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Napirendi javaslat  
 

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, 

valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6393. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/6392. szám)  

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Zárószavazás előkészítése:  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 

szám)  

 

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 

törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes 

törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
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6. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér rekonstrukcióját megelőző tervezés, 

valamint a kivitelezők, szolgáltatók kiválasztása során érvényesülő társadalmi és 

gazdasági hatások feltárására, nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottság 

létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6073. szám)  

(Mesterházy Attila, dr. Steiner Pál, Burány Sándor, dr. Józsa István, Lendvai 

Ildikó, dr. Molnár Zsolt, Pál Tibor, dr. Szanyi Tibor, dr. Tóth József, Tóth Csaba 

(MSZP) képviselők önálló indítványa)  

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 

46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati 

javaslat (H/6126. szám)  

(Dúró Dóra, Farkas Gergely (Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

 

7. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

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

Hozzászólók  
Dr. Németh Zoltán kabinetvezető (Országos Bírósági Hivatal elnöki kabinet) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő (Fidesz)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dúró Dóra országgyűlési képviselő (Jobbik)  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
 

Megjelent  
Dr. Tóth Áron László (Országos Bírósági Hivatal elnöki kabinet)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Salamon elnök úr arra kért, hogy ameddig nem érkezik meg, én 
vezessem a mai ülést.  

Tisztelt Bizottság! A kiküldött napirendi javaslathoz kiegészítő javaslatok érkeztek, 
ezekről fogunk dönteni, vita nélkül, ahogy arról a Házszabály rendelkezik.  

A helyettesítési rend tekintetében: Horváth Zsolt képviselő úr Rubovszky Györgyöt 
helyettesíti, Mátrai Márta képviselő asszony Salamon László elnök urat, Vas Imre Bohács 
Zsolt képviselő urat, Kozma Péter Molnár Attilát, Puskás Imre Gruber Attilát, Szakács Imre 
Vitányi Istvánt helyettesíti, jómagam pedig Varga István képviselő urat helyettesítem. 

Időrendi sorrendben haladva a kiegészítő indítványok tekintetében elsőként Lamperth 
Mónika képviselő asszony kérte az alkotmányügyi bizottság ülésével kapcsolatosan egy 
állásfoglalás kialakítását, illetve napirendrevételét, még a pénteki nap folyamán. Kérdezem, ki 
támogatja, hogy napirendre vegyük Lamperth Mónika képviselő asszony javaslatát. 
(Szavazás.) Senki nem támogatja.  

Vas Imre képviselő úr javaslata pedig az, hogy három kérdést, jelesül a H/6571., a 
T/6572., valamint a H/6573. számú indítványokat – sorrendben: az MSZP, Molnár Csaba, 
valamint szintén Molnár Csaba képviselő által tett javaslatokat – vegye napirendre a mai 
alkotmányügyi bizottsági ülés. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Annyival szeretném kiegészíteni, hogy az első három 

napirendi pontként kérem tárgyalni, és ebben a sorrendben, ahogy alelnök úr felolvasta. 
 
ELNÖK: Rendben. Tehát az ülés elején ezzel a három napirendi javaslattal javasolja 

képviselő úr a munkát megkezdeni. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a napirend-kiegészítést. 

(Szavazás.) 14 igen. A bizottság tehát egyhangúlag azt javasolta, hogy egészítse ki az 
alkotmányügyi bizottság a mai napirendjét ezekkel a javaslatokkal. 

Döntenünk kell még arról, hogy a zárószavazás előkészítése napirendi pontot 
egészítsük ki a helyi adókról szóló törvény módosításával, ez a T/6163. számú 
törvényjavaslat. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a napirend-kiegészítést. (Szavazás.) Ez 
szintén 14 igen, egyhangú. A bizottság tehát a napirendet kiegészítette. 

Most teszem föl szavazásra az így kiegészített napirendet összességében. Ki támogatja 
a napirendet? (Szavazás.) Most már 15 igennel, egyhangúlag elfogadta a bizottság a 
napirendjét.  

A kiegészítésnek megfelelően kezdjük meg a napirendi pontok tárgyalását. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

c) Magyarország államfőjének a tisztségére való méltatlansága megállapításáról szóló 
határozati javaslat (H/6571. szám) 

Az első tehát: Magyarország államfőjének a tisztségére való méltatlansága 
megállapításáról szóló H/6571. számú határozati javaslat, Mesterházy Attila, Hiller István és 
Tóbiás József képviselő urak javaslata. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel a javaslathoz. 
(Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ezért kérdezem, támogatja-e a bizottság ennek a javaslatnak a tárgysorozatba-vételét. 
Aki támogatja, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Bárándy Gergely képviselő úr támogatja; 
gondolom, helyettesít is valakit. (Jelzésre:) Varga László képviselő urat helyettesíti; tehát 2 
igen szavazat érkezett. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba a javaslatot. 

d) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6572. szám) 

Következőként tárgyaljuk a T/6572. számú törvényjavaslatot: a köztársasági elnök 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, Molnár 
Csaba képviselő úr nyújtotta be a javaslatot. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel, indoklás a 
javaslathoz. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) Nincs ilyen, 
tehát a bizottság nem vette ezt tárgysorozatba. 

e) A köztársasági elnöki tisztség ellátásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 
határozati javaslat (H/6573. szám) 

A harmadik javaslat szintén Molnár Csaba javaslata, a H/6573. számot viseli. 
Kérdezem, van-e a javaslathoz kérdés, észrevétel, hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) Senki nem 
támogatja, tehát ezt sem vette tárgysorozatba a bizottság. 

Ezzel a napirend-kiegészítésekkel végeztünk. 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6393. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az eredetileg kiküldött napirendi javaslatnak megfelelően az 1. napirendi 
pontra: a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényjavaslatokkal kapcsolatos 
módosító javaslatok megvitatására kerül sor T/6393. szám alatt. Az ajánlás 42 pontból áll, 
természetesen összefüggésekkel együtt. 

Köszöntöm Németh Zoltánt az OBH képviseletében, valamint Répássy Róbert 
államtitkár urat. Megadom a szót Németh Zoltán úrnak; jelezték, hogy bevezetőként szeretnék 
elmondani a javaslatokkal kapcsolatos észrevételeiket. Parancsoljon! Öné a szó. 

 
DR. NÉMETH ZOLTÁN (Országos Bírósági Hivatal): Tisztelt levezető Elnök Úr! 

Tisztelt Képviselő Asszonyok! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Alkotmányügyi, Igazságügyi 
és Ügyrendi Bizottság! Köszönjük szépen az elnök asszony meghívását a bizottság mai 
ülésére. A Bszi. 76. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
meghívottként részt vesz az Országgyűlés bizottságainak ülésén, amennyiben az a bíróságokra 
vonatkozó, a bíróságokat közvetlenül érintő napirendi pontot tárgyal.  

Engedjék meg, hogy bemutassam kollégámat, dr. Tóth Áront, az Országos Bírósági 
Hivatal elnöki kabinetjének tagját; jómagam pedig dr. Németh Zoltán vagyok, a kabinet 
vezetője.  
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A napirendi pont szerint a bizottság a T/6393. számú, a Magyarország kormánya által 
benyújtott törvényjavaslathoz benyújtott további módosításokat tárgyalja. A módosítások, 
illetve az indítványok a bírók jogállásáról szóló törvényt, illetve mindenekelőtt a bírósági 
szervezeti törvényt érintik. Mindkét törvény sarkalatos törvény.  

Utalnék arra, hogy korábban a bíróságok véleményét kikérve, a törvényjavaslatról a 
bírák 9 pontban foglalták össze az észrevételeiket az előterjesztéshez képest, illetve van 
tudomásunk arról, hogy 42 pontban egyéni képviselői módosító indítványok érkeztek. 
Engedjék meg, hogy az egyéni képviselői módosító indítványokat külön szóban ne említsem, 
erről a bizottság részére egy részletes előkészítő írásbeli anyagot rendelkezésre bocsátottunk, 
ez a bíróságok álláspontját tartalmazza.  

Összességében azt tudom elmondani, hogy maga a törvényjavaslat az Országos Bírói 
Tanács mint kontrollszerv, mint felügyeleti szerv hatáskörét bővíti az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének a hatásköréhez képest. Bizonyosfajta ilyen hatáskör-eltolódást a bíróságok 
maguk is elfogadhatónak, szükségesnek tartanak. 

Két olyan kérdést szeretnék azonban kiemelni, amelyet az egyéni képviselői 
indítványok nem érintettek. Ezt szintén tartalmazza a bíróságok által korábban 9 pontban 
előterjesztett javaslat. A 8. pontra, illetve különösen a 9. pontra szeretném felhívni a 
figyelmüket. 

A 8. pont a Bjt. 18. § (3)-(5) bekezdésének módosítására irányul. Itt a 
törvényjavaslathoz képest további pontosításra van szükség, annak ellenére is, hogy az egyéni 
képviselői módosító indítványok, a 31-35. pontban feltüntetett módosító indítványok ezzel a 
jogszabályhellyel, ezzel a szakasszal foglalkoznak, azonban tartalmilag ez további 
pontosításra szorul. A további pontosítás lényege a következő. Az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének lehetősége van arra a bírák kinevezésekor, hogy a pályázók közül az első, illetve a 
második, illetve a harmadik pályázó személyéről döntsön. Ennek kapcsán az új javaslat, 
illetve a törvényjavaslat szerint ebben a mechanizmusban az OBT-nek bizonyos 
kontrollfunkciót építettek be, azonban egy további tisztázásra szoruló kérdés nyitva maradt. 
Az elméleti kérdés az, hogy tulajdonképpen két út van: ha az első helyen javasolt pályázó 
bíró, vagy ha az első helyen javasolt pályázó nem bíró. Amennyiben az első helyen javasolt 
pályázó bíró, őt az OBH elnöke az OBT egyetértésének kikérése után áthelyezheti. 
Amennyiben pedig ez a személy nem bíró, akkor őt a köztársasági elnökhöz kinevezésre 
felterjeszti.  

A törvénymódosítás azonban nem tartalmaz egy további kérdést. Mivel lehetőség van 
arra, hogy ne az első helyen pályázó jelölt legyen a kinevezett bíró, elképzelhető egy olyan 
verzió, hogy az első helyen rangsorolt pályázó bíró, teszem azt, a második és a harmadik 
helyen rangsorolt pályázó pedig nem bíró; illetve fordítva is elképzelhető, tehát hogy az első 
helyen rangsorolt pályázó nem bíró, a második-harmadik helyen rangsorolt pályázó pedig 
bíró. Amennyiben eltérés van, tehát nem az első helyen rangsorolt pályázót nevezik ki, akkor 
tegyük fel, hogy az első helyen szereplő bíró, illetve nem bíró, a második-harmadik helyen 
szereplő pedig bíró. Ebben az esetben megint ketté kell bontani az eljárást, azzal a logikával, 
hogy ha valaki, mondjuk, a második helyen rangsorolt, de már bíró, és az eljárás során az lesz 
a végeredmény, hogy őt fogják kinevezni, akkor az ő ismételt kinevezésére nem kerülhet sor. 
Tehát egy már bíró pályázót a köztársasági elnök újból nem nevezhet ki, tehát itt 
értelemszerűen csak az áthelyezés kerülhet szóba.  

Összefoglalva az ezzel kapcsolatos észrevételt, a nem bíró, bíró esetén, a (4)-(5) 
bekezdéshez képest további albekezdésen belüli további különbségtételt kell tenni a 
köztársasági elnök által történő kinevezés, illetve az áthelyezés körében. Úgy érzem, ez egy 
technikai vagy eljárási kérdés. 

A másik, amit szeretnék említeni, illetve kérem, hogy ezen az észrevételen 
szíveskedjenek elgondolkodni, ami nem szerepel az egyéni képviselői módosító 
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javaslatokban, illetve a kormány-előterjesztésben sem: ez a Bszi. 188. § (3) bekezdése. 
Bizonyára van tudomásuk arról, hogy a bíróságok képzését alapvetően jelenleg a Magyar 
Bíróképző Akadémia látja el. A Bszi. 188. § (3) bekezdése ezt az épületet, illetve az ehhez a 
képzési feladathoz tartozó előirányzatot elvonná a bíróságoktól, annak ellenére, hogy a képzés 
továbbra is a bíróság feladata lenne.  

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a Bszi. 76. § (7) bekezdése szerint az 
Országos Bírósági Hivatal elnöke dönt a központi oktatási feladatokról, felügyeli azok 
végrehajtását, meghatározza a regionális képzési feladatokat, illetve meghatározza a bírák 
képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait. A képzés nemcsak 
az OBH elnökének mint egyszemélyi vezetőnek fontos, hanem fontos a bírák számára is. 
Jogszabályi kötelezettség a Bjt. 45. §-a szerint, hogy a bíró a képzésen részt vegyen, a 
részvételét a munkáltató felé igazolja; ha önhibából nem vesz részt ezen a képzésen, akkor 
soron kívül vizsgálatát kell elrendelni, illetve addig nem nyújthat be magasabb bírói 
álláshelyre pályázatot. 

Ha megvalósul az, amit a 188. § (3) bekezdése jelenleg tartalmaz, ez a bíróságok 
részére rendkívül hátrányos, egy dupla elvonást jelent. Egyrészt elvesztik a bíróságok magát 
az épületet, illetve az épülethez és a képzési feladathoz tartozó előirányzatot, tehát egy 
bizonyos pénzösszeget; másrészt pedig a képzés mint feladat továbbra is az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke, illetve a bíróságok részére fennáll. Ezt tehát biztosítani kell, és ez szintén 
valamiféle költséget jelent. Kérem, amennyiben látnak erre lehetőséget, ezt a jogszabályhelyet 
hatályon kívül helyezni szíveskedjenek.  

A képzésről még annyit szeretnék elmondani, hogy ez nem önmagáért való célja a 
bírósági rendszernek, hogy a képzést maguk szervezhessék vagy a képzést fontosnak tartsák. 
Azt hiszem, mindannyiunk számára belátható, hogy független bíró csak a képzett bíró lehet, 
megfelelő erkölcsi, szakmai tudással rendelkező bírókra van szükség, ahol a kinevezés, az 
előremenetel, illetve az értékelés szintén képzéseken alapul. A képzett bírót tekinthetjük olyan 
bírónak, aki az illetéktelen politikai vagy egyéb befolyástól mentes, és a képzett bíró az, aki jó 
képességű, felkészült, illetve összességében azt is állíthatjuk, hogy a képzett bíró jobban 
megfelel a függetlenség követelményének, illetve egy képzetlen bíró feltehetően sokkal 
jobban ellent fog állni az átláthatóság követelményének. 

Kérem önöket, hogy az Országos Bírósági Hivatal részéről tett ezen két észrevételt 
megfontolni szíveskedjenek. 

Köszönöm szépen a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rátérünk az ajánlási pontoknak megfelelő tárgyalási 

ütemre. 
Rögzítjük, hogy Staudt Gábor képviselő úr Gyüre Csabát helyettesíti, Ipkovich 

György képviselő úr Lamperth Mónika képviselő asszonyt, Pősze Lajos képviselő úr Gruber 
Attila képviselő urat, Turi-Kovács Béla Zsiga Marcell képviselő urat helyettesíti. 

Az 1. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem a kormány 
álláspontját államtitkár úrtól. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Gaudi-Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Kérdezem 

államtitkár urat. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító javaslattal. És hadd mondjam el, hogy mind a két képviselő 
félreérti a helyzetet. Ez nyilván abból adódik, hogy a Velencei Bizottság is félreértette azt, 
hogy az OBH elnökének a jogegységi eljárás tekintetében milyen lehetősége van. Az OBH 
elnöke a jogegységi eljárást kezdeményezni jogosult kúriai elnöknél kezdeményezheti a 
jogegységi eljárást. Tehát ez egy teljes félreértés; az OBH elnöke önállóan nem 
kezdeményezhet jogegységi eljárást. Ezért mind az félreértés, hogy ezt hatályon kívül kell 
helyezni a törvényből, és az is félreértés, hogy ennek benne kell maradni a törvényben. 
Gyakorlatilag amit most mi javasoltunk, az az, hogy ugyan más szavakkal, de ugyanígy 
jelezheti a Kúria elnöke felé, ha úgy gondolja, hogy jogegységi eljárást kell indítani egy 
kérdésben. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én azt gondolom, semmilyen félreértés nincs; Gaudi-Nagy Tamás részéről nem 
tudom, hogy van-e, de az én részemről biztosan nincs. Mi azt gondoljuk, hogy kezdeményezni 
sem kezdeményezheti azt, hogy a Kúria elnöke kezdeményezze a jogegységi eljárást. Én azt 
gondolom, hogy ez így helyes, hogy ha tényleg külön akarjuk választani az igazgatási 
tevékenységet a szakmai tevékenységtől, akkor ez legyen így. Ha nincs így, akkor az 
igazságszolgáltatás többi szereplője részére is egyébként nyugodtan megadhatjuk ezt a jogot. 
Azt gondolom, vagy így, vagy úgy. Én nem tudok róla, hogy mondjuk, ügyvéd 
kezdeményezhetne jogegységi eljárást vagy egyes ügyész, nem a legfőbb ügyész, valamelyik 
ügyész vagy valamelyik ügyvéd kezdeményezhetne. De ha ez így van, akkor revideálom az 
álláspontom.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Még egyszer, csak hogy tisztázzuk. Tehát bárki írhat levelet a Kúria elnökének, akár bármely 
bíró, hogy szíveskedjen már kezdeményezni egy ügyben jogegységi eljárást. Pontosan ennyi 
joga volt az OBH elnökének. Az OBH elnöke az általa ismert bírósági véleményekből 
levonhatja azt a következtetést, hogy kezdeményezi vagy jelzi a Kúria elnökének, hogy 
szükség lenne egy jogegységi eljárásra. Tehát bármely bíró, sőt azt kell mondjam, még külső 
igazságszolgáltatási szereplők is írhatnak a Kúria elnökének egy levelet, amelyben kérik, 
fontolja már meg, hogy egy jogegységi eljárást kellene kezdeményezni. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergelynek adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. 

Ha ez így van, államtitkár úr, akkor közelednek az álláspontjaink, de akkor éppen ezért 
kérem, hogy támogassák a módosító javaslatot. Mert ezekben az esetekben sincs benne a 
jogszabályban, hogy ezt megtehetik. Ha ez ugyanaz, akkor miért kell, hogy pont az OBH 
elnökénél a jogszabály része legyen? 

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

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 3. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata, összefüggésben az 5., 11. és 15. 
pontokkal. Kérdezem államtitkár úr álláspontját. 

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

Az összefüggésekkel együtt sem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nos, 

mindannyian látjuk, látják, hogy ez gyakorlatilag a más bíróság kijelölési jogának az 
elhagyására vonatkozó szabály. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy miután 
Magyarországon járt Jagland úr, az után kialakult egy vélemény az Európai Bizottságban, és 
kialakult egy vélemény természetesen az Európa Tanácsban is, mármint a látogatás után. És 
ez bár még nyilvánosságra nem került, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr pontosan tudja, 
hogy vannak olyan kritériumok a Velencei Bizottság döntésében, illetve vannak olyan részei a 
Velencei Bizottság döntésének, amelyet az Európai Bizottság és az Európa Tanács nem tart 
megkerülhetőnek. Azaz kötelező Magyarország számára végrehajtani. Persze látom, hallom 
már az ellenvetéseket, hogy mi nem vagyunk gyarmat, ismerem ezeket az érveket, nem is 
szeretnék még egyszer ezekre reagálni, már megtettük korábban. De ha komolyan gondolják 
azt önök, hogy szükség van arra a bizonyos IMF-megállapodásra – tudom, van parlamenti 
párt, amelyik azt mondja, hogy nincs –, ha önök komolyan gondolják ezt, és komolyan 
gondolják azt, hogy nem kívánnak egy az egyben szembemenni az Európai Bizottsággal, 
akkor én azt gondolom, hogy azt a néhány pontot, amelyet ők kiemeltek – és mondom, nem 
nyilvános még, de államtitkár úr éppen pontosan tudja, hogy én miről beszélek –, azokat 
módosítani kell. Vagy most, vagy később. Vagy nincs megállapodás. Ennyire egyszerű ez a 
képlet. És ennek a sornak bizony része az a módosító javaslat, amelyet én javasolok elfogadni 
az Országgyűlésnek.  

Része még egyébként az is – hogy még egyet említsek –, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke nem újraválasztható. Pontosan ennek a véleménynek a tükrében nyújtotta be 
Navracsics miniszter úr ezt a javaslatot; ezt is, azt gondolom, lehet tudni. Csak sajnos az is 
része ennek, hogy nem maradhat hivatalban az utód megválasztásáig sem. Erre is van 
javaslatunk, ezt is kérjük majd elfogadni. De mivel itt e tekintetben koherensen összefügg, itt 
utalok erre.  

Tehát azért kérem államtitkár urat, hogy fontolja ezt meg, és tudja, nem először 
mondom, mondom most is, hogy nem presztízskérdés. Ha azt mondják, hogy az én 
javaslatomat nem fogadják el, mert az ellenzéki javaslat, akkor nyújtsanak be hasonló 
tartalommal egyet önök, de nem megkerülhető ez a téma, nem választás kérdése. Szeretném 
most hangsúlyozni és kiemelni: vagy nem lesz megállapodás, vagy ezzel a problémával még 
egyszer fogunk itt a bizottságnál találkozni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kicsit más oldalról közelíteném meg, mint Bárándy 
képviselőtársam, nem annyira a megállapodási kényszer praktikus oldaláról. Ez a 
bíróságkijelölési jog valahova való telepítése egy ilyen visszatérő momentum az önök 
jogalkotásában. Ugye, emlékszünk még a legfőbb ügyésszel, illetve az ügyészséggel 
kapcsolatos ilyen jogosultságokra és másokra.  
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Én nem annyira az IMF-fel vagy az Európai Unióval való megállapodás szemszögéből 
mondanám, hanem általában, az általános jogállamiság alapelvei tekintetében emelném ki. Ha 
már egyszer csatlakoztunk egy olyan rendszerhez, amely a jogállamiság alapelveit 
szerződésben vállalta és vállaltatja a tagállamokkal, azt be kellene tartani. Elég erre utalni. És 
én is úgy látom, ahogy Bárándy képviselőtársam, hogy a jövő időnek a jogállamiságunk 
tekintetében sarkalatos pontja lesz ez a pont. Úgyhogy én is arra kérem államtitkár urat, hogy 
a szakmai lelkiismeretére apellálok én inkább, nem a praktikus kényszerre. Vegyük ki ezt a 
bíróság kijelölését! Én azt elismerem, hogy vannak olyan bíróságok, amelyek leterheltek, de 
azt nem ilyen eszközzel kellene kezelni – meg kell azt fejleszteni. Ismerjük az ügyérkezési 
adatokat, a leterheltségi adatokat. Rakjunk oda két-három bíróval többet, hogy flottul menjen 
azoknak a bizonyos ügyeknek az elbírálása, és ne lábbal tiporjuk a politikai alapelveket, a 
jogállamiság alapelvét, a bírája elől senki el nem vonható alapelvet! Tegyük ezt meg 
praktikusan, fejlesszük meg a leterhelt bíróságokat személyben, technikában, egyebekben; a 
jogelveket pedig hagyjuk békén!  

Az az én kérésem, csatlakozva Bárándy képviselőtársamhoz, hogy gondolják még 
egyszer végig ezt az álláspontjukat. 

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenesetre köszönöm szépen, hogy visszataláltunk a jogi 
érvekhez, mert az IMF-megállapodás elmaradása tekintetében lehet, hogy Bárándy képviselő 
úr többet tud, mint én, de én ezt nem hallottam még eddig, hogy az ő módosító indítványának 
az elfogadásához kötötte volt az IMF azt, hogy hajlandó Magyarországgal tárgyalni, 
legalábbis az ő módosító indítványa által javasolt jogi megoldáshoz kötötte volna. 

Ami a dolog érdemét illeti, ezt a plenáris ülésen is igyekeztem már megvilágítani, 
hogy az ügyek áthelyezése vagy egészen pontosan bíróság kijelölése egyáltalán nem új 
intézmény a magyar jogban. Még ebben a formában, tehát a leterheltség vagy az ügyek 
ésszerű határidőn belül való elbírálása érdekében is már 2011 márciusában hatályba lépett egy 
olyan törvénymódosítás, amellyel az akkori OIT egyetértett, sőt az OIT bíró tagjai 
kezdeményezték, hogy leterhelt bíróságokról az OIT elnöke véleményének a 
figyelembevételével a Legfelsőbb Bíróság határozata alapján más bíróságot lehessen kijelölni. 
Tehát nem a 2012. január 1-jei új törvény vezette be ezt a lehetőséget, hanem már egy korábbi 
törvénymódosítás bevezette, és ahogy mondtam, akkor még az emberi jogokra bizonyára 
érzékeny legfelsőbb bírósági elnök úr is egyetértett ezzel a módosítással.  

Arról nem is beszélve, hogy a magyar eljárásjog régóta ismeri a bíróság kijelölésének 
a fogalmát; kétségtelen, hogy nem ilyen okokból, hanem elfogultság miatt ismeri ezt az 
intézményt. Tehát elfogultság miatt már évtizedek óta van lehetőség arra, hogy egyébként az 
illetékes bíróság helyett más bíróság járjon el. Vagyis elméletileg vagy elvileg nincs újdonság 
ebben a törvényjavaslatban. A jogi megoldásban az az újdonság, hogy egyrészt az ügyek 
ésszerű határidőn belül való intézése lehet az egyik oka ennek az ügyáthelyezésnek. A másik 
újdonság az, hogy az eddigi legfelsőbb bírósági hatáskörtől eltérően az igazgatási vezető most 
már az OBT által megállapított kritériumok szerint helyezheti át az ügyeket.  

Én azt nem vonom kétségbe, hogy mind az Alkotmánybíróság előtt, mind esetleg más, 
mondjuk, a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt ilyen ügyekben eljárás indulhat; én ezt nem 
vonom kétségbe. A mi ismereteink szerint – és akkor kérem Bárándy képviselő urat, hogy 
figyeljen nagyon, mert a mi ismereteink szerint – Hollandiában és Németországban létezik ez 
a megoldás, és ezeket már vizsgálta az Emberi Jogi Bíróság. Természetesen amennyiben, 
mondjuk, Magyarország tekintetében valamilyen más mércét találnak ki, mint az eddigi 
megállapításuk, eddigi mércéjük, akkor lehet, hogy Magyarország tekintetében ezt a 
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megoldást nem fogják kielégítőnek találni. De azért kértem én is, hogy találjunk vissza a jogi 
tényekhez, egyrészt nem új intézményről van szó, másrészt az európai gyakorlatban ismert, 
bár ritka, de ismert intézményről van szó. Ezért nem támogatjuk a módosító indítványt. 

S bocsánat, még egy utolsó mondat – elnézést, elnök úr –, hogy maga a Velencei 
Bizottság véleménye utal arra, hogy bár kétségtelenül elsődlegesen nem ért egyet ezzel a 
megoldással, de másodlagosan viszont azt mondja, hogy amennyiben mégis működik ez az 
áthelyezés, akkor az Országos Bírói Tanácsnak döntő szerepet kell kapnia abban, hogy ilyen 
áthelyezésre milyen objektív kritériumok alapján kerülhet sor. Nos, mi ezt választottuk; azt 
választottuk, a Velencei Bizottság véleményének azt az álláspontját fogadtuk el, hogy az OBT 
határozzon meg objektív kritériumokat. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga László képviselő úr Steiner Pál képviselő urat helyettesíti. 
Bárándy Gergelynek adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Félreértés ne essék, nem csupán kivenni szeretnénk ezt a 
javaslatot, hanem tettünk is egy másikat, hogy az arányos ügyteherelosztást miként lehetne 
garantálni. Kétségtelenül elméleti szinten fogalmaztuk ezt meg, de azt gondolom, semmilyen 
akadálya annak nincs, és ha gondolják, akkor nagyon szívesen segítünk ennek a 
kidolgozásában is, mármint a részletek kidolgozásában, hogy bizonyos automatizmusok 
érvényesüljenek. Az objektív kritériumrendszer meghatározásával egyébként egyetértünk, és 
ezt valóban megteheti az OBT is, ahogy a Velencei Bizottság ajánlotta, meg ahogy korábban 
mi is beszéltünk erről. Csak a vége a történetnek nem lehet az, hogy valaki mégis egy 
szubjektív döntést hoz, akár kritériumrendszer alapján. Annak lehet helye, és mi erre tettünk 
javaslatot, hogy az ügyteherelosztást bizonyos automatizmusok útján lehessen biztosítani.  

És köszönöm államtitkár úrnak azt a korrektségét, hogy fölhívta arra a figyelmet, hogy 
a korábbi szabályozás szintén a Fidesz-kormánynak a szabályozása volt. Tehát ez nem egy 
régi szabály, ami megváltozott, hanem ezt a szabályt önök változtatták meg, és most tovább 
átemelték ebbe a jogszabályba. 

Tehát én azt gondolom, és az tekinthető jogállaminak, ha a szakmai érveket hiányolta 
tőlem államtitkár úr, hogy ezek az áthelyezések, tehát a megfelelő ügyteherelosztásnak az 
ilyetén való biztosítása objektív kritériumrendszer alapján, viszont – és ez a fontos még – 
automatizmusok bevezetésével történjen meg, és ne egy vezetőnek a szubjektív döntésén 
múljon az, hogy mit hova helyeznek át.  

Egyébként pedig, államtitkár úr, ha nem ismeri azt, amiről én beszéltem, akkor azt 
gondolom, indokolt lenne tájékozódnia ez ügyben államtitkár úrnak. Ugyanis igen nagy 
jelentősége van, tekintettel arra, hogy a bíróságok igazgatásáról és a jogállásról szóló törvényt 
most tárgyaljuk, és az Országgyűlés most fogja ezt elfogadni. Én úgy hiszem, annak a ténynek 
az ismerete, amiről én beszélek, elkerülhetetlen, hogy ez államtitkár úr birtokába is jusson. Én 
javaslom, hogy tájékozódjon, ha eddig nem tette.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Schiffer András és Dorosz Dávid javaslata, összefüggésben a 6. ponttal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem ért egyet az előterjesztő. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont Navracsics Tibor képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetért az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Bárándy Gergely képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi tartózkodni 

fogunk ebben, azon okból, amit már elmondtam egyébként, hogy alapvetően helyesnek 
tartjuk, hogy nem választható újra az OBH elnöke. De ehhez van egy kapcsolódó módosító 
indítványunk, amelynek az elfogadása esetén tudjuk ezt támogatni, ami arról szól, hogy 
egyébként a mandátuma nem hosszabbodik meg az utódja megválasztásáig. Ezért tartózkodni 
fogunk. 

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

módosító indítványt. (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. A 
bizottság támogatta. 

A 8. pont Gaudi és Gyüre képviselő urak javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont összefügg a 16. és 18. pontokkal. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Bárándy képviselő úrral adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezem 

államtitkár urat, miért nem ért egyet. Hiszen ha itt az igazgatási funkció és a szakmai funkció 
különválasztásáról van szó, akkor kifejezetten az igazgatásra vonatkozó jogszabályokkal 
kapcsolatos jogszabályalkotás kezdeményezésére lenne jogosult az OBH elnöke. Azt 
gondolom, ez így lenne koherens. 

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

Nem tudom, meg tudom-e győzni Bárándy Gergelyt, de az igazgatási kérdések nagyon 
sokszor összefüggenek eljárási kérdésekkel is. Ha végiggondolja azt, hogy mondjuk, egy 
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eljárási törvény módosulása, mondjuk, egy kizárólagos illetékesség kérdése hogyan függ 
össze igazgatási kérdésekkel, azt így nem tartjuk célszerűnek szűkíteni; ez az egyik ok. 

A másik, hogy az OBH elnökének van egy olyan feladatköre, hogy a bíróságok 
véleményét összegyűjti bizonyos jogszabály-módosításokról. Egyébként ez most is így 
történt, tehát most is, a bírósági törvénnyel kapcsolatosan is, és egyébként más, az OBH 
elnökének véleményezésre megküldött jogszabálytervezet esetén is, a bíróságok véleményét 
összegyűjti, és így összegezve adja meg a jogalkotónak, pontosabban a minisztériumnak. 
Ezért az OBH elnökének meglehetősen nagy rálátása van egyes jogszabály-módosítások 
bírósági fogadtatását illetően.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Azt, amit most mondott, én azt gondolom, a Kúria elnöke éppígy meg tudja 
tenni, esetleg az OBH elnökének a segítségével. De mégis, a szakmai jellegű, egyébként 
bíróságokat érintő jogszabályok vonatkozásában talán helyesebb, ha nem az igazgatási, 
hanem a szakmai vezető és a szakmai vezetés – mert nyilván itt értem ez alatt az egyes 
szakkollégiumokat a bíróságokon – teszi meg az előterjesztést.  

Egyébként az, hogy a bíróságok igazgatását érintő jogszabály, ez természetesen a mi 
fogalmaink szerint sem kizárólag a Bszi.-t jelenti, hanem az igazgatással összefüggő egyéb 
jogszabályok módosítását is. Tehát a Be.-módosításra természetesen sor kerülhet ennek a 
keretében, egy ilyen jogszabály keretében. Tehát kifejezetten nem azt írjuk, hogy a bíróságok 
igazgatásáról szóló jogszabályt módosíthatja, hanem általában az igazgatással összefüggő, 
akár eljárásjogi törvényeket, törvényi rendelkezéseket is. De én úgy hiszem, arra nem 
feltétlenül van szükség, ha már a két kompetencia különválasztásáról beszélünk, hogy 
mondjuk, a büntető anyagi jogi kérdésben az általános részi valamilyen rendelkezést az OBH-
elnök módosítani javasolhassa. Én úgy hiszem, azért normális esetben megvan egy jó viszony 
és egy párbeszéd az OBH elnöke és a Kúria elnöke között, tehát ilyenformán ez a dolog 
áthidalható. De a szakmai munkáért, még egyszer hangsúlyozom, nem az igazgatási vezető 
felelős, hanem a Kúria elnöke. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom vissza a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Arra ismét felhívom a figyelmet, hogy itt megint a Velencei Bizottságnak egy félreértéséről 
van szó, csak már szégyellem, hogy ezekre is módosító javaslatokat nyújtottunk be, de 
tényleg félreértés. Ugyanis nem arról van szó, hogy az OBH elnöke jogszabályalkotást 
kezdeményezhet, csak a jogszabályalkotás-kezdeményezésre jogosultnál kezdeményezheti, 
hogy ugyan kezdeményezzen már jogszabályalkotást. De hát ezt ön is tudja, képviselő úr, 
hogy mi a kettő között a különbség – elég nagy a különbség. A Velencei Bizottság nem érti a 
különbséget, ezért kellett benyújtani egy ilyen módosító javaslatot. Ez egy szövegpontosítás; 
így jeleztük a Velencei Bizottság számára, hogy ezt egy szövegpontosításként nyújtjuk be.  

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

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont összefügg a 19-essel. Kérdezem az előterjesztőt. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 

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

(Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont szintén Bárándy képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr nem támogatja a módosító indítványt. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 13. pont Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. Kérdezem az 
államtitkár úr álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont szintén Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. Kérdezem 

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

Elnök úr, nem értünk egyet, de hadd indokoljam meg, mert ez szintén egy neuralgikus kérdés, 
hogy az OBH elnökének döntései vajon nyilvánosak-e vagy sem. Nos, ha jól elolvassák a 
szöveget, kiderül belőle, hogy minden döntése nyilvános az OBH elnökének, és közzé is teszi 
ezt a honlapon. Egy körben úgy éreztük, hogy nem kell nyilvánosságra hozni, mégpedig a 
munkáltatói döntéseit, amelyek az Országos Bírósági Hivatalra vonatkozó munkáltatói 
döntések, és ha megnézik, hogy Schiffer András mit szeretne: azt, hogy a minősített adat 
kivételével még ezek a munkáltatói döntések is nyilvánosak legyenek. Ez pedig már tényleg 
túlzás, hogy mondjuk azt, hogy valamelyik munkatársának hány nap szabadságot engedélyez, 
ezeket is nyilvánosságra kelljen hozni. Ennek semmi köze nincs az igazgatási tevékenység 
átláthatóságához. Minden olyan döntése az OBH elnökének, amely a bírósági igazgatásra 
vonatkozik, az nyilvános; ez a szabály egyébként eddig is így volt a törvényben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki 

nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 17. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Kérdezem 

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

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a javaslatot az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 
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A 20. pont következik, Bárándy képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a javaslatot. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 21. pont Bárándy képviselő úr javaslata, összefüggésben a 22., 23., 28., 29., 31., 36. 

és 41. javaslatokkal. Kérdezem államtitkár úr álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet, és hadd indokoljam, mert nagyon sok módosító javaslatról van szó. 
Bárándy Gergely képviselő úr módosító indítványait úgy értékeljük, hogy az OIT-ot 

szeretné visszaállítani, tehát lényegében a testület hatáskörébe kívánja az igazgatási 
döntéseket helyezni. Nem vitatom, hogy ez egy legitim megoldás, viszont a törvény pont azért 
született, hogy az OBH elnökének egyszemélyi igazgatási felelőssége erősebb legyen, és 
felette egy testületi kontroll legyen. Tehát az OBT-nek nem az igazgatása a feladata, hanem 
az igazgatás kontrollja; ez a lényeges különbség a két modell között. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Így van, 

egyébként ezt szeretném megerősíteni, valóban, a módosító javaslatok azt célozzák, hogy a 
korábbi OIT-struktúrához hasonló jöjjön létre. Mi ugyanis inkább a testületi döntésben 
hiszünk, már ami a bíróságok igazgatását illeti, hiszen úgy gondoljuk, hogy az objektivitást és 
a függetlenséget ez biztosítja, és nem az egyszemélyi hatáskör. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 24. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Kérdezem 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 25. pont Gaudi-Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Államtitkár 

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

Nem értünk egyet vele. Ez egy elég súlyos módosító indítvány. Azt szeretnék, ha a soron 
kívüli ügyek érintettjei, tehát például felperesek, alperesek az OBT ülésén részt vennének, és 
gondolom, érvelnének a saját ügyükben. Hát, mivel az OBT nem bíróság, ezért ennek 
egyrészt nincs értelme, másrészt pedig teljesen diszfunkcionális lenne az egész esemény. 

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

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 26. pont szintén Gaudi és Gyüre képviselő urak javaslata. Államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezzel a módosító javaslattal én szimpatizálok, csak mivel nem tudom normatívan 
meghatározni, hogy állandó meghívottként kik lennének akkor jogosultak vagy kiket kellene 
meghívni – tehát nem elég pontos a módosító indítvány, ezt akartam ezzel kifejezni. Mert az, 
hogy egy társadalmi szervezet egyébként jogvédő feladatot lát-e el vagy sem, ez leginkább 
egy vélemény, mégpedig az egyesületnek a véleménye, hogy ő ezt a feladatot látja el. De ezt 
objektív kritériumként nem nagyon lehet felhasználni. 

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

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 27. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. Szerintünk most is részletesen kell megindokolni a döntést, és hogy 
beleírjuk a törvénybe, hogy „részletesen”, attól még nem lesz részletesebb az indoklás.  

 
ELNÖK: Staudt képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr saját 

maga is mosolygott ezen, miközben mondta. Azt hiszem, ha azt előírjuk, hogy részletes 
indokolási kötelezettség legyen, és ennek nem tesznek eleget vagy nem kellőképpen, akkor ez 
jogalap lehet arra, hogy később bármilyen körben erre hivatkozni lehessen. Nem tudom, egy 
részletes indokolástól is miért félnek. Legalább ennyi minimumot, amivel egyébként önök 
elvben egyetértenek, be kellene fogadni, de hát lelkül rajta. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az indokoláshoz 

valamilyen jelzőt hozzáfűzni, azt gondolom, érdemes. Tekintettel arra, hogy aki 
ügyvédkolléga, mindenki vagy nagyjából mindenki ismeri például az előzetes 
letartóztatásokkal kapcsolatos indokolási kötelezettségnek való eleget tételt, illetve eleget nem 
tételt, ez gyakorlatilag arról szól, hogy fölhívja azt, hogy a Be. milyen rendelkezése szerint ez 
megalapozott, és ennyi; két sorban szoktak indokolni akár egy négy-öt oldalas beadványra. 
Magyarán, és ezt akarom belőle kihozni, és ez ennek a lényege, hogy a Legfelsőbb Bíróság is 
egy jogegységi döntésében az érdemi indokolást tette kötelezővé ezekben az ügyekben. Tehát 
a „részletesen indokolni kötelest” fel lehet cserélni, mondjuk, az „érdemben indokolni 
köteles” kifejezésre, de mi azt tudjuk támogatni, hogy itt ne egy olyan indokolást lássunk 
majd a határozatok végén, hogy azért, mert így döntöttem, hanem valóban legyen egy 
részletes vagy megalapozott indokolása.  

Úgyhogy mi ezt támogatni tudjuk, azzal, hogy ha egyébként valaki hoz egy olyan 
kapcsolódó módosító indítványt, ami ezt a célt jobban eléri, mint ezzel a „részletesen” 
szócska beillesztésével, azt gondolom, akkor azt tudjuk támogatni. Most azt tudom mondani, 
hogy ezt az irányt támogatjuk a módosító indítvány támogatásával. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, szokatlan, de engem meggyőztek a képviselő urak, és megváltoztatom a 
nyilatkozatomat, jó? Tehát a 27. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja az előterjesztő 
képviselője. 

Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor: Köszönjük. – Dr. Szakács Imre: Érdemes volt, 
látod? – Derültség.)  

 
ELNÖK: Kérdezem tehát, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság 

egyhangúlag támogatta. 
A 30. pont következik, Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: Úgy látom, senki nem kívánja államtitkár urat meggyőzni. (Derültség.) 

Kérdezem ezért, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 32. pontban lévő javaslat összefügg a 34-essel, Schiffer András, Dorosz Dávid 
képviselő urak javaslata. Államtitkár úr? 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 7 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 33. pont Staudt Gábor és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata, összefüggésben a 

35. javaslattal. Kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a módosító javaslat arra 

irányul, és emiatt szerintem dogmatikailag is egy kicsit javítana a törvényjavaslaton, hogy 
abban az esetben, ha a jóváhagyás nem történik meg az OBT részéről, akkor az OBH 
elnökének megvan az a jogköre, hogy akár eredménytelenné is nyilváníthatja a pályázatot, 
úgy, hogy egyébként eredményes, a kritériumoknak megfelelő pályázó van. Tehát az új 
javaslattal még a törvény szellemiségében, amivel számos ponton egyébként nem értettünk 
egyet, de mégis egyet lehet érteni, hiszen ha megvan az OBT elnökének ez a joga, és 
visszadobják az ő jelöltjét, akkor ám legyen, tegyen új javaslatot. De hogy ezek után 
érvénytelenné nyilvánítsa úgy, hogy egyébként megfelelő pályázó van, ezt én dogmatikailag 
nem találom túl jónak, és emiatt javasoltuk, egyébként függetlenül Schiffer Andrástól – ő is 
erre jutott.  

Kérem tehát, hogy ezt gondolják át. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Én csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy minden pályáztatási rendszerben a pályázat 
kiírójának van lehetősége arra, hogy érvénytelennek nyilvánítson egy pályázatot, például 
eljárási szabálytalanságok miatt. Tehát elképzelhető, hogy van olyan pályázó, akit az OBT elé 
terjeszthet az elnök, vagy akár felterjeszthetnek közvetlenül a köztársasági elnökhöz. De 
lehetnek olyan szabálytalanságok, amelyek miatt például eredménytelennek nyilvánítja. A mi 
megítélésünk szerint ez egyébként nem okoz semmilyen érdeksérelmet, mert nincsenek 
kizárva a pályázók abból, hogy az eredménytelennek nyilvánított pályázaton újból 
elinduljanak. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Egy hasonló javaslatot 

egyébként mi is tettünk, és ezért fogjuk ezt is támogatni. Folytatva ott, ahol államtitkár úr 
egyébként befejezte, hogy valóban nincs akadálya annak, hogy újrapályázza, és egyébként 
annak sincs akadálya, hogy az OBH elnöke ezután is újra ne nevezze őt ki, hanem megint 
érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot. Tehát magyarán, ez a szabály, és mi ezért javasoljuk 
ennek a kivételét egy másik módosítóba, de ha ebbe akarják kivenni, akkor ezt fogjuk 
támogatni. Mert így ugyan az a joga az OBH elnökének megszűnik, hogy olyat nevezzen ki 
bírónak, akit a bírói testület nem akar kinevezni vagy nem javasolja kinevezésre, de az a joga 
viszont megmarad, hogy hiába akarja a bírói testületek bármelyike vagy akár mindegyike 
kinevezni arra az álláshelyre a bírót vagy a bírósági vezetőt, ha az OBH elnöke nem akarja, 
akkor ezt meg tudja gátolni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen fordított vétójog alakul ezzel az 
intézménnyel, azzal, hogy érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot – mi meg ezt nem 
tartjuk helyesnek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): A legnagyobb tiszteletem ellenére sem tudok 

egyetérteni ezzel az érveléssel, államtitkár úr, mert itt nem az eljárásjogi hibákról van szó, 
hanem konkrétan arról, ha elolvassuk a szövegezést, hogy ha van mindennek megfelelő 
pályázó, de valami miatt az OBH elnöke ezt nem szeretné a köztársasági elnökhöz 
felterjeszteni, akkor legyen egy olyan lehetősége, hogy a pályázatot eredménytelenné 
nyilvánítja. Tehát nem csak az, hogy új javaslatot tesz, mert ez végül is érthető lenne, vagy 
akkor egy kapcsolódó módosítóval bele kellene venni, hogy egyébként ez milyen egyéb 
eljárásjogi esetekre vonatkozik. De a jelen szövegezés alapján arra nem vonatkozik, csak arra, 
hogy egyébként az ő szubjektív döntési, felterjesztési jogosultsága alapján nem kívánja a 
listán egyébként feljebb álló és mindenben megfelelő pályázót a köztársasági elnökhöz 
felterjeszteni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én azt hiszem, a két képviselő úrnak a véleményéből az derül ki, hogy nem igazán értenek 
egyet azzal, hogy az OBH elnöke érdemben részt vesz a pályázat elbírálásában. Ezt értem, 
hogy nem értenek vele egyet, de ez a törvényi konstrukció lényege. Tehát a pályázat 
elbírálásában úgy vesz részt az OBH elnöke, egyrészt ő írja ki a pályázatot, másrészt 
amennyiben egyetért az első helyen rangsorolt pályázóval, akkor minden további intézkedés 
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nélkül felterjeszti a köztársasági elnöknek; amennyiben nem ért vele egyet, akkor a második 
vagy a harmadik helyen álló pályázó irányába fordulhat, ehhez már az OBT egyetértése kell.  

Tehát összefoglalva: akár tetszik, akár nem, a törvényi konstrukció szerint az OBH 
elnökének van érdemi beleszólása a pályázatok elbírálásába. De fenntartom azt az 
álláspontomat, hogy olyan pályázót nem nevezhet ki, akivel nem értenek egyet a bírói 
testületek. Gyakorlatilag a két szereplő között, az OBH-elnök és az OBT közötti 
hatáskörmegosztás, és ha úgy tetszik, a kinevezési jogkörnek a megosztása így történik, de 
mind a ketten részt vesznek a kinevezésben: az OBH-elnök is és az OBT is.  

 
ELNÖK: Kérdezem tehát, ki támogatja a módosító indítványt a 33. és a 35. pontok 

tekintetében. (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 37. pont Gaudi-Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselő urak javaslata. Államtitkár 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 38. pont Schiffer András, Dorosz Dávid képviselők javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 40. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 42. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönjük szépen Németh úrnak a részvételt, és hogy 

elmondták az álláspontjukat.  
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Az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat (T/6391. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslatra. Ez 301 ajánlási 
pont, de rengeteg összefüggéssel. Gulyás Gergely képviselőtársunk jelezte, hogy frakcióülés 
okán nem tud részt venni az előterjesztők képviseletében a bizottsági ülésen, de ennek 
hiányában is van természetesen lehetőség megtárgyalni a módosító indítványokat. Államtitkár 
úr képviseli a kormányt az ügyben, ha jól látom.  

Az 1. pont Mesterházy Attila és képviselőtársai módosító indítványa, amely összefügg 
a 2., 78., 79., 87., 91., 93., 155., 245., 256., 264., 272., 279. és 285. pontokban foglalt 
módosító indítványokkal. Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Lakonikus rövidséggel itt az egyik javaslat úgy fogalmaz, hogy 
e törvény első részének az elhagyását javasolják. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy ez 
alatt értse a bevezető részt is, ahol a „jó államot” taglalja a tisztelt előterjesztő, illetve maga a 
tervezet. Már több helyen észrevettem, hogy az igen tisztelt kormánypárt a „jó állam” mint 
jogi kategória bevezetésére törekszik a „jogállam” helyett. Ez már volt a szolgálati 
törvényeknél, egyebeknél. 

Azt hiszem, ez az a koncepcionális ellentét, amely tulajdonképpen a Velencei 
Bizottság és a véleményét pártoló ellenzéki vélemények és a kormánypárt között van, hogy a 
jó állam egy szubjektív megítélésű államalakulat; a jogállamnak viszont vannak konkrét 
kritériumai. Én azt javaslom tisztelt elnök úrnak és a kormánynak is, immáron nem először, 
azt tegyük hozzá, hogy vezessük vissza a szóhasználatunkba a jogállamiságot, annak pontosan 
megfogalmazható ismérvei vannak, és hagyjuk el a jó államot; azt majd megítélik úgyis a 
tisztelt választók, hogy ez most jó állam volt vagy nem volt jó állam. A jogállamiságnál 
viszont vállalásaink vannak az európai csatlakozás alapokmányával. Azt jobbnak tartanám. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat, van-e a módosító indítványokkal kapcsolatban 

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

Kormányálláspont nincs, tehát nem döntött a kormány; esetleg tárcaállásponttal tudom 
segíteni az önök munkáját.  

S még egy megjegyzés arra, amit Ipkovich képviselő úr mondott, hogy a good 
governance témaköre tucatnyi nemzetközi konferenciát járt már meg, tehát ez egy európai 
topic. Úgyhogy a jó állam vagy jó kormányzás fogalmát Európában használják, tehát 
félreértés ne essék, ezt mi nem találtuk fel. És egyébként nem ellentéte a jogállamnak – még 
ennyit akartam hozzáfűzni. 

 
ELNÖK: Határozathozatal előtt még Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Megkérdezhetem kicsit bővebben, miért nem 
támogatják ezt a javaslatsort? Mert számtalan összefüggése van természetesen, de egy 
indokolást szeretnék kapni ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk vitatkozni róla. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. Természetesen nem előterjesztő az államtitkár úr, 

úgyhogy az előterjesztők nevében nem tud nyilatkozni. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Igen, így egy kicsit más a helyzet.  

Ha jól értem, azt kérdezi most tőlem Bárándy képviselő úr, hogy az 1. pontot, 
összefüggésben a 2., 78., 79., 87., 91., 93., 155., 245., 256., 264., 272., 279. és 285. 
pontokkal, ezeket mind együtt miért nem támogatjuk? (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Én 
úgy értékelem, hogy ez a preambulum olyan módosítását eredményezné, vagy a preambulum 
és az összefüggő módosításoknak a következtében a normaszöveget is úgy módosítaná, mely 
szerint külső szereplőkre normatív határozatban határozná meg az Országgyűlés a működési 
szabályait, ez pedig szerintünk az alaptörvénnyel ellentétes megoldás. (Dr. Salamon László 
megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én azért kérdezem ezt 

államtitkár úrtól, mert maga az előterjesztő is erősen elgondolkodott annak idején, amikor ez 
felvetődött, nevezetesen, hogy az alaptörvény rendelkezéseivel van ellentétben az, amit önök 
javasolnak az eredeti előterjesztésben. Hiszen ezek természetesen, ha megnézik 
képviselőtársaim, miket kívánunk elhagyni a törvényből, mondjuk, a képviselők 
törvénykezdeményezési jogát s a többi, nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy ezt nem 
kívánjuk szabályozni, hanem az alaptörvény értelmében ennek nem törvényben, hanem a 
Házszabályban lenne a helye. Tehát mi azért javasoljuk innen elhagyni és házszabályi 
rendelkezésként megfogalmazni, mert az önök alaptörvénye ezt mondja ki. Tehát én úgy 
gondolom, hogy ha ez nem változik meg, akkor az Országgyűlésről szóló törvény ellentétes 
lesz az alaptörvénnyel. 

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

Ez egy nagyon elméleti vita, de a mi megítélésünk szerint az, hogy az alaptörvény bizonyos 
működési szabályokat a Házszabály részének nyilvánít, ezzel nem mondja ki azt, hogy a 
Házszabály csak egy normatív határozat lehet. Ad absurdum a Házszabály törvényben is 
elfogadható lenne. Az viszont biztos, az egy alkotmányos alapelv, hogy a Házszabály vagy az 
Országgyűlésre vonatkozó szabályok csak akkor tartalmazhatnak külső személyekre, kívülálló 
harmadik személyekre rendelkezéseket, ha az törvényben kerül szabályozásra. Tehát ez egy 
érzékeny határvonal, és szerintem a törvény helyesen húzza meg ezt a határvonalat. Olyan 
kérdések maradnak a Házszabályban, amelyek ab ovo nem alkalmazhatók külső személyekre, 
csak az Országgyűlésre saját magára, a szervezetére, és a törvényben kerülnek elhelyezésre 
külső személyekre vonatkozó szabályok.  

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Valóban lehet elméleti vitát folytatni arról, hogy melyik a helyes. Én 
mindössze arra hívom fel a figyelmet vagy mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy azt a 
különbségtételt, mely szerint az országgyűlési törvény az törvény, a Házszabály pedig 
határozat, országgyűlési határozat, tehát ez a kettő nem ugyanaz, ezt önök fönntartják a 
későbbiekben is. Tehát ez a különbségtétel, azt gondolom, megmarad – vagy nem tudom, 
rosszul értem vagy gondolom-e. És lehetséges az, hogy törvényben szabályozzuk ezeket a 
témaköröket, csak akkor viszont az alaptörvény idevonatkozó rendelkezéseit kellene 
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megváltoztatni, ami viszont kifejezetten azt mondja, hogy a Házszabályban kell szabályozni. 
Tehát nekünk az ellen sincs kifogásunk, hogyha az alaptörvényt változtatják, csak valahogy a 
kettőnek összhangba kellene jönnie. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az ülés vezetését átadom Salamon elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Következik az ajánlástervezet 3. pontja, Varga István képviselő úr javaslata. 

Mivel – ahogy informálódtam – az előterjesztő képviselője nincs jelen, a kormány 
képviselőjének a nyilatkozatát kérem. 

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

Ezt a módosító javaslatot nem támogatjuk. Megfontolandó viszont olyan kapcsolódó 
módosító javaslat benyújtása, hogy az Országgyűlés Hivatala legyen jogi személy. De az, ha 
az Országgyűlés jogi személy, nem oldja meg egyébként a perképességét, tehát ez a kettő nem 
jár együtt feltétlenül, ahhoz ugyanis meg kellene határozni, hogy az Országgyűlésnek mely 
döntései támadhatók meg bíróságon. Az tehát önmagában, hogy jogi személlyé nyilvánítjuk 
az Országgyűlést, nem oldja meg azt a kérdést, hogy vajon mely határozatokat lehet 
megtámadni a bíróságon.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Mesterházy Attila és további szocialista párti képviselők közös módosító 

javaslata, amely összefügg és ezért tárgyalandó a 7., 16., 25., 27., 29., 31., 34., 40., 84., 161., 
220., 259., 273. pontokban foglaltakkal. Kérdezem a kormány képviselőjét, tud-e mindegyikre 
egyben nyilatkozni. 

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

Tárcaálláspontot tudok csak ismertetni, elnök úr: nem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra Bárándy Gergely képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Próbáltam nézni a 

többi ajánlási pontot is, hogy amiről beszélni szeretnék, közte van-e, de úgy látom, talán igen. 
A háznaggyal összefüggésben lévő rendelkezéseket tömöríti vagy fogja tömöríteni ez a 
mostani szavazás. Ezért kérdezném azt államtitkár úrtól, hogy azt én értem természetesen, és 
az egy elméleti vita – erre nyilván nem várunk választ, hiszen önök szeretnének háznagyot, 
mi meg nem szeretnénk háznagyot –, hogy legyen-e vagy nem. De a parlamenti vitában 
felmerült az, hogy a háznagy olyan jogköröket tud kapni vagy jogköröket kaphat az 
Országgyűlés elnökétől, amit a mi meglátásunk szerint csak országgyűlési képviselő láthatna 
el. Márpedig a háznagy vonatkozásában lehetővé válik az, hogy ne országgyűlési képviselőt 
nevezzen ki erre a pozícióra a házelnök.  

Mi megkérdeztük azt akkor a plenáris ülésen is, és most kérdezném államtitkár urat is, 
igazából hogyan lehetséges az, hogy egy olyan ember fogja Magyarországon belül és 
határainkon kívül, tehát nemzetközi relációban képviselni az Országgyűlést mint a 
törvényhozó hatalmi ágat, aki nem része ennek a hatalmi ágnak, aki nem tagja. A háznagyot 
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senki nem választotta meg az Országgyűlés tagjává, ha nem képviselők közül választják, 
mégis az Országgyűlést nem mint a Ház gondnoka, hanem mint hatalmi ágat fogja képviselni 
nemzetközi kapcsolatok terén és hazai kapcsolatokban is, és mi ezt nem tartjuk 
összeegyeztethetőnek.  

Tehát ha nincs közte konkrétan ez a rendelkezés, akkor elnézést kérek, hogy itt 
beszélek róla, csak az ember nagyon nehezen tud tájékozódni. Én most láttam először az 
ajánlási sort, lehet, hogy ez az én hibám, de jó néhány ajánlási pont van. Tehát konkrétan erre 
szeretnék rákérdezni, mert a többi vonatkozásban értem, hogy más elképzeléseink vannak, 
ebben nyilván önök mint most többségben lévők a saját akaratukat érvényesíteni fogják. De 
ez viszont, én azt gondolom, tartalmi, szakmai kérdés. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, tájékoztatom, hogy olyan javaslat is van, amelyik arra irányul, 

hogy a háznagy csak országgyűlési képviselő lehessen. De az ebben a csomagban nincs 
benne. Azért mondom, hogy most ne vigyük a vitát olyan irányba, ha szabad proponálnom, 
ami ebben az összefüggésben fölösleges. Ezek a javaslatok mind abban közösek a 
munkatársam tájékoztatása szerint, hogy a háznagy intézményének az elhagyását javasolják.  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Elnök úr, akkor nem fogom én ezt még egyszer 

megismételni, de majd ott kérdésként számítson. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor nincs is most ilyen kérdés a kormányhoz nyilván. (Dr. Bárándy 

Gergely: Most nincs.) Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elnöki 

tájékoztató alapján akkor én is csak egy rövid mondatot tennék hozzá. A magam részéről azt a 
megoldást tudom támogatni, amely egyértelműen képviselő számára tartja fönn ezt a 
tisztséget és lehetőséget. Ennek hiányában ugyanis az én meggyőződésem szerint – nem 
indokolom bővebben – olyan, nemcsak nemzetközi téren, hanem a képviselő és a háznagy 
közötti olyanfajta alá-fölé rendelt helyzet is kialakul, amely egész egyszerűen alkotmányosan 
elképzelhetetlen. Következésképpen én azt gondolom, hogy a magam részéről semmiképpen 
nem tudnék olyan javaslatot megszavazni, amely egy külsőst hoz olyan helyzetbe, amihez a 
választóknak az akarata és a támogatása elkerülhetetlenül szükséges. 

 
ELNÖK: Szám szerint a 20. ajánlás, jobbikos képviselők módosító javaslata tesz arra 

javaslatot, amit az előbb mondtam; nem ismétlem meg.  
További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja 

ezt a javaslatcsomagot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata, 
amely összefügg és ezért együtt tárgyalandó a 8., 17., 26., 28., 30., 32., 35., 41., 85., 162., 
221., 260., 274. pontokban foglaltakkal. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

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

tárcánk nem ért egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a javaslatsort? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 
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A 6. pont Ujhelyi István képviselő úr és szocialista képviselőtársai módosító javaslata, 
amely összefügg és ezért együtt tárgyalandó a 271. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Tárcánk nem ért egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont következik, Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata, 

amely összefügg az ajánlás 42., 247., 248., 249., 250., 275. pontjaiban foglaltakkal, és ezért 
ezekkel együtt tárgyalandó. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársai módosító javaslata. 

Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 11. pont Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársai javaslata, amely összefügg 

és ezért együtt tárgyalandó a 13., 143., 147., 151., 153., 154., 239., 244., 254., 265. és 269. 
pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Nem értünk egyet a módosító indítvánnyal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet a javaslattal. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 12. pont Schiffer András, Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg és együtt 
tárgyalandó a 139. ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet vele. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 14. pont Schiffer András, Dorosz Dávid módosító javaslata, amely összefügg és 
ezért együtt tárgyalandó az ajánlás 144., 148., 152., 240., 255., 266., 278., 280., 281., 283., 
288., 291. pontjaival. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
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ELNÖK: Nem ért egyet vele a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 15. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba, Staudt Gábor és további jobbikos 
képviselők módosító javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 18. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 19. pont Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és további jobbikos képviselőtársaik 

módosító javaslata, amely összefügg és együtt tárgyalandó a 33. ponttal. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. A korábbi okfejtésem 

kapcsán azt a kérdést most tartom fönn, ennél a módosító javaslatnál. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ez az MSZMP volt tagjainak a kizárásáról szól. (Derültség.) A 

következő lenne az. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Ez a 20-as, nem? 
 
ELNÖK: Nem, most a 19-est tárgyaljuk. De annál jobban be fogjuk vésni képviselő úr 

érveit az emlékezetünkbe.  
A kormány tehát nem támogatta. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

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

Most jön tehát a várva várt 20. pont, Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Tehát ha jól értem, azt kéri Bárándy Gergely, hogy még meg is indokoljam. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Esetleg lehet válaszolni arra, ami már elhangzott. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. Azért nem, mert a háznagynak lehetnek olyan feladatai, amire nem 
csak országgyűlési képviselőnek adható megbízás. Lehetséges az a megoldás, hogy csak 
országgyűlési képviselő lehessen, viszont akkor a hatásköreit változtatni kell. Pillanatnyilag 
ebben a hatáskörben, amit most a háznagynak felsorolnak, nem indokolt, hogy csak 
országgyűlési képviselőre korlátozzuk. Ezzel a módosító javaslattal csak úgy tudnék 
egyetérteni, ha a hatásköröket szinkronba hoznánk ezzel.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Pontosan erről van szó, amiről most államtitkár 

úr beszélt: a hatásköröket kell úgy igazítani, hogy azokat az esetleges államigazgatási, egyéb 
igazgatási vagy olyan jellegű eljárásokat, amelyek egy képviselő számára nem 
összeegyeztethetők, vagy kifejezetten ehhez valamiféle más jellegű kell, akkor az nem a 
háznagy feladata. Ez teljesen egyértelmű. Tehát nem kell a háznagy feladatába belepréselni 
olyan dolgokat, amelyek a képviselői megbízatással nem egyeztethetők össze. Ez pont 
fordítva történő lovon ülés, mert itt arról van szó, hogy ahhoz kellene egyértelműen igazítani 
az ügyet, hogy a képviselői lehetőség e területen megmaradjon, és azokat a feladatokat és 
funkciókat pedig, amelyek máshova kellenek, azok oda kerüljenek. (Gulyás Gergely 
megérkezik az ülésre.) 

Én erre is csak azt tudom mondani egyébként, meggyőződésem ugyanis, hogy ez a 
fajta megoldás, ahogy az előbb már mondtam, alkotmányellenes. Le lehet ezt most szavazni, 
de az én meggyőződésem az, hogy ez vissza fog kerülni. Fölösleges köröket futunk 
olyanokban, amit egyébként nagyon sokan tudunk, hogy most már jól meg lehetne oldani. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely, majd az államtitkár úr következik. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, most már abban a 

biztos tudatban, hogy végre jó ponthoz szólok hozzá. (Derültség.)  
A kérdésem továbbra is fennáll, államtitkár úr, hogy azokat, amelyek ma 

meghatározottak mint lehetséges feladatkörök a háznagy részére, hogyan tartja 
összeegyeztethetőnek egy olyan személy esetében, aki nem képviselő. Tehát magyarán, hogy 
a hatalmi ágat, mondjuk, nemzetközi viszonylatban képviselje.  

Egyébként egyetértek Turi-Kovács képviselőtársammal, és tulajdonképpen e 
tekintetben még államtitkár úrral is, hogy itt a probléma avval van, hogy ha már van háznagy, 
és ha már annak vannak különböző hatáskörei és feladatkörei, akkor ezek most, a jelenlegi 
szabályozásban nincsenek szinkronban. Tehát lehet, és erre nem gondoltam – ebben lehet 
igaza Turi-Kovács Béla képviselőtársamnak –, lehet, hogy vannak olyan rendelkezések a 
törvénytervezetben most a hatásköröket illetően, amelyek nem összeegyeztethetők, mondjuk, 
képviselővel. Ez lehet. Szerintem viszont vannak olyan hatáskörök, amelyek nem 
összeegyeztethetők nem képviselővel. Tehát valóban azt kell eldönteni, hogy a háznagy akkor 
kötelezően képviselő legyen vagy kötelezően ne legyen képviselő, tehát semmiképp se 
lehessen képviselő, és ehhez kellene a hatásköröket igazítani. 

Azt gondolom, most olyan hatásköröket adhat, amit én megnéztem, a háznagynak az 
Országgyűlés elnöke, amit nem képviselő nem kaphat meg, de bőven el tudom fogadni azt, és 
ebben lehet igaza képviselőtársamnak, hogy adhat olyan hatáskört is képviselőnek, amit pedig 
képviselő nem láthat el.  

Szóval azt gondolom, ezt mindenféleképpen érdemes volna átgondolni és szinkronba 
hozni. Az egy könnyű megoldás, hogy kivesszük, illetve a módosító javaslatnak megfelelően 
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azt mondjuk, hogy nem lehet más, csak képviselő, akkor ehhez hozzáigazítjuk, vagy fordítva. 
Tehát egy szó mint száz, én azt kérem, ezt fontolja meg államtitkár úr; örülök, hogy most már 
itt van az előterjesztője is a javaslatnak, Gulyás Gergely képviselőtársam. Azt gondolom, 
azért nem kell elismételnem az ő számára még egyszer, mert ismeri az érveimet ebben. 
Úgyhogy várnék erre egy választ. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszöntjük az előterjesztőt. Az ajánlás 20. pontjáról van szó egyébként. Meg 

is adom a lehetőséget, hogy az előterjesztő az álláspontját ezzel kapcsolatban megismertesse a 
bizottsággal. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Átnéztük ezeket a jogköröket, és vagy már van bent egy módosító javaslat, vagy 
még érkezik azzal kapcsolatosan, hogy a költségvetés jóváhagyása, illetve a zárszámadás 
elfogadása tekintetében a háznagynak ne legyen helyettesítési joga. Annak, hogy külföldön 
képviseletet lásson el, azért nincs semmi akadálya, mert a Külügyi Hivatal vezetője ma is több 
esetben külföldön az Országgyűlést képviseli, és nem országgyűlési képviselő. Tehát az 
eddigi gyakorlattal ez nem ellentétes. De az összes jogkört ennek megfelelően átnéztük, ez az 
egy, aminek az indokolt módosítására és az ezzel kapcsolatosan elhangzott kritikákra való 
ilyen formájú válaszadásra emlékszem. Szerintem a többinél nem jelent ez gondot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr is szót kért korábban. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én annyira örülök, hogy megérkezett az előterjesztő (Derültség.), mert azt akartam mondani, 
hogy az előterjesztő véleménye nélkül nem tudok több érvet mondani. Az előterjesztő 
véleményéhez csatlakozom, olyannyira, elnök úr, hogy a következő szavazásoknál, ha lehet 
gyorsítani, nem mondanám a tárcaálláspontot, mert úgyis csak tárcaálláspont van, de a tárcánk 
csatlakozik az előterjesztőhöz.  

 
ELNÖK: Akkor a menetet illetően maradhatunk abban, hogy külön nem szólítom meg 

államtitkár urat, de bármelyik javaslatnál mégis van valami külön megjegyzendője, akkor 
jelezze, államtitkár úr. (Dr. Répássy Róbert: Köszönöm.)  

Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdeznék ebben 

a körben még. Én úgy tudom, legalábbis ezek az én ismereteim, hogy a Külügyi Hivatal 
vezetője nem mint a házelnök helyettese képviseli az Országgyűlést, tehát nem a házelnök 
helyett képviseli nemzetközi viszonylatokban az Országgyűlést, hanem ha úgy tetszik, inkább 
adminisztratív módon. Ha én ezt rosszul tudom, akkor megint kérem Gulyás 
képviselőtársamat, hogy javítson ki. 

Én úgy értelmezem ezt a szabályt, ami itt a törvényben feltüntetésre került, hogy a 
házelnök úgy adja át a helyettesítési jogosítványát a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában, 
hogy a házelnököt mint közjogi méltóságot helyettesíti a háznagy, mondjuk, egy diplomáciai 
eseményen. Én úgy tudom, hogy ilyen szinten a külügyi hivatalvezető nem helyettesíti a 
házelnököt. Az én megítélésem szerint itt tehát van érdemi különbség a kettő között. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Egy kérdést hadd tegyek hozzá – és ezért nem adom át külön az elnöklést –, 
tud-e az előterjesztő tájékoztatást adni arra nézve, hogy a régi magyar közjogban a háznagyi 
tisztség e tekintetben csak képviselő által volt-e betölthető vagy sem, és a hatásköre hogyan 
nézett ki. 

Gulyás Gergely, az előterjesztő képviselője, tessék! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először elnök úr 

kérdésére válaszolnék, mert egyszerűbb. A korábbi magyar jogban – és megkérem szocialista 
képviselőtársaimat, hogy a korrekt szakmai diskurzus érdekében ha azt a vélt politikai 
előnyszerzést ki tudják hagyni, hogy mindig előjön a Horthy-korszak –, tehát abban az 
évszázados időszakban, amikor volt háznagy, ami egyáltalán nem csak a Horthy-korszak, sőt 
’49-ben, a kommunizmus totális hatalomátvételével lett vége a háznagyi tisztségnek, ebben az 
időszakban csak képviselő lehetett háznagy. A hatásköre egyébként hasonló volt a 
jelenlegihez. Itt egészen nüánsznyi különbségek lehetnek, amiket én most itt nem tudok 
mondani, de lényegében egy ilyen helyettesi feladatot látott el. Az Országgyűlés működésével 
kapcsolatosan talán jelentősebbek voltak a jogosítványai, az a mai főtitkári jogosítványokhoz 
talán közelebb állt, annak ellenére, hogy egyébként ez a nem képviselői tisztség mellett 
betölthető háznagyságot indokolta volna a korábbi magyar jogban.  

Viszont ami Bárándy képviselőtársamnak a felvetését illeti, ott továbbra sem értünk 
egyet, mert szerintem a házelnök nem olyan értelemben vett önálló közjogi méltóság, hogy az 
Országgyűléstől függetlenül tölti be ezt a tisztséget. Ő mint az Országgyűlés elnöke közjogi 
méltóság, és ez részben annak köszönhető, hogy éppen az Országgyűlést képviseli. Éppen 
ezért ugyanígy jár el a Külügyi Hivatal vezetője vagy a főtitkár is, amikor az Országgyűlés 
elnökét helyettesíti, az Országgyűlés képviseletében jár el. Tehát miután az Országgyűlés 
képviseletét elsősorban minden esetben a házelnök látja el, ezért ha ez alacsonyabb szinten 
történik meg, akkor is erről beszélhetünk. Tehát én nem látom továbbra sem azt az 
alkotmányos gondot, ami miatt egy háznagy ne láthatna el ilyen helyettesítési feladatot, abban 
az esetben is, ha esetleg nem képviselő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Ha nincs, határozathozatal következik. Ki 

támogatja a 20. javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 11 igen. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta, de egyharmad támogatást kapott. 

A 21. pont következik, Göndör István, Lamperth Mónika és Ujhelyi István módosító 
javaslata. Az előterjesztők képviselőjét kérdezem, Gulyás Gergely képviselő urat. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A 22. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 23. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársai módosító javaslata, amely 
összefügg a 24. pont alatti javaslattal, és ezért együtt tárgyalandók. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az összefüggések okán most nagyot ugrunk: a 36. pont következik, Göndör István, 

Lamperth Mónika és Ujhelyi István módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A 37. pont Göndör István, Lamperth Mónika, Ujhelyi István módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 38. pont Lipők Sándor képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 39. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 43. pont következik. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 44. pont következik.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 



- 34 - 

A 45. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 46. pont Nyikos László képviselő úr javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 47. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Technikai módosítás, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 48. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre módosító javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 49. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Az 50. pont Lipők Sándor módosító javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Az 51. pont Szilágyi Péter és részben LMP-s, részben jobbikos képviselők közös 

módosító javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 52. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata.  
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Az 53. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta… 
(Jelzésre:), illetve mínusz 2 tartózkodás, mert a Jobbik nem támogatja.  

Az 54. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ehhez egy félmondatnyi indokolást is fűznék. Azzal 

nem támogatjuk, hogy az 55. pont ezt szerintünk valamivel jobban rendezi. Tehát a problémát 
érzékeltük, de a következő pontot, az 55-öst támogatjuk, és az rendezi. 

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

támogatja az 54. javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 55. pontról, Lipők Sándor módosító javaslatáról tehát tudjuk, hogy az előterjesztő 
támogatja. Ez egyébként összefügg az 56., 80., 82., 164. pontokkal, együtt tárgyaljuk és 
együtt szavazunk róluk. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt 
a csomagot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 

Az 57. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Az 58. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az 59. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
támogatta a bizottság. 
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A 60. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársai módosító javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 61. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 62. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 63. pont Lipők Sándor módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 64. pont Farkas Gergely és jobbikos képviselőtársainak javaslata, összefügg a 289. 

ponttal, együtt tárgyaljuk és szavazunk róluk. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 65. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 66. pont Lipők Sándor módosító javaslata, amely összefügg és együtt tárgyalandó az 
ajánlás 107., 110., 112., 113., 115., 117., 120., 122., 126., 128., 129., 131., 134., 138., 142., 
145., 149., 150., 157., 158., 224., 225., 263. pontjaiban foglaltakkal. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 67. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 68. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 69. pont, ugyanazok a javaslattevők. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 70. pont Lipők Sándor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 71. pontban Lipők Sándor a IV. fejezet elhagyását javasolja. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 72. pont Molnár Csaba módosító javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 73. pont szintén Molnár Csaba javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 
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A 74. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 75. pont Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársainak javaslata, 
összefüggésben a 77. ponttal, ezért együtt tárgyalandók. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 76. pont Lipők Sándor módosító javaslata, összefüggésben az ajánlás 241., 242., 
243., 246., 251., 252., 253., 257. pontjaival.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogató nyilatkozata mindegyikre kiterjed? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Természetesen. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Az összefüggések okán előrelépünk, és a 81. pont következik, Ujhelyi István és 

szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 83. pont Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak javaslata, a mentelmi 
jog elhagyására irányul. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 88. pont következik, Lipők Sándor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
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A 89. pont Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 90. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 92. pont Göndör István, Lamperth Mónika és Ujhelyi István módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A 94. pont következik, Lipők Sándor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 95. pont Lipők Sándor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 96. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak javaslata, amely összefügg 

és ezért együtt tárgyalandó a 294. ponttal. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 97. pont Farkas Gergely és Nyikos László módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 98. pont Harangozó Tamás módosító javaslata, mely összefügg a 104. pontban 
foglaltakkal, együtt tárgyalandó vele. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, annyi indokolással, hogy a 

problémát érzékeltük, és Lipők képviselőtársunk módosító javaslata rendezi. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 99. pontban Szilágyi Péter, Karácsony Gergely és még jobbikos képviselők is együtt 

a 48. § (4) bekezdés módosítását kezdeményezik. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A javaslat összefügg a 101. és 103. 

pontokkal, ezekre is kiterjedt a nyilatkozat, ugye? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 100. pont Lipők Sándor javaslata, mely összefügg a 102-essel. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 105. pont következik, Lipők Sándor módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 106. pont Molnár Csaba módosító javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, mert szerintünk alaptörvény-ellenes. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 108. pont következik, Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársainak javaslata, 
összefügg az ajánlás 111. pontjában foglaltakkal, együtt tárgyalandó és szavazandó. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ellenpróbát is tartunk, mert 
változott a létszám. Ki van ellene? (Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 7 
tartózkodás. A bizottság tehát nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 109. pont Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 114. pont következik, Mesterházy Attila és képviselőtársainak módosító javaslata, 
amely összefügg az ajánlás 116. pontjában foglaltakkal, azzal együtt tárgyalandó. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, de máshol majd részben ezt 

orvosoljuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 118. pont Molnár Csaba módosító javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 119. pont Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 121. pont Schiffer András, Dorosz Dávid képviselő urak módosító javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 123. pont Schiffer András, Dorosz Dávid javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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A 124. pont Molnár Csaba javaslata, összefüggésben a 125. és 127. pontokkal, ezekkel 
együtt tárgyalandó. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 130. pont következik, Göndör István módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 
A 132. pont Molnár Csaba módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 133. pont Schiffer András, Dorosz Dávid módosító javaslata, amely összefügg a 

135-össel. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 136. pont következik, Lipők Sándor módosító javaslata, mely összefügg a 137-essel, 
együtt tárgyalandó. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 140. pont Ujhelyi István, Lamperth Mónika, Harangozó Tamás, Bárándy Gergely 

módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 141. pont Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata, 
összefüggésben a 262-essel, ezzel együtt tárgyalandó. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 146. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és jobbikos képviselőtársainak módosító 
javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A legközelebbi javaslat, amelyről szavaznunk kell, a 156. pont, Szilágyi Péter, 
Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 159. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 160. pont Lipők Sándor javaslata, mely összefügg a 165., 167., 169., 171. pontban 
foglalt javaslatokkal. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 
A 163. pont Ujhelyi István és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 

Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk, azzal, hogy ezt valóban 

pontosabban szükséges rendezni. 
 
ELNÖK: Zárt ülésen meghozott határozat titkosságára vonatkozó szabály elhagyására 

irányul, az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 

A 166. pont következik, Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 168. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 170. pont Szilágyi Péter, Schiffer András, Karácsony Gergely módosító javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 172. pont Lipők Sándor módosító javaslata, összefügg a 173., 177., 178. pontban 
foglaltakkal. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 174. pont Hörcsik Richárd módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 175. pont Hörcsik Richárd módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 176. pont Hörcsik Richárd módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 179. pont Mile Lajos módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 180. pont Hörcsik Richárd módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 181. pont Hörcsik Richárd módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 182. pont Mesterházy Attila és szocialista képviselőtársainak javaslata. Kérdezem 
az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 183. pont következik, összefüggésben a 186., 189., 

190., 194. pontokkal. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 184. pont Lipők Sándor képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 22 igen. A bizottság támogatta. 
A 185. pont Lipők Sándor képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 22 igen. A bizottság támogatta. 
A 187. pont a mentelmi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 25 igen. A bizottság tehát egyhangúlag támogatta. 
A 188. pont szintén a mentelmi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 191. pont következik, szintén a mentelmi bizottság javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 192. pont szintén a mentelmi bizottság javaslata, összefüggésben a 216. ponttal. 

Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 193. pont Ujhelyi István és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 195. pont Farkas Gergely és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 196. pont Molnár Csaba javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. És ha egy mondatot szabad 

hozzáfűzni, ugyanazt szabályozza a 196., 197., 198. pont, a legjobb a 198-as, azt támogatjuk, 
a másik kettőt nem. 

 
ELNÖK: A 196-ost tehát nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 197. pont Puskás Imre javaslata. Az előterjesztő tehát nem támogatja. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 198. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselők javaslata, amelyet az előterjesztő 
támogat. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
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A 199. pont Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 200. pont Lipők Sándor javaslata, összefüggésben a 201., 217., 219., 236., valamint 

258. pontokban foglalt módosító javaslatokkal. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezeket a 

módosító indítványokat. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 202. pont Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 203. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata, összefüggésben a 205., 206., 

207. pontokkal. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványokat. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 204. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 208. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 209. pont Kepli Lajos képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 210. pont Szilágyi Péter és képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 211. pont Mesterházy Attila és képviselőtársainak javaslata, összefüggésben a 290. 
ponttal.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 212. pont összefügg a 301-essel, ez a mentelmi bizottság javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 213. pont Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 214. pont Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 215. pont a mentelmi bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 218. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselők javaslata, összefüggésben a 222., 

230. és 231. pontokban foglalt javaslatokkal. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 
Jelzem, hogy Bohács Zsolt képviselő úr helyettesíti Turi-Kovács Béla képviselő urat.  
A 223. pont a következő, Lipők Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 226. pont Lipők Sándor képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 227. pont Lipők Sándor javaslat. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 228. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 229. pont Gaudi-Nagy Tamás és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 232. pont Lipők Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 233. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk, 2014-től; ehhez még módosító 

indítványt fogunk benyújtani, de támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát a 233-ast támogatja az előterjesztő; most arról kell döntenünk. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, így van. 
 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Közben jelzem, hogy Vas Imre képviselő úr Zsiga 

Marcell képviselő urat helyettesíti. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 234. pont Lipők Sándor javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 235. pont Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 237. pont Lipők Sándor javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 238. pont Lipők Sándor javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 261. pont a következő, amelyről döntenünk kell, Zagyva György Gyula képviselő úr 

javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 267. pont következik, Molnár Csaba képviselő úr javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 268. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.  
Bárándy képviselő úr Varga László képviselő urat helyettesíti. 
A 270. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselő úr javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A javaslat egyik fele jó, de a másik javaslat, a 110. pont 

adózási problémákat okozna, ha év közben kellene áttérni az önálló tevékenységből a nem 
önálló tevékenységbe. Erre Kozma Péter nyújtott be módosító javaslatot, és azt célszerű 
támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tehát a 270-est az előterjesztő és gyakorlatilag a benyújtók sem támogatják. 

Kérdezem, van-e, aki támogatja. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 276. pont következik, összefüggésben a 277-essel, Lipők Sándor javaslata. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 282. pont következik, Lipők Sándor javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 284. pont Mesterházy Attila és képviselőtársai javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 286. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 287. pont Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 292. pont következik, szintén Papcsák Ferenc és Vas Imre képviselők javaslata. 

Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 293. pont Lipők Sándor képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 295. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 296. pont a mentelmi bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 297. pont szintén a mentelmi bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 298. pont szintén a mentelmi bizottság javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 299. pont szintén a mentelmi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 300. pont következik, ez egyben az utolsó is. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY 
határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6392. szám); 
módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Rátérünk a Házszabály módosítására, ez a H/6392. számú határozati javaslat.  
Papcsák képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Ügyrendileg arra tennék 

indítványt, hogy az előterjesztő mondja meg, melyek azok az indítványok, amelyeket 
támogat, és melyeket nem. Illetőleg természetesen minden frakció kikérhet három olyan 
indítványt, amelyről vitázni szeretne vagy külön szavazást kér.  

Köszönöm szépen. (Dr. Salamon László távozik a teremből.) 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát az ügyrendi javaslatról, Kérdezem, kíván-e bárki 

hozzászólni. Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Jóllehet, 
az előző napirendi pontnál, illetve az országgyűlési törvénynél sem volt nagy vita, de azért az, 
hogy egyenként végigmentünk, követhetőbbé teszi azt, hogy hogyan szavazzunk. Én tehát az 
MSZP képviselőcsoportja nevében azt kérem, menjünk végig egyenként, mert mi is 
készültünk, megbeszéltük, hogy melyiknél hogyan szavazunk. Nehezebben követhető. (Dr. 
Papcsák Ferenc közbeszólására:) Kedves képviselő úr, nem biztos, hogy mi ugyanúgy ítéltük 
meg, mint önök. Van olyan kormánypárti módosító indítvány, amelyet támogattunk, és van 
olyan, amit nem. Így tehát nehezebben követhető. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Úgy látom, más nem kíván hozzászólni az ügyrendi javaslathoz. Ha jól 

értem, összefoglalva tehát, a támogatotti és nem támogatotti sorról külön nyissuk meg a vitát, 
illetve történjen határozathozatal, és mindegyik esetben három-három kikérhető a képviselő úr 
javaslata alapján. (Dr. Papcsák Ferenc: Igen.)  

Kérdezem, ki támogatja ezt az ügyrendi indítványt. (Szavazás.) 17 igen. Kik nem 
támogatták? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság elfogadta az indítványt. 

Kérdezem az előterjesztőt, melyek tehát az általa támogatott módosító indítványok. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztő az ajánlási 

pontok szerint haladva támogatja az 1., 2., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 
21., 23., 25., 29., 30., 31., 33., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 
55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 65., 66., 67. és 69. ajánlási pont alatt található módosító 
indítványokat. A többi tekintetében nem támogatjuk a javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Először tehát az előterjesztő által támogatott sorról 

nyitom meg a vitát. Kérdezem, kíván-e hozzászólni valaki. Bárándy Gergely képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Na, ezek az eljárások azok, amelyek komolytalanná teszik a bizottsági munkát, és amelyek a 
parlament tekintélyét igazán rombolják! Gyakorlatilag a vita lehetősége szűnik meg, az 
egyedi, az érdemi döntéseknek a lehetősége szűnik meg.  

Én értem azt, hogy a kormánypárti képviselőknek egyszerűbb, és gondolom, már 
éhesek is ilyen tájban, és nehezükre esett volna még egy félórát ezzel eltölteni, hogy 
megvitassuk a Házszabályhoz beérkezett módosító indítványokat. De, tisztelt bizottság, azt 
tudom mondani, hogy így a teljes csomagról nemmel fogunk szavazni, annak ellenére, hogy 
egyébként jó pár olyan kormánypárti javaslat lett volna, amit meg tudunk szavazni és 
ellenzékiként is támogatni tudunk. Csak éppen lényegesen több háromnál ebből a sorból, amit 
támogatni tudunk, és lényegesen több háromnál, amit nem tudunk támogatni. Tehát teljesen 
fölösleges, mondjuk, a tíz-tízből kikérni hármat.  

Magyarán szólva, tisztelt bizottság, ez az eljárási rend megint abba illeszkedik, ami az 
Országgyűlés tekintélyét a végletekig lerombolja; abba, ami az Országgyűlés szerepét 
gyakorlatilag egy sóhivatalhoz teszi hasonlóvá. Én úgy gondolom, hogy ez méltatlan eljárás, 
éppen ezért nemmel fogunk szavazni. Nem tudunk mást tenni; jó csomó olyan javaslat van 
benne, amit megszavaznánk, és jó csomó, amit nem, a kormánypártiak részéről. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr kért szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, én csak azt akartam jelezni, hogy a kormány nem tárgyalta a Házszabály 
módosítását, és tárcaálláspontot sem tudok és nem is kívánok mondani. Ennek az a 
magyarázata, hogy az előterjesztés elvi döntése vagy az előterjesztésből kiolvasható elvi 
döntés, hogy a kormánnyal kapcsolatos, ügyrendi természetű vagy házszabályi természetű 
javaslatok az országgyűlési törvénybe kerülnének, pontosan azért, mert a kívülállókra 
vonatkozó kötelezettségek törvénybe kerülnek, és csak az marad a Házszabályban, ami az 
Országgyűlés saját belső működésére vonatkozik. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több hozzászólási szándékot nem látok.  
Kérdezem, ki támogatja az előterjesztő által előbb felsoroltak szerint a támogatotti 

sort. (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 5-en nem támogatták. A 
bizottság tehát ezeket elfogadta. 

Most a nem támogatotti sorról nyitom meg a vitát. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni vagy kikérni bármelyik módosító indítványt bárki. Bárándy képviselő úré a szó. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az már 

megszokott, hogy a támogatotti sorról a plenáris ülésen egyben szavazunk, természetesen, a 
külön-külön vita után. De azért az, hogy a nem támogatottiról is egyben szavazzunk, az 
meglepő.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Több hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja azokat a 

módosító indítványokat, amelyeket az előterjesztő nem sorolt fel a támogatotti sorban. 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, tehát egyharmadot sem kaptak ezek az indítványok. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen Gulyás képviselő úrnak, hogy 
képviselte az előterjesztőket az előző két napirendi pontnál. 

Zárószavazás előkészítése 

a) A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényjavaslat (T/5539. 
szám) 

Rátérünk a zárószavazások előkészítésére, először a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló T/5539. számú törvényjavaslatra. Három módosító indítvány került 
benyújtásra. Köszöntöm a kormány képviselőjét.  

A /83. módosító indítvánnyal kezdjük. Kérdezem a kormány álláspontját; egyúttal 
kérem, hogy a jegyzőkönyv számára a nevét és beosztását szíveskedjék közölni. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! 

Andréka Tamás vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának helyettes 
vezetője. 

A /83. módosító indítványt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Egy felvállaltan cinikus 

indítványt fogok most tenni. A kormánypárt és a kormány nyilván tudja, hogy miket kíván a 
hátralévő napirendi pontokkal kapcsolatban szavazni. Én azt javasolom, hogy az összes 
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napirendi pont összes támogatotti soráról szavazzunk egyben, és a nem támogatottiról is 
egyben, és öt perc múlva már itt sem kell lennünk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha jól értem, ez egy ügyrendi javaslat volt. (Dr. Bárándy Gergely: Így van, 

elnök úr.) Természetesen megnyitom erről a vitát. Tehát az ügyrendi javaslata az volt 
képviselő úrnak, hogy minden következő napirendi pontnál is a támogatotti sorról egyben 
hozzon döntést… (Dr. Bárándy Gergely: Nem. Mindenről egyben.), tehát mindenről egyben, 
az összes napirendi pont keretében. Természetesen ügyrendi javaslatként megnyitom a vitát. 
Kíván-e hozzászólni valaki bármelyik frakcióból? Ilyet nem látok.  

Kérdezem, ki támogatja az ügyrendi indítványt. (Szavazás.) 5 igen. Ez tehát nem 
nyerte el a bizottság többségének támogatását. 

Visszatérünk tehát a /83. módosító indítványra, amelyet az előterjesztő támogatott. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság 
támogatta. 

A /84. módosító indítványról kérdezem a kormány álláspontját, szintén Riz Gábor 
képviselő úr javaslata. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 
A /85. javaslat Font Sándor képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az 

előterjesztőt. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 
Ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

b) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6163. szám) 

Rátérünk a helyi adókról szóló T/6163. számú törvényjavaslatra. Két módosító 
indítványt nyújtott be Kósa Lajos képviselő úr mint előterjesztő. Kérdezem a kormány 
álláspontját; egyúttal kérem, a jegyzőkönyv számára mutatkozzon be. 

 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm. Kanyó Lóránt 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium jövedelem- és forgalmiadó-főosztályának 
vezetőhelyettese. 

A kormány támogatja Kósa képviselő úr 6163/18. számon benyújtott módosító 
javaslatát, mint az 1., mind a 2. pontját. 

 
ELNÖK: Kósa Lajos és György István képviselő urak nyújtották be a javaslatot. 

Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Azt szeretném megkérdezni a 2. pontot 

illetően, itt a hatálybalépést előre akarja hozni a képviselők módosító indítványa, hogy nem 
tartják-e aggályosnak, vagy mi volt az, ami miatt olyan sürgető… Vagy kérdezem 
máshogyan: mi az a sürgető indok, ami miatt ilyen rendkívül kevés felkészülési időt akarnak 
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hagyni? Valami oka nyilván volt, ha a kormány ezt támogatja. A magam részéről ezt 
aggályosnak tartom. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e reagálni a kormány. Megadom a szót. 
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szakmai álláspontunk az, 

hogy nem okoz problémát az, ha ez az indítvány az eredetileg előirányzott július 1-je helyett 
május 15-én lép hatályba. Tekintve, hogy építményadóról, telekadóról van szó, itt adóhatósági 
határozathozatal történik, erre legjobb meggyőződésünk szerint az önkormányzati 
adóhatóságok felkészültek.  

 
ELNÖK: Elnézést, az előbb nem vettem észre Ipkovich képviselő úr hozzászólási 

szándékát. Természetesen képviselő úré a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm. Én is egy kérdést tennék fel az első 

témával, az egészségügyi célú helyiségek adómentességével kapcsolatban, hogy miért 
kizárólag a háziorvosi tulajdonban levő ingatlanokra vonatkozik ez. Nagyüzemeknél, 
cégeknél vannak egészségügyi, orvosi célú berendezések, illetve területek – azokra miért nem 
terjed ki? Arra ösztönözzük ezeket a cégeket, hogy ne tartsanak fenn egészségügyi célú 
szolgáltatást? Eredetileg, ha jól emlékszem, az volt, hogy egészségügyi célra használt 
ingatlanok kapnak adómentességet; most pedig kizárólag a háziorvosi tulajdonra 
vonatkoztatnák ezt a kedvezményt. Ez azt fogja eredményezni, hogy megszűnnek a 
nagyüzemekben az orvosi ellátást szolgáló egységek.  

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy az előterjesztő nincs jelen, megkérdezem, kíván-e 

reagálni a kormány.  
 
KANYÓ LÓRÁNT (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak röviden, hiszen az 

előterjesztő nevében nincs módom reagálni.  
Az országgyűlési vita során az országgyűlési képviselők, az előterjesztők úgy látták és 

a kormány is támogatta, hogy lehetőség szerint szűk körben legyen törvényi mentesség, és 
szűk körben korlátozzuk az önkormányzatok adómegállapító mozgásterét. Ez persze azt is 
jelenti, hogy az önkormányzatoknak van vagy lesz lehetősége arra, hogy adott esetben, ha a 
településen ez szükséges, és úgy látják, hogy összességében pozitív hatása van, akkor adott 
esetben az egészségügyi intézményekre vonatkozóan egy differenciált, az általános kulcshoz 
képest kedvezőbb adómértéket állapítsanak meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja az 1. 

számú javaslatot, Kósa Lajos és György István képviselő urak javaslatát, amelyet mint 
előterjesztők nyújtottak be. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság tehát támogatta. 

Kérdezem, a 2. számú javaslatot ki támogatja; szintén Kósa Lajos és György István 
képviselő urak javaslata. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság tehát ezt a módosító javaslatot is 
elfogadta. 

Ezt a napirendi pontot is lezárjuk. 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

Tekintettel arra, hogy képviselői indítványok tárgysorozatba-vételével kapcsolatban a 
6/b ponttal, a Házszabály vonatkozásában benyújtott országgyűlési határozati javaslattal 
kapcsolatban Dúró Dóra képviselő asszony itt van az előterjesztők képviseletében, azt 
javaslom, hogy ezzel folytassuk a munkánkat. S természetesen előterjesztőként képviselő 
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asszonynak meg is adom a szót. (Dr. Steiner Pál: A másiknak is itt van az előterjesztője.) 
Képviselő úr még a bizottság tagja, képviselő asszony pedig nem a bizottság tagja; 
gondoltam, udvarias leszek egy hölggyel, és remélem, Steiner képviselő úr ezt nem rója föl 
nekem.  

Képviselő asszonyé a szó. 

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 
46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/6126. szám) 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Tavaly az Országgyűlés módosította a Házszabályt, miszerint a napirend előtti felszólalás 
nemcsak annak a képviselőnek lehetséges, aki frakcióvezető-helyettes, hanem a 
képviselőcsoport bármely tagja tehet napirend előtti felszólalást. Azonban nem módosította 
azt a rendelkezést, amely a kormány tagja, illetve a miniszterelnök és a köztársasági elnök 
napirend előtti felszólalására adott választ illeti. A jelenleg hatályos Házszabály szerint csak a 
frakcióvezetőknek, illetve a helyettesének van lehetősége erre válaszolni, és ezt módosítja ez 
a javaslat, hogy a képviselőcsoport bármely tagja válaszolhasson ezekre a felszólalásokra. Ez 
tehát gyakorlatilag egységesíti a tavaly módosított Házszabályban ezt a rendelkezést. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e hozzászólási szándék az 

előterjesztéshez. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen 

technikai módosítást tartalmaz a javaslat, miután a Házszabály módosítása megtörtént a 
tárgykörben; már nem csak a frakcióvezető, illetve a frakcióvezető-helyettesek szólalhatnak 
fel például napirend előtt. Ezért valóban indokolt lenne ezt a módosítást is megtenni, annál is 
inkább, mert ez az érdemi vitát, az érdemi reagálásokat és a frakcióknak a döntési 
jogosultságát szélesíti ki. Egy frakciónak legyen joga arra, hogy eldöntse, melyik képviselője, 
melyik szakpolitikusa kíván válaszolni a kormány által adott esetben elhangzottakra. 

Tehát a támogatásukat kérem. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki 
támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 2 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
5-en tartózkodtak. És ki az, aki nem támogatta a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 17-en nem 
támogatták. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönöm szépen. 

a) A Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér rekonstrukcióját megelőző tervezés, 
valamint a kivitelezők, szolgáltatók kiválasztása során érvényesülő társadalmi és 
gazdasági hatások feltárására, nyomon követésére irányuló vizsgálóbizottság 
létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/6073. szám) 

Most pedig, hogy Steiner képviselő úr is lehetőséget kapjon, javaslom, hogy a 6/a 
napirendi ponttal folytassuk: a H/6073. számú indítvány megtárgyalásával. Kérdezem, 
kívánja-e előterjesztőként szóban kiegészíteni. Képviselő úr jelzi, hogy igen, öné a szó. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Csak hogy az előbbi kis mimikrit 

kijavítsuk: én nem udvariatlan akartam lenni Dúró képviselő asszonnyal; azt jeleztem, hogy 
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ennek a határozati javaslatnak az előterjesztője itt van. Mert elnök úr azt mondta, hogy nincs 
itt senki. Tehát csak a jegyzőkönyv számára, bár szerintem a képviselők… 

 
ELNÖK: Szerintem én nem mondtam ilyent, képviselő úr. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): De, szó szerint, hogy senki; még a film címe is eszembe 

jutott róla. De visszatérve, nem ezt tartom a lényeges kérdésnek, csak ha száz év múlva valaki 
megkutatja ezt a jegyzőkönyvet, ne azt mondja, hogy ez a dr. S. P. milyen udvariatlan ember 
volt. (Derültség.) Kérek egy kis türelmet, mert azért az ügy szerintem nagyon komoly. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én őszintén esedezem azért, hogy most lágyuljon meg az 
önök szíve itt a kétharmados többségben, és támogassák ezt a határozati javaslatot. (Dr. 
Lamperth Mónika: Már akinek van.) Azért is teszem ezt, és csak azért nem mesélem el azt a 
régi vizsgaanekdotát az üvegszemről, amiben még látszik egy kis jóindulat, mert nem ide 
való. De azért élek ezzel a személyes kéréssel, mert több képviselőtársammal együtt már 
sokszor láttuk ennek a hányatott térnek a sorsát. Elsősorban azokra a képviselőtársaimra 
gondolok, akikkel a fővárosban az elmúlt négy évben együtt dolgoztunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Először is azt szeretném megemlíteni, hogy ez az 
országgyűlési határozati javaslat semmi nóvumot nem talált ki. Eredetileg, amikor építették a 
Parlamentet, az Országgyűlés házát, akkor is az akkori országgyűlés létrehozott egy ilyen 
bizottságot. Igaz, hogy nem a képviselőkből, hanem egy független testület volt, amelyben az 
akkori magyar építészek, művészettörténészek, illetve más szakemberek vettek részt, akik az 
akkor legismertebb képviselői voltak a magyar hazai építészetnek. Az, hogy az ország háza 
hogyan néz ki, azt gondolom, minden magyar állampolgárt érint, illetőleg érinti azokat is, 
akik idelátogatnak hazánkba, hiszen a Kossuth tér és a magyar Parlament turisztikai 
látványosságként szerintem talán a leglátogatottabb turisztikai hely. Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy Freddie Mercurynak is annyira tetszett, hogy meg akarta venni. (Dr. Staudt Gábor: 
De nem eladó.) Látom, hogy nincsenek humoruknál, illetve nem látták ezt a Queen-koncertet, 
ami elég nagy baj.  

E kisszínes után és e történelmi megemlékezés után azért is szeretném, ha el 
tetszenének fogadni ezt a javaslatot, mert szerintem minden országgyűlési képviselőnek elemi 
kötelezettsége, hogy azért fellépjen, hogy az ország lakossága mélységében, tartalmában, 
építészeti elképzeléseiben megismerhesse, hogy mi történik a Kossuth Lajos téren, illetve a 
Parlament épülete előtt. Ezért nagyon fontos lenne annak feltárása, hogy az egész 
rekonstrukció előkészítése a 2007. évtől hogyan történt napjainkig, milyen előkészítő lépések 
történtek, ki és milyen elképzelésekre mondott már igent, hiszen maga a makett is elkészült, 
és annak idején Demszky Gábor és Rogán Antal is támogatta ezeket az elképzeléseket. 

A következő, amit nagyon fontos lenne, hogy lásson ez a bizottság, hogy itt valójában 
a tulajdonosi viszonyok és a hatósági viszonyok hogyan érvényesülnek. Már csak azért is, 
mert azért az mégiscsak izgalmas, hogy azért lehet egy határozatnak egy nap alatt vagy egy 
délután alatt jogerőssé válni, mert más ügyfelet, érdekelt felet nem találnak, mint magát a 
tulajdonost. Azt gondolom, itt ügyfélként is, meg társadalmi kontrollként is sokkal több 
embert izgat, hogy mi történik a Kossuth téren, mint hogy erre hivatkozva egy nap alatt egy 
építési vagy bontási engedélyt jogerőssé lehetne tenni.  

A következő, ami rendkívül izgalmas kérdés, ez maga a mélygarázs tervezése, építése, 
üzemeltetése. A mai napig is rengeteg kísérletet tettünk arra, hogy megtudjuk, miért kell 
állami pénzből mélygarázst építeni; megtudjuk, hogy milyen tervek alapján készül ez a 
mélygarázs és hová. Mert az én ismereteim szerint még a mélygarázsnak a helyszíne is 
kérdéses, a jelenlegi tervek nem oda helyezik a mélygarázst, ahová eredetileg tervezték az 
indításkor, illetve ahová eredetileg a kerületi szabályozási terv szerint lehet mélygarázst 
építeni.  
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A következő nagyon fontos kérdés, hogy a 61/2011. (VII.13.) országgyűlési határozat 
szerint 2014. május 31-éig le kellene bonyolítani a tér teljes rekonstrukcióját. Ma az látszik, 
hogy ennek a térnek a teljes rekonstrukciója 2014. május 31-éig rendkívül erőltetett 
menetben, akár a műszaki tartalom rovására is mehet. Ha pedig a műszaki tartalom rovására 
megy, akkor más egyéb kérdéseket is föl lehet tenni a költségek tekintetében. 

A következő nagy kérdés, hogy mi lett annak a tervpályázatnak a sorsa, amelyet 2007-
ben az Országgyűlés Hivatala meghirdetett, amelyben pályázati nyerteseket hirdettek – az 
vajon felhasználásra került-e? Vagy marad az íróasztalban, iszonyatos sok pénzt kifizetve, 
közpénzként természetesen. 

A következő szintén nagy kérdés az, hogy a Parking Kft., amely egy 100 százalékban 
fővárosi önkormányzati tulajdonú társaság, és amely bizonyítottan elköltött 300 millió 
forintot az előkészítésre, ezt a 300 millió forintot ki fogja számára megtéríteni, milyen 
pénzből fogja megtéríteni, hogyan fogja megtéríteni, milyen jogcím alapján fogja megtéríteni, 
és valójában a közpénzt hogyan fogja ráfordítani a kormány erre az elkészült munkára, amely 
szintén közpénz volt. Azt gondolom, a nyilvánosságnak el kell számolni azzal, hogy mi 
történt ezzel a 300 millió forinttal, ami jelen pillanatban egy közvetlen kár, ha jól értem. 

A következő nagy kérdés az, hogy a beruházás teljes folyamatára egy költségnemeket 
felvonultató költségvetést kellene a nyilvánosság elé tárni, mert a kiszivárgott hírekből 
megállapítható, hogy ennyi pénzből ezt a rekonstrukciót, mint amennyiért itt megjelentették a 
sajtóban – és csak azért nem mondom a számot, mert az értesülések nyilvánvalóan nem 
lehetnek megalapozottak, hiszen nemzetbiztonsági védelem alá van helyezve, de ha ezek a 
kiszivárogtatott összegek igazak, akkor a negyedére nem elég az építkezésnek. Tehát honnan 
fog előkerülni erre még közel 5-6 milliárd pluszpénz?  

Ugyanígy nagy kérdés, hogy a települési rendezési terveket módosító, megalapozó 
tanulmány készült-e, hiszen ezt a jogszabály előírja. Kivel konzultáltak, ki volt a 
megrendelője? Milyen hatásokat ír le ez a tanulmány? Mit javasol? És van-e egyáltalán ilyen 
tanulmány?  

A következő: úgy gondolom, hogy Rogán Antal álláspontja, miszerint több milliárd 
forint közpénz nem költhető el egy ilyen beruházásra, amit 2011 júniusában jelentett be a 
sajtóban egy sajtótájékoztatón, a Fidesz álláspontja is egyben, és most sem változott. Tehát 
továbbra is kíváncsiak lennénk, mi változott a tekintetben, hogy mégiscsak elkölthető több 
milliárd forint közpénz erre a beruházásra. 

A következő kérdéseket már nem indokolnám ilyen részletesen, mert az a 
vizsgálóbizottság felépítésére vonatkozik, és nem szeretném a kollégáimat a Nemzeti Sport 
olvasásában zavarni, amikor a Kossuth térről van szó. De nyilvánvaló, hogy ennek a 
bizottságnak akkor van értelme, ha önök támogatják, és paritásos lesz ez a bizottság. 

Mindazonáltal ezt a bizottságot, ismerve a kétharmados többség mély demokratikus 
érzelmeit, azért is kívánjuk létrehozni, mert azt gondolom, tényleg meg kell önöknek azt 
érteni, hogy ez az ország legfontosabb köztere, a demokrácia tere, a demokrácia agorája; nem 
lehet ilyen módon megvalósítani egy építkezést; nem lehet szobrokat elráncigálni onnan 
éjszaka, a sötétség leple alatt; nem lehet az embereket ebből kihagyni. És azt gondolom, ebből 
következően önöknek az álláspontjukat felül kellene bírálni, és ennek a vizsgálóbizottságnak 
lehetőséget kellene adni arra, hogy az építkezést teljes tartalmában felügyelje, vizsgálja, és az 
eredményeit nyilvánosságra hozza.  

Ezért kérem, szíveskedjenek támogatni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kérdezem, kíván-e képviselőtársaim közül bárki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 
Vas Imre képviselő úr helyettesíti Papcsák Ferenc képviselő urat. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja az indítvány tárgysorozatba-
vételét. (Szavazás.) 5 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 19 tartózkodás. A bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról és az azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám); kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatása 

Visszatérünk a szabálysértésekről szóló T/6390. számú törvényjavaslat kapcsolódó 
módosító indítványainak megvitatására. Köszöntöm Eiselt György főosztályvezető urat a 
Belügyminisztérium részéről a napirendi pont tárgyalásánál. (Dr. Salamon László visszatér a 
terembe.) 

A 17/1. ponttal kezdjük. Kérdezem a kormány álláspontját vagy a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Egyetért a tárca. 
 
ELNÖK: Egyetért a  kormány a javaslattal. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Kérdezem, ki támogatja a módosító 
indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 20/1. javaslat az emberi jogi bizottság javaslata.  
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Egyetért a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok ilyet. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A 20/2-es az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Egyetért a tárca. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 22 

igen. A bizottság támogatta. 
A 20/3. következik. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Egyetért a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 20/4. szintén az emberi jogi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyetért. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 27/1. a honvédelmi bizottság javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Egyetért a tárca. 
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 22 igen. A bizottság támogatta. 

A 28/1. Staudt Gábor képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 31/1. a honvédelmi bizottság javaslata, összefüggésben a 46/7., 47/2. és 49/2. 

pontokban foglalt javaslatokkal. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja ezeket a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 34/1. szintén a honvédelmi bizottság javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 38/1. összefügg a 38/4. javaslattal. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 38/2. Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 38/3. szintén Magyar Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 40/1. Farkas Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 44/1. a honvédelmi bizottság javaslata, összefüggésben a 44/2., 44/3., 44/4., 44/5., 

44/6., 44/8., 46/1., 46/2., 46/3., 46/4., 46/5., 47/1. és 48/1. pontokban foglaltakkal. Kérdezem 
a kormány álláspontját. 
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DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványokat. (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 
A 44/7. javaslat következik, Harangozó Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 46/6. a honvédelmi bizottság javaslata, összefüggésben a 49/1-essel. Kérdezem a 

kormány álláspontját. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Azt szeretném megkérdezni, miért támogatják. Mert 
ha jól tudom, ez már ment oda-vissza, és elég sok vita volt róla, hogy az önkormányzat 
határozhasson meg szabálysértési magatartásokat, tényállásokat. Csak azért kérdezem, mert a 
kollégái, amikor a múltkor itt voltak, azt mondták, hogy az egyik legnagyobb erénye a 
mostani szabálysértési törvénynek az, hogy a büntetőjog rendszeréhez közelít; akkor nekem 
ezzel a felfogással nehezen fér az össze. Ugye, pont az lenne akkor az ideális, ha egy 
jogszabályban szabályoznánk a jogellenesnek tartott magatartásokat, ahogy egyébként a Btk. 
esetében is van, és nem kapnák meg a jogot a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, 
hogy újabb jogellenes magatartásokat nyilvánítsanak szabálysértéssé. Úgyhogy az lenne a 
kérdésem, mi az elvi oka annak, hogy ezt támogatja a kormány. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úrnak adom meg a szót és a lehetőséget. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): Szeretném felhívni a tisztelt bizottság 

figyelmét arra, hogy amikor az önkormányzati törvény elfogadásra került, illetve az 
alaptörvény, az alaptörvényben az önkormányzat megkapták azt a jogot, hogy a helyi 
jogellenes magatartásokat igazgatásilag, illetve rendeletben szabályozzanak. A szabálysértési 
törvény elfogadásakor felhívtuk a jogalkotók figyelmét arra, hogy az igazgatási, igazgatási 
jellegű kérdésekben az önkormányzatnak továbbra is megmarad a jogosultsága, és a 
szabálysértési tényállások kimondottan törvényben lesznek meghatározva. Ez lesz az 
elhatárolás az igazgatás, az igazgatási eljárás és maga a büntető és a szabálysértési törvény 
között. Tehát nem azt mondtuk, hogy nem lesz; szabálysértést nem állapíthatnak meg. 
Igazgatási szabályok megsértésével szemben viszont helyszíni bírságot is kiszabhatnak, 
gyakorlatilag erről szól a rendelkezés; illetve felhatalmazást kap valamennyi önkormányzati 
rendészeti szerv, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartási szabályok 
megsértésével szemben felléphessenek. Tehát nincs ellentmondás. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja ezt 
a honvédelmi bizottság által tett és az előterjesztő által is támogatott módosító indítványt. 
(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Ezt a napirendi pontot ezzel lezártuk. 
Az „egyebek” napirendi pont tárgyalására átadom az ülésvezetést elnök úr részére. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szerdán 9 órától bizottsági ülést 
tartunk. Tehát mondhatnám, hogy Lamperth Mónika kérelme, bár nem egészen abban a 
kontextusban, ahogy ő gondolta, de teljesül: szerdán ülés lesz. És arra a nem várt esetre, ha 12 
óráig, a Velencei Bizottsággal való találkozásig netán nem érnénk a napirend végére, most 
szeretném mondani, hogy az elnök az ülésben szünetet rendel el a bizottsággal való 
találkozás, illetve a találkozást követő ebéd végéig. Tehát ne zárjuk ki annak a lehetőségét – 
de ez azon múlik, mennyire tudjuk megszervezni, már nem én, hanem valamennyien a 
konstruktív részvételi munkánkat –, hogy a bizottság ülése délután is folytatódik. 

Lamperth Mónikának azt a javaslatát egy olyan időben be fogjuk hozni napirendre, 
amikor lesz arra mód, hogy normálisan tudjunk tárgyalni. Én mára nem gondoltam, hogy 
ilyen szépen tudunk végezni 12-re. 

Más a részemről nincs; tehát akkor ezt tartsuk szem előtt. 
Egyéb az „egyebek” címén, vagy akár ehhez is észrevétel van-e valaki részéről? 

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

levél, amelyet a szocialista képviselők nevében írtam, és ami azt szorgalmazza, hogy 
egyébként a Ház rendjéhez igazodóan szerdánként ülésezzen az alkotmányügyi bizottság, és 
hétfőn csak akkor, ha zárószavazást kell előkészíteni, vagy egyéb olyan tennivaló van, ezt 
nagyon nyomós okkal tettük. Ugyanis jól látszik, hogy a hétfő délelőtt túlterhelt egyéb 
tennivalóval is, hiszen a frakciók ekkor üléseznek… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, én nem akarom korlátozni, és ha akarja, mondja végig, 

de szerintem a többi képviselő azt sem tudja, hogy miről van szó, mert a levelet nem 
kézbesítettem ki, éppen azért, mert nem terhelem a napirendet.  

Arról van szó, hogy Lamperth Mónika felvetette, hogy a bizottság fő ülésnapja szerda 
legyen hétfő helyett. De én azt javaslom… (Dr. Lamperth Mónika: Ki volt osztva, elnök úr!) 
Bocsánat, akkor ezt visszavonom, akkor ez téves volt. De nem lenne alkalmas ezt külön 
megtárgyalni? Csak kérdezem. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, én szeretném, ha külön is 

megtárgyalhatnánk, de én azt gondolom, most egy különösen, a parlamentben fontos 
törvényeket tárgyalva, túlterhelt parlamenti időszakban érdemes lenne ezt komolyan venni. 
Látom, hogy ez nem érdekli nagyon a kormánypárti képviselőket, ezért az elnök úrnak a 
demokratikus működés iránti elkötelezettségére apellálok, és kérem, hogy ezt próbálja meg 
keresztülvinni. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Én azt mondom, térjünk rá vissza. Ismerem a levelet, 

végiggondoltam. Úgyhogy tárgyaljuk ezt majd meg, de nem ma, és nem szerdán. 
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Egyéb „egyebek” van-e? Steiner képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Elnök úr, én az előbbiekre szeretnék egy mondattal csak 

visszatérni. Kétségtelen, hogy a hétfő délelőtt egy rendkívül kényelmes nap, bizonyos 
szempontok miatt, de szeretném, ha az elnök úr szakítana a korábbi stílusával, és nagyon 
alaposan végiggondolnánk ezt az ügyet, és szerdán ebben az ügyben valóban érdemi vita 
lenne. Mert az elmúlt időszakban azt vettem észre, hogy olyan ülésvezetési stílust tetszik 
fölvenni, minthogyha az ellenzék ittléte az elnök úr kegyéből menne. Mi ezt a levelet nem 
azért írtuk az elnök úrnak, hogy eldöntse, tetszik, nem tetszik, most, mikor, hogyan, meg 
belevág a képviselőtársam szavába. Azért írtuk ezt a levelet, hogy tárgyalja meg a bizottság, 
és a Házszabály szerint. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, a napirendi javaslatot az elnök állítja össze; módosító 

javaslatot lehet hozzá tenni. Én ezt úgy fogtam föl, és azt gondolom, így járt el Cser-Palkovics 
András alelnök úr is, hogy Lamperth Mónika levelét módosító indítványként értelmezte. Nem 
én döntök a napirend felett, én csak napirendi javaslatot terjesztek elő, hanem a bizottság. 
Most nem erre az esetre mondom ezt, de az is lehetséges, hogy a bizottság engem bizonyos 
kérdésekben felülbírál; volt is erre példa, amit én a demokratikus működés természetes 
velejárójának tartok. Itt most a bizottság úgy döntött, ahogy én gondoltam, hogy nem volt erre 
kellő idő, és szerintem szerdán sem lesz kellő idő, mert jó eset lesz, ha a Velencei 
Bizottsággal való találkozásig be fogjuk tudni fejezni a napirendeket. És ha nem, akkor elég 
elfoglaltság az, hogy valamikor majd kettő vagy fél három körül kell újra folytatni az ülést.  

De higgye el, hogy házszabályszerűen járok el; szándékosan még biztosan nem 
vétettem a Házszabály ellen, most sem fogok. Képviselő asszony levelét vettem, és a lehető 
leghamarabbi alkalommal erről le tudunk folytatni egy napirendi pont keretében egy vitát, és 
akkor fogunk tudni ebben határozatot hozni. Annyit már most megjegyzek, hogy 
természetesen az alkotmányügyi bizottság üléseinek és napirendjének az alakítása jogilag 
ugyan a mi döntésünkön múlik, de egyébként az alkotmányügyi bizottság munkája illeszkedik 
az Országgyűlés munkájába. Tehát át lehet mindent alakítani, nekem ez problémát egyébként 
nem okoz, ülhetek az én részemről kedden, szerdán, csütörtökön is (Dr. Steiner Pál: Pénteken 
is.), pénteken is tudunk ülni. (Derültség.) A szombatot, vasárnapot már nem támogatnám. De 
van az Országgyűlésnek is egy munkarendje, amely összefügg ezzel. De azért mondom, hogy 
erről tárgyaljunk. Azért nem gondoltam az „egyebekben” behozni most ezt a témát, mert úgy 
gondoltam, hogy valóban megérdemel annyit Lamperth Mónika kezdeményezése, hogy ne az 
„egyebek” címszóval, mással összekapcsolva tárgyaltassunk erről. De azt gondolom, az 
önálló napirendi pontként való tárgyalását a bizottság eldöntötte, úgy vagyok informálva.  

Ha más nincs, képviselőtársaim, akkor köszönöm a részvételt. Ülésünket berekesztem. 
Szerdán reggel 9 órakor a meghirdetett napirend szerint várom a bizottság tagjait. 

A viszontlátásra! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 9 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


