét javasoljuk lényegileg alaptörvényi szinten garantálni. 
A kiegészítés azt biztosítja, az a célja, hogy azt elérje, hogy fel se merülhessen az az ötlet, 
gondolat, hogy az állam jogalkotás útján vagy más intézkedéssel az ügyfelek bankbetéteihez 
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nyúlhasson. Ez egy fokozott védelmet jelent, és egy olyan törvényi garanciát a legmagasabb 
jogalkotási szinten, ami véleményem szerint megnyugvással tölthetne el minden bankbetétest. 

A másik javaslatunk gyakorlatilag az Európai Bizottság véleményében is 
megfogalmazódott, ez a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének a teljes körű helyreállítása. 
És azzal együtt, hogy a kormány bizonyos hajlandóságot mutatott ezen a téren, úgy 
gondoljuk, hogy ennek a garantálása, a 30. cikkely szerint a pénzügyi közvetítő rendszer 
felügyeletét ellátó szerv és a Magyar Nemzeti Bank feladat- és hatásköreit általános 
jogutódként egy új szervezet láthatná el, ez felülírná az alaptörvény hivatkozott szabályait. Mi 
úgy gondoljuk, hogy ezzel a módosítással megnyugtató módon nemcsak az Európai 
Bizottság, hanem a pénzpiacok számára is megnyugtató megoldást lehetne elérni. Tehát a 
kormányzat hitelvesztésének a csökkentését lehetne elérni ezzel a módosítási ponttal. 

A harmadik az Alkotmánybíróság hatásköre. Szintén bizalmatlanságot szül, hogy a 27. 
cikkely időben tovább korlátozza az Alkotmánybíróság hatáskörét attól az időponttól 
kezdődően is, amikor az államadósság a teljes hazai össztermék felét már nem haladja meg. 
Pedig hát hol vagyunk még ettől! A rendelkezés szerint az Alkotmánybíróság csak a Fidesz–
KDNP pártszövetség által elfogadott törvényeket és a jelenlegi kormányzat rendeleteit nem 
vitathatja. Úgy gondoljuk, ez egy olyan jogdogmatikai tévedés, ha szabad úgy mondani, 
súlyos hiba, amely szintén bizalmatlanságra ad okot, tehát korrigálni kell. 

A negyedik az úgynevezett „elszúrtuk”-adónak az automatikus kivetési lehetőségét 
javasolja megszüntetni. Mi nem tartjuk indokoltnak, hogy ilyen felhatalmazást kapjon a 
kormány, hogy az átmeneti alaptörvényben rögzíti, a közösségi jogi szabályok megsértését 
maga is kész ténynek veszi, és automatikusan megteremti a visszafizetéshez szükséges 
megszorítások, újabb adókivetések alkotmányos alapját. Mi úgy gondoljuk, hogy ez újabb 
jogbizonytalanságot szül. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a közösségi jogot tudatosan 
vagy nem tudatosan megsértő jogalkotás árát, ami egy átmeneti bevételt jelent a kormánynak, 
az adófizetőknek később automatikusan meg kell szenvednie. Elfogadhatatlan az alaptörvény 
átmeneti rendelkezéseinek az a megoldása, hogy a jogalkotással okozott kárt, ami egy tudatos 
cselekedet a jogalkotó részéről, jelenleg a kormány és a kétharmados parlamenti többség 
részéről, tehát az így okozott kárt nem a károkozókkal fizetteti meg, tehát a kormány vállalja 
magára, hanem kibújik a felelősség alól, és már előre gondoskodni akar arról, hogy újabb 
adókkal az ország lakosságával, vállalkozásaival fizettesse meg ezt az előre tudott bevételi 
problémát.  

Mindezeket összefoglalva tehát én kérem a bizottság kisebbségi és többségi részét – 
különösen a többségi részét, mert a kisebbség véleményét bizonyos mértékben ismerem –, 
hogy ezeknek a jogbiztonságot erősítő és a gazdaság számára a hitelesség helyreállítását 
szolgáló módosításoknak a tárgysorozatba-vételéhez szíveskedjenek hozzájárulni. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Rögzítjük, hogy Vas Imre képviselő urat Zsiga Marcell 

képviselő úr helyettesíti. 
A kormány képviseletében nincs jelen senki. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. 

Ki kíván hozzászólni? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Miután Józsa István képviselőtársunk egy alapos és átfogó indokolását adta 
a javaslatnak, ezért nem tartom szükségesnek azt megismételni. De azt szeretném világossá 
tenni és hangsúlyozni, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciójának támogatását bírja ez a 
kezdeményezés. Tehát mindazokat az érveket figyelembe véve, amelyeket Józsa István 
képviselő úr felsorolt, arra kérem a képviselőtársainkat, hogy fontolják meg ezeket az érveket, 
és szavazzák meg ezt a módosító indítványt. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Mátrai Márta képviselő asszony! 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az általunk elfogadott és januárban hatályba lépő alaptörvény XIII. cikke rögzíti a 
tulajdonhoz való jogot mint egy alkotmányos alapjogot. Tehát ehhez a tulajdonhoz 
hozzányúlni és ezt a tulajdont bárkinek elvonni vagy a tulajdonba úgy beavatkozni, hogy ez 
bárkinek jogsérelmet okozzon, nem lehet. Lehet azonban egy esetben, ezt kisajátításnak 
hívják, de ebben az esetben ez közérdekből tehető, és kártalanítás jár érte.  

Józsa képviselő úrnak tisztelettel felhívom a figyelmét arra, nem először fogalmazza 
meg a Szocialista Párt a bankbetétekkel való riogatást. A bankbetét minden magyar 
állampolgárnak a személyes tulajdona, a tulajdonától őt megfosztani nem lehet. Innentől 
kezdve felkérem önöket arra, hogy ezt fejezzék be, ugyanis ez a riogatás, illetőleg az 
állampolgárok megtévesztése lassan már odáig fajul, hogy ez már büntetőjogi kategória. 

Úgyhogy a Fidesz-frakció ezt az előterjesztést nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom. Válaszadásra 

megadom a szót Józsa István képviselő úrnak. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni 

Mátrai Márta képviselő asszony kiegészítését. Már nem azt, hogy nem támogatja, mert jobb 
lenne, ha támogatná, viszont tényleg itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Szocialista 
Párt mindenkit arra kért, hogy tartsa itthon a bankbetétjét, és azt a riadalmat, amit a kormány a 
politikájával okozott, annak álljon ellent.  

Mi eléggé aggályosnak tartjuk, hogy az alaptörvény 54. cikkely (1) bekezdése szerint 
különleges jogrendben az alapvető jogok széles körben korlátozhatóak, a tulajdonhoz való jog 
is korlátozható, ha nem is elvonni, de zárolni lehet, annál is jobban, mint ahogy az valamely 
alkotmányos érték védelme érdekében szükséges lenne, és annál is nagyobb mértékben 
korlátozható, mint ahogy az az elérni kívánt céllal arányos lenne. Ezt tehát önök alkották az 
54. cikkely (1) bekezdésében. És a mi kiegészítésünk pontosan azt biztosítja, amit ön kér és 
kívánatosnak tart, és ezt kívánjuk elérni mi is minden egyes magyar állampolgár és betétes 
érdekében, hogy ez a 54. cikkellyel felmerülő kétség eloszlatható legyen, és a kiegészítés 
pontosan azt biztosítja, hogy fel se merülhessen az a lehetőség, hogy az állam jogalkotás útján 
vagy más intézkedéssel az ügyfelek bankbetéteit nem az, hogy elvegye, csak egyáltalán 
korlátozza. Tehát ennek az érinthetetlenségét kívánjuk elérni.  

Úgy gondolom tehát, hogy közösen a célunk, és pont ennek a jegyében kérem, hogy 
támogassák az előterjesztést. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem vette a javaslatot tárgysorozatba. 

Köszönöm képviselő úr részvételét. 

b) Vizsgálóbizottság felállításáról a médiatörvény rendelkezései érvényesülésének 
vizsgálatáról a kiegyensúlyozott közszolgálati hírszerkesztésben címmel benyújtott 
országgyűlési határozati javaslat (H/5886. szám) 

Áttérünk a következő tárgysorozatba-vételi témára: vizsgálóbizottság felállításáról a 
médiatörvény rendelkezései érvényesülésének vizsgálatáról a kiegyensúlyozott közszolgálati 
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hírszerkesztésben címmel benyújtott országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-
vételének megtárgyalása és tárgysorozatba-vételéről való döntés következik. H/5886. szám 
alatt terjesztették elő képviselőtársaim ezt a javaslatot, jelesül Szili Katalin, Ivády Gábor és 
Molnár Oszkár független képviselők.  

Jelen van Ivády Gábor képviselő úr, akit köszöntök, és a javaslat megindoklására 
megadom a szót. 

 
IVÁDY GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

2011 júliusában lépett hatályba az a médiatörvény, amelyet már előtte is jócskán értek 
kritikák, mind külföldről, mind belföldről. Mi decemberben hárman független képviselők 
beterjesztettük a javaslatunkat már arra, hogy egy vizsgálóbizottságot hozzunk létre, elküldtük 
minden frakcióvezetőnek ezt az indítványunkat. Sajnálatos módon egyedül az LMP részéről 
érkezett szóbeli támogatást, de tudjuk ezt be annak, hogy decemberben jogalkotási cunami 
volt, és mindenki a karácsonyra készülhetett.  

Meggyőződésünk az, hogy a kormányzó pártoknak és az ellenzéki pártoknak egyaránt 
érdeke az, hogy ez a vizsgálóbizottság felálljon. A kormányzó pártoknak nyilván azért, hogy 
bebizonyosodjon az, hogy ez a törvény kiállja azt a próbát, amelyet ők mindig is állítottak, 
hogy megállja a helyét, és jogtalanok a kritikák. Az ellenzéki pártoknak pedig azért érdeke, 
hogy ez a vizsgálóbizottság felálljon, hogy ha nekik van igazuk, akkor ezt tényekkel is alá 
lehessen támasztani.  

Paritásos vizsgálóbizottság létrehozását javasoljuk.  
Nem fogom húzni az időt, és nem veszem tovább igénybe a bizottság türelmét. Annyit 

szeretnék még talán mondani, hogy amennyiben a bizottság esetleg nem támogatja a 
tárgysorozatba-vételt, akkor még mindig lesz lehetőség arra a frakcióknak, hogy ha 77 aláírást 
közösen összegyűjtünk, kötelezően létre lehessen hozni ezt a bizottságot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ez az egyik lehetőség, akkor kötelezően létre kell hozni; a másik pedig az, 

hogy ha az indítványt a bizottság nem veszi tárgysorozatba, az előterjesztők 10 aláírás mellett 
– ehhez akkor kell aláírás, nem 77, hanem 10, ha jól emlékszem a Házszabályra – ugyanúgy 
kérhetik a parlament plenáris ülésén a tárgysorozatba-vételt, mint ahogy a frakciók is 
kérhetik. Tehát ilyen értelemben a Házszabály a függetleneket egyenjogúsította, csak 
számban kell, ha jól emlékszem, 10 képviselőnek lenni. De ez csak a képviselő úr utolsó 
megjegyzésére volt egy kiegészítés. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Az indítvány alapvető 

indokoltságát én a magam részéről nem vonnám kétségbe. Amikor a médiatörvény 
elfogadásra került, az egyik indok az volt a kormány részéről a fölvetett ellenérzésekkel és 
ellenérvekkel kapcsolatban, hogy majd az idő megmutatja, és az lesz a próbaköve, hogy vajon 
mennyire fog érvényesülni és hogyan a médiatörvény.  

A magam részéről úgy gondolom, itt az első kérdés az, hogy eltelt-e elégséges idő 
ahhoz, hogy már ki tudjunk alakítani egy álláspontot, éspedig egy vizsgálóbizottságon belül 
tudjunk kialakítani. Ez előttem még kétséges, meg kell mondanom ugyanis, hogy az eltelt 
rövid idő – úgy, ahogy egyébként az előterjesztő képviselőtársunk erre utalt is – 
nagymértékben a nemzetközi csatározások színtereként jelent meg. A belföldi 
megnyilvánulások rendszerint valamelyik párthoz kötődően voltak tulajdonképpen 
meghatározhatók.  

Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a médiatörvény bizonyos 
rendelkezéseinek a felülvizsgálata előbb vagy utóbb szükségessé válik, és ezért egy 
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vizsgálóbizottság felállítására előbb vagy utóbb szükség is lesz. Magával az előterjesztéssel 
kapcsolatban többek közt az az egyik kifogásom, hogy az 1. pontban azt írják: „a 
médiatörvény rendelkezései érvényesülésének vizsgálatára, különös tekintettel a közszolgálati 
médiumok hírszerkesztési tevékenységében”. Ez a korlátozása ma a hírszerkesztésnek és 
ennek a vizsgálatnak a korlátozása megítélésem szerint nem túl szerencsés. Jelenleg ugyanis a 
médiapiacon és a hírközlési piacon döntő mértékben leginkább nem a közszolgálati média 
oldaláról megjelenő hírek azok, amelyek befolyásolják a közvéleményt, hanem jelentősen 
azok, amelyek kifejezetten valahová, valamilyen csoporthoz, tőkéscsoporthoz, egyébhez 
köthetők. Azt ugyanis a magam részről nagyon határozottan úgy vélem, hogy nekünk, 
kisgazdáknak alapos kifogásaink vannak azzal kapcsolatosan, hogy vajon mikor mi mitől 
válik hírré. Világos ugyanis a médiatörvényben, annak a bevezető passzusaiban, hogy elvileg 
ezt nemcsak pártatlanul, hanem kifejezetten úgy kellene leközölni, hogy ami országos értékű, 
annak valamilyen formában meg kellene jelenni – ez távolról sem így van. Mégis azt 
gondolom, át kellene dolgozni ezt a javaslatot, mert néhány pontban pontosabbra kellene 
fogalmazni, és nem utolsósorban a vizsgálatot ki kellene terjeszteni azokra a médiumokra – 
de közszolgálatra mindegyik egyébként kötelezett a saját szerződése alapján –, azokra a 
médiaforrásokra is, amit ez a javaslat most nem tenne lehetővé.  

A magam részéről ezért tartózkodni fogok a szavazásnál. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Alapvetően egyetértek a Turi-Kovács Béla által elmondottakkal. Egyedül azzal nem, hogy 
eltelt-e elégséges idő, és hogy ezzel esetleg felmerülhet az, hogy ne szavazzuk meg ezt a 
bizottságot. 

Én nagyon értékesnek tartom a független képviselő hölgy és urak részéről, hogy 
beadták ezt az országgyűlési határozattervezetet a vizsgálóbizottság felállításáról, hiszen 
láthatjuk egyrészt a média-felügyelőbizottság elnök asszonyának a beszámolójából, illetve a 
kialakult vitából, illetve azóta folyamatosan napirenden van a parlament előtt is, hogy a 
médiatörvény végrehajtása jó-e avagy nem. Ebből a szempontból rendkívül fontos lenne már 
most megvizsgálni. Miért? Azért, mert azt látjuk egyrészt a beszámolókból, illetve azokból az 
adatokból, amelyekből vizsgálhatjuk azt, hogy a hírműsorokban, egyrészt a közszolgálati 
médiában, másrészt a kereskedelmi médiában melyik párt, melyik politikai irányvonal milyen 
hangsúlyt kap, hány százalékot kap, amikor ezt vizsgáljuk, azt látjuk, hogy totális csőd a 
médiatörvény végrehajtása. Hiszen éppen azok az alapelvek nem érvényesülnek jelenleg a 
médiában, amelyek miatt a médiatörvény megszületett. És nagyon jó a kérdés feltétele a 
bizottsági munka tervezetében, miszerint a pártpolitikai beavatkozástól független, 
kiegyensúlyozott tájékoztatás elve megvalósul-e. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy erre 
egyértelműen lehet válaszolni: hogy nem. Márpedig a Médiatanácsnak pontosan ez lenne a 
feladata, hogy ezt felügyelje és előmozdítsa. Én úgy látom, hogy nem megfelelően látja el 
jelen pillanatban a Médiatanács a munkáját, akkor, amikor azt látjuk, hogy a kormánypártok 
mekkora dömpinggel rendelkeznek a hírekben, hogy mennyire nem jön át adott esetben az 
ellenzéknek a javaslata. És itt teljesen különbséget tennék ellenzéki pártok között, hiszen 
egyértelműen tudtuk bizonyítani a parlamenti beszédek során azt, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom az, amelyik a leginkább nem kap szerepet, súlyának megfelelő 
szerepet a médiában, sőt annak a töredék idejében jut szóhoz.  

Fontosnak tartom, amit Turi-Kovács képviselőtársam elmondott és kiemelt 
kritikájaként az előterjesztésnek, hogy miért különösen a közszolgálati médiát vizsgáljuk. Itt a 
médiának a teljes vizsgálata szükséges, hiszen a közszolgálaton kívüli médiában vannak a 
legnagyobb aránytalanságok, így például ami fölmerült a Klubrádió, az ATV és más olyan 
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hírműsorok kapcsán, amelyek gyakorlatilag a kiegyensúlyozott tájékoztatás fogalmát még 
hírből sem ismerik, és éppen ez lenne a Médiatanácsnak a feladata. Ha most felállítunk egy 
ilyen vizsgálóbizottságot, akkor pontosan el fogjuk érni azt, hogy a Médiatanács fogja látni, 
hogy igenis, a Magyar Országgyűlés nem csak fölállította ezt a Médiatanácsot, hanem érdekli 
a munkája, ellenőrzi is, tehát nagyobb mértékben várhatunk el hatékony működést a 
részükről. Tehát álláspontom szerint mindenképpen szükségszerű lenne ennek a bizottságnak 
a felállítása.  

S még egy fontos dolgot szeretnék még kiemelni ezzel kapcsolatosan. Egyrészt az, 
hogy paritásos lenne a bizottság, tehát egyenlő arányban kerülnének a bizottságba mind a 
kormánypárti, mind ellenzéki képviselők, illetve minden frakció tudna a bizottságba 
delegálni, ezen kívül a független képviselők is tudnak delegálni egy személyt. És az lenne 
még fontos, ami szerepel ebben az előterjesztésben, hogy mivel a kormánypártoknak sokkal 
nagyobb hatása van a Médiatanács munkájára, illetve felügyeletére vagy ellenőrzésére, illetve 
nyilván az összetételét is látjuk, nagyon fontos az, hogy itt ellenzéki képviselő legyen ennek a 
bizottságnak a vezetője, és nyilván a kormánypárti képviselők pedig az alelnöki posztot 
töltenék be.  

Tehát álláspontunk szerint helyes a bizottság felállítása, és támogatjuk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Azt gondolom, egy ilyen bizottságnak akkor van értelme, ha azt a célt, 
amelyet a beterjesztők kitűznek maguk elé, el lehet érni. Tehát ezt csak komolyan érdemes 
csinálni. Annak semmi tetejét a magam részéről nem látnám, hogy a kormánypárti többség 
valamilyen sikerjelentést átvigyen egy ilyen bizottságon a saját szempontjai alapján. Ezt 
nagyon rossznak és károsnak tartanám. 

Ugyanakkor azok a szempontok, amelyeket Turi-Kovács Béla képviselőtársam 
fölvetett, nemcsak az eltelt idő elégséges voltával kapcsolatban tett megjegyzéseket, hanem 
tartalmi vonatkozásban is, azok esetleg fölvethetik azt, hogy van valami esély arra, hogy 
közmegegyezés legyen egy ilyen bizottság felállításában. Én tehát az előterjesztők szándékát 
támogatandónak tartom. Fölvetem azt, hogy annak érdekében, hogy ez most ne csak egy 
formális szavazás legyen, amelyet majd a többség elvet, hanem hogy tényleg legyen belőle 
valami – és az előterjesztőknek szól ez a javaslatom –, akár Turi-Kovács Bélával, akár más 
kormánypárti képviselőkkel egyeztetve, akár úgy, hogy most visszavonják a javaslatot, és egy 
egyeztetés után újból beterjesztik, és azokkal a szempontokkal, amelyeket Turi-Kovács Béla 
itt szóba hozott, vagy más szempontokkal, amit esetleg a teljes parlamenti spektrum 
figyelembe akar venni, akkor talán lenne értelme.  

Tehát hogy legyen világos: a Magyar Szocialista Párt ezt a célt támogatja, de annak 
nem sok tetejét látjuk, hogy most itt lesz egy szavazás, ahol majd néhányan támogatjuk, a 
többség meg elveti, mert akkor van még néhány lehetőség, ezt az elnök úr elmondta, és utalt 
rá képviselő úr is, de mi azt szeretnénk, és ezt támogatnánk, ha ebből tényleg érdemben lenne 
valami. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, a vitát lezárom. 

Válaszadásra megadom a szót képviselő úrnak. 
 
IVÁDY GÁBOR (független): Nagyon szépen köszönöm, először is elnök úrnak a 

lehetőségek felvázolását. Mint említettem, decemberben kiküldtük a frakcióknak, tudjuk 
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pontosan azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Mondhatjuk úgy is, hogy megszondáztattuk, 
milyen a hozzáállás a különböző frakciók és képviselők részéről ehhez a 
vizsgálóbizottsághoz. 

Turi-Kovács képviselőtársamnak mondanám azt, hogy szeptemberre kellene leadni a 
jelentést, ami azt jelenti, hogy több mint egy év áll majd rendelkezésre arra, hogy a 
tapasztalatainkat, illetve az eredményeket összegezzük. Szerintem egy év elegendő idő ahhoz, 
hogy az első tapasztalatokat leszűrjük. És egyébként megfogalmazhat a bizottság nyugodtan 
olyan álláspontot is, hogy további időre van szükség ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk, sőt 
akár célokat is megfogalmazhat a későbbiekre. Tehát az időfaktor miatt nekem aggodalmaim 
nem lennének vagy nincsenek. 

A közszolgálatiság kapcsán – jobbikos képviselőtársam is ezt említette – semmi 
probléma, vegyük ki belőle azt, hogy különösen a közszolgálati médiumok vizsgálatát kellene 
elvégezni. Nem is a közszolgálati médiumokon van a hangsúly egyébként, hanem az összes 
többi pontnál a közszolgálati műsorok szerkesztéséről van szó. Tehát ha ez az egyetlen 
probléma, mi rugalmasak vagyunk, és nagyon szívesen kiterjesztjük, sőt így is terveztük, 
hogy kiterjesztjük a vizsgálatot az összes médiumra, és nem különösen a közszolgálati 
médiumokra. 

Mi alapvetően dolgozni szeretnénk, és tényleg azért kerültünk ide, mert 
megpróbáltunk egyeztetni – mint említettem, biztosan a karácsonyra való felkészülés és a 
jogalkotási cunami miatt nem érkezett sehonnan válasz –, de megtesszük nagyon szívesen a 
személyes egyeztetéseket. Turi-Kovács képviselőtársammal és Lamperth Mónika képviselő 
asszonnyal is, illetve a párttal föl fogjuk venni a kapcsolatot. A lényeg az, hogy dolgozni 
szeretnénk, a lényeg az, hogy egy olyan bizottságot szeretnénk fölállítani, amely minden 
parlamenti pártnak a támogatottságát élvezni fogja, és együttműködők leszünk.  

Ennek ellenére, illetve ezzel együtt kérem a tárgysorozatba-vétel támogatását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mindjárt határozathozatal következik, de még egy tájékoztatást adok. Itt 

éppen fölmerült más hasonló tárgyú témában, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatban nem 
lehet majd módosító javaslatot előterjeszteni. Tehát Turi-Kovács Béla és Lamperth Mónika 
felvetésében, nem tudom, helyettük nem nyilatkozhatom, de föltételezem, hogy az a 
megfontolás is szerepet játszik, hogy amilyen textussal tárgysorozatba kerül a javaslat, olyan 
textussal le is merevedik a dolog, és ezzel azoknak a gondolatoknak az érvényesítése, hogy 
most akkor ez egy szélesebb egyetértésen alapuljon tárgyát illetően is, ez problematikussá 
válik. Tehát ez csak tájékoztatás volt.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a kezdeményezés tárgysorozatba-vételét? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem vette tárgysorozatba a 
javaslatot. 

Zárószavazás előkészítése 

Az utolsó két napirendi pontunk következik: a zárószavazások előkészítése. Két 
javaslat tekintetében egy-egy módosító javaslatról kell döntenünk. 

a) A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat (H/5540. szám) 

Az első: a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók 
emlékének megörökítéséről szóló H/5540. számú országgyűlési határozat záróvitájához 
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr terjesztett elő módosító javaslatot.  
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Köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat. Rögtön meg is kérdezem, mi az álláspontja 
a javaslattal kapcsolatban a kormánynak. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Igazából Gaudi képviselő úr javaslata az egész kárpótlás folyamatát 
újraindítaná, hiszen maga az országgyűlési határozat utal mindenkire, nemcsak 
kitelepítettekre, hanem bebörtönzöttekre, másokra is. Tehát igazából mindent elölről kellene 
kezdeni, amit az Antall-kormány tett. Azt hiszem, ez most nem reális.  

Úgyhogy nem támogatja a kormány. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

A forradalmak már csak ilyenek – mindent elölről kezdenek. És ha önök valóban gondolták 
azt, amit a választásokon és amit utána mondtak, hogy itt a narancsos fülkeforradalom 
valóban tiszta vizet önt a pohárba, akkor felül kellene vizsgálni. Igenis felül kellene vizsgálni, 
egy kasszát kellene húzni, meg kellene nézni, hogy mire, mennyit, hogyan, milyen jogcímen 
fizetett ki az állam, és hogy esetleg kik azok, akik ebből kimaradtak, és jogosan járt volna 
nekik, akár jogilag, akár erkölcsileg, a kárpótlás és egyéb jóvátétel.  

Úgyhogy az a rossz hírünk, hogy a forradalmak már csak ilyenek, és hát tessék 
elkezdeni dolgozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van még további hozzászólás? Rubovszky képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nekem egy kérdésem van. A következő 

pontnál az a Jogi Főosztály álláspontja, hogy nem házszabályszerű az előterjesztés. A 
kérdésem az, hogy ez mitől házszabályszerű. 

 
ELNÖK: Kihez intézi képviselő úr a kérdését? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Ez egy törvényjavaslathoz egy zárószavazás 

előtti módosító indítvány, nem ő az előterjesztő… (Rövid konzultáció.) Egy pillanat! A 
Házszabály szerint zárószavazás előtti módosító indítványra akkor van lehetőség, ha: 
koherenciazavar, illetve az előterjesztő vagy a kijelölt bizottságok. Tessék nekem 
megmondani, hogy ez melyik kategóriába fér bele! 

 
ELNÖK: Képviselő úr felvetését hallottuk. Egyébként az országgyűlési határozati 

javaslat tárgyalására a törvényjavaslat tárgyalásának szabályait – mutatis mutandis – kell 
alkalmazni. Képviselő úr felvetette a házszabályszerűség kérdését. Első körben tehát ehhez 
történik hozzászólás. Lamperth Mónika! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én tökéletesen egyetértek azzal, amit 

Rubovszky képviselő úr mondott. Ez szerintem házszabály-értelmezés alapján kimondható, 
hogy nem felel meg a Házszabálynak. 

Csak egyet szeretnék kérni: hogy a saját ugyanilyen típusú módosítóiknál is 
ugyanilyen érzékenységet szíveskedjenek tanúsítani, mert nagyon sokszor szokott ilyen jönni 
a kormányoldalról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha most ebben így döntünk, akkor 
ugyanezt a logikát kell követni az összes többi törvénymódosításnál. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Lelkemből szólott a képviselő asszony, de ezt rólam eddig is lehetett tudni. 
Staudt Gábor képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Így van, legalább a kettős mércét 

kerüljük el. Én nagyon szeretném azt, ha a jogértelmezés nem attól függően kerülne 
meghatározásra, hogy kormánypárti, ellenzéki, vagy milyen javaslatról van szó. Akár az 
egyházügyi törvénnyel kapcsolatban is volt itt egy nap három vagy négy bizottsági ülésünk, 
meg át lett írva az egész történet, ami nem hiszem, hogy csak koherenciazavart érintett – 
alaptörvény-ellenes is lett. Szóval, ez olyan visszás. Tulajdonképpen statisztikát írhatnánk, 
hogyha önök vagy önök közül jó néhányan, nem minden esetben, de amikor egy kellemetlen 
kérdés van, valahogy általában házszabályellenes lesz, vagy jogi érvek kerülnek elő, vagy 
most ne szavazzunk róla, vagy egyébként egyetértenek vele, de hát akkor mégse, mert nem 
önök terjesztették be… Szóval, ez már olyan kellemetlen, és nem hiszem, hogy nekünk, 
szerintem inkább a kormányoldalnak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rubovszky úrnak azonnal megadom a szót, de én azzal a mentalitással 

tökéletesen egyetértek, hogy alakítsunk ki egy következetes gyakorlatot. Ráadásul a 
Házszabályt most módosítottuk e tekintetben, amin más szempontból vita van, ezt tudom, de 
annak a módosításnak az egyik célja az volt, hogy a zárószavazásokkal ne lehessen parttalanul 
kinyitni a törvényeket, illetve szabályoztuk azt a formát, hogy hogyan és mint lehet. Én tehát 
azt mondom, hogy javaslom, azokat az érveket tegyük félre, hogy a múltban ezeket a dolgokat 
hogyan kerülgettük ki. Mert ha most is azt csináljuk, hogy szeretnénk kikerülgetni a 
házszabályi kereteket, akkor teljesen értelmetlen az, hogy mi alkalmilag, amikor ilyen 
probléma fölmerül és alkalom adódik rá, akkor a Házszabályon vitatkozzunk. 

Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Szerintem elhangzott, amit akartam 

mondani. Decemberben módosítottuk a Házszabályt, decemberben nyitottuk meg annak a 
lehetőségét, hogy a kijelölt bizottság meg az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság nincs 
kötve a koherenciazavarhoz, az csak az előterjesztés kereteihez van kötve; egyébként a 
képviselők meg koherenciazavarhoz vannak kötve. Gaudi képviselő úr nem előterjesztője 
ennek a törvényjavaslatnak. Szerintem ebből az következik a most frissen elfogadott 
házszabály-módosítás szerint, hogy ez túl van ezen a kereten. Azt hiszem, a Házszabály 
107. §-ának a módosításáról van szó; aszerint sem ez, sem a következő módosító javaslat nem 
házszabályszerű. 

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): A Házszabállyal kapcsolatos előadásokkal, amit 

most hallottunk, a magam részéről teljes mértékben egyetértek. Azzal is nyilvánvalóan, hogy 
a következőkben ennek megfelelően egyenlő mértékkel kell majd mérni, hogy mi 
házszabályszerű vagy mi nem házszabályszerű, tehát azzal is egyet kell értsek. De annyit azért 
szerettem volna elmondani, már csak azért, merthogy – ceterum censeo – mindig elmondom: 
ne essen kétségbe az előterjesztő, az én álláspontom szerint itt lenne az ideje mindezen 
kérdéseknek egy összefoglaló olyan előterjesztésére, amely egyszer s mindenkorra ezeket az 
ügyeket úgy zárná le, hogy semmiféle további hátrány és teher ne háruljon azokra az ifjú 
generációkra, amelyeknek egyébként a korábban elkövetett sérelmekkel, kártevésekkel nincs 
semmi összefüggése. Ennek is el kell egyszer jöjjön az ideje. Úgy gondolom, ez a javaslat 
most ebben a kategóriában nincs benne.  
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ELNÖK: Kérem szépen, tartsunk rendet! A házszabályszerűség kérdésében van-e még 

hozzászólás? Figyelni fogom a tartalmát, képviselő úr – öné a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ha jól értelmezem, ha ezt benyújtanánk bizottsági 

módosító indítványként, akkor az házszabályszerű lenne. (Dr. Rubovszky György: Ha az 
alkotmányügyi bizottság, akkor igen.) Tehát miután erről szavazunk, akkor indítványozhatom 
a szavazás után, hogy erről is döntsünk. 

 
ELNÖK: Ez egy helyénvaló, házszabályszerű indítvány.  
Ha nincs további hozzászólás, akkor először arról kérek állásfoglalást, hogy Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslatát házszabályszerűnek tekinti-e a bizottság. Azok 
szavazzanak most igennel, akik szerint házszabályszerű a javaslat. (Szavazás.) 3 ilyen 
szavazat volt. Az ellenkezőjét is illik föltennem: ki ítéli meg úgy, hogy nem házszabályszerű a 
javaslat? (Szavazás.) 22 szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslat nem 
házszabályszerű. 

Fölteszem szavazásra Staudt Gábor képviselő úr javaslatát: saját módosító 
javaslataként előterjeszti-e a bizottság… Erről ma van szavazás egyébként? (Közbeszólások. – 
Dr. Rubovszky György: Tegnap egy óráig lehetett előterjeszteni. – Derültség.) Akkor, 
képviselő úr, visszavonja a javaslatát? A küzdelmét megörökítette a jegyzőkönyv 
(Derültség.), de lássa be, hogy házszabályszerűen lehetetlen a kérése. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nem baj, attól függetlenül, mivel makacs ember 

vagyok, fenntartanám azért egy szavazás erejéig. 
 
ELNÖK: Képviselő úr fenntartja. Akkor kérdezem, a Házszabály ellenében hajlandó-e 

a bizottság házszabálysértően benyújtani ezt a módosító javaslatot. Ki ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) 3 igen szavazatot kapott. Hát, a bizottság nem sértette meg a Házszabályt, és nem 
terjesztette be ezt a módosító javaslatot saját javaslataként. 

b) Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/5976. szám) 

Következik a Balsai-féle javaslat – hadd mondjam röviden. Itt már nem szükségeltetik 
a felvetés, mert Gaudi képviselő úr, kitartó emberként, a legutóbbi alkalommal, amikor ezt 
tárgyaltuk, házszabályellenesnek minősített javaslatát ismételi meg újra. Jelentés tartalmát 
még ilyen burkolt formában sem lehet módosítani. A kormány képviselőjét sem kérdezem, 
mert először azt kérem a bizottságtól, hogy a házszabályszerűségről döntsünk.  

A házszabályszerűség kapcsán van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki ért azzal egyet, hogy ez a javaslat nem házszabályszerű? (Szavazás.) 22 igen. 
A bizottság kimondta, hogy a javaslat nem házszabályszerű. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

Egyebek 

„Egyebek” címén felhívom a képviselő urak figyelmét – ne menjenek el, mert még 
lesz egy körkérdésem is –, hogy a jövő héten kedden, március 20-án az indonéz parlament 
második kamarája regionális képviselőtanácsának nemzetközi együttműködési bizottsága 
találkozni kíván az alkotmányügyi bizottsággal. A találkozóra kedden délelőtt 9.15 és 10.15 
között kerülne sor. Ezen túlmenően ugyanezen a napon egy vacsorameghívást is kapnak azok, 
akik ezen a találkozón részt vesznek, tehát az alkotmányügyi bizottság azon tagjai, akik 
találkoznak az indonéz delegációval, őket az indonéz nagykövet úr vacsorára hívja. Tehát 
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egyrészt azon kívül, hogy buzdítok mindenkit a részvételre, egy előzetes felmérést szeretnék 
kérni. Ki tud részt venni legalább a találkozón? (Dr. Salamon László, dr. Gyüre Csaba, dr. 
Mátrai Márta.) Eddig tehát hárman vagyunk. Más? Más egyelőre nem vállalkozott. Akkor 
hármunkat kérem – magamat is beleértve –, buzdítom, hogy legyünk pontosan jelen, mert 
ennél kevesebben részt venni nem lenne szerencsés.  

Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Várhatóan jövő héten hétfőn lesz ülésünk. 
Az ülést berekesztem. Minden jót, a viszontlátásra! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


