
 
Ikt.sz.: AIB/58-1/2012. 

AIB-14/2012. sz. ülés 
(AIB-126/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2012. április 10-én, kedden, 11 óra 2 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 6 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 8 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 9 

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat (T/6307. szám) 9 
Szavazás a tárgysorozatba-vételről 9 

Zárószavazások előkészítése 9 

a) 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) 9 

b) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6320. szám) 12 

c) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám) 13 

d) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6387. szám) 14 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6590. szám); általános vita 14 

Dr. Szabó Erika szóbeli kiegészítése 14 

Kérdések, vélemények, reflexiók 16 

Dr. Szabó Erika válaszai 23 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 24 

Dr. Lamperth Mónika kérésének megvitatása, illetve döntés a tárcához érkezett vélemények 
bizottság számára hozzáférhetővé tételéről 24 



- 3 - 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám); általános vita, első helyen kijelölt 
bizottságként 25 

Dr. Gáva Krisztián szóbeli kiegészítése 25 

Kérdések, észrevételek 26 

Dr. Gáva Krisztián válaszai 29 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 29 

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselő asszony megkeresése az alkotmányügyi bizottság 
ülésezési rendjének tárgyában (AIB/41/2012.) 30 

Hozzászólások 30 

Dr. Lamperth Mónika reflexiói 36 

Szavazás 37 

 



- 4 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) 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)  

Kiegészíteni a napirendet:  

b) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6320. szám)  

c) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5932. szám)  

d) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6387. szám)  

 

2. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/6590. szám)  

(Általános vita)  

 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat (T/6307. 

szám)  

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
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5. Dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselő asszony megkeresése az alkotmányügyi 

bizottság ülésezési rendjének tárgyában (AIB/41/2012.)  

 

6. 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. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (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. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Mátrai Mártának (Fidesz) 
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Eiselt György főosztályvezető (Belügyminisztérium)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Fazekas Attila főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium)  
Dr. Szabó Erika államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a bizottsági ülésre meghívott és megjelent további 
résztvevőket. A bizottság ülését megnyitom. 

Napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban megkapták. Ezt azzal a kiegészítéssel 
tartom fenn, hogy időközben a szövetkezetekről szóló törvényhez érkezett koherenciazavart 
kiküszöbölő módosító javaslat következtében a zárószavazások előkészítésébe be kell 
iktatnunk a szövetkezetekről szóló – hosszú című – törvényjavaslatot, amely T/6320. 
irományszámon szerepel az Országgyűlés előtt, tehát ennek a törvénynek a zárószavazásra 
történő előkészítését is meg kell tennünk. Erre tekintettel az 1. napirendi pontot a sorrend 
okán ismertetem. A zárószavazások témakörében először a szabálysértésekről szóló – hosszú 
című – T/6390. irományszámú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése következik 
javaslatom szerint; majd ezt követi a szövetkezetekről szóló T/6320. irományszámú javaslat; 
ezt követi a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/5932. 
irományszámú törvényjavaslat; illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény módosításáról szóló T/6387. számú törvényjavaslat zárószavazásának 
előkészítése. 

A további napirendi pontokra vonatkozó javaslatom változatlan. (Dr. Schiffer András 
jelentkezésére:) A napirend tekintetében vitát nem lehet tartani a Házszabály értelmében, 
indítványt sem lehet tenni, csak írásban, előtte. Lamperth Mónika kérését pedig már eleve 
beépítettem a napirendi javaslatba, tehát a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról szóló T/6590. számú törvényjavaslat napirendrevételére 
magam is javaslatot tettem. Tehát erről nem kell külön szavazni, ez 3. pontként szerepel a 
napirendi javaslatomban. 

A napirendről vita nélkül döntünk. Előtte rögzítjük, hogy Varga László képviselő 
urat… (Közbeszólásra:) Nincs vita a napirendről, utána tudok szót adni. Tehát Varga László 
képviselő urat Bárándy Gergely, Gruber Attilát Zsiga Marcell, Bohács Zsoltot Molnár Attila, 
Vitányi Istvánt Szakács Imre, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba helyettesíti.  

Kérdezem, ki ért egyet a napirenddel. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
20 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a napirendet. 

Most, ha van hozzászólás bármi, most már napirend van – Schiffer András képviselő 
úr! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr, csak annyi kérésem lenne, 

hogy nekem van egy tárgysorozatba-vételi indítványom, szeretném tisztelettel kérni, hogy ha 
lehetséges, azt a jövő hétre halasszuk el, mert nekem el kell mindjárt mennem, és egyébként 
sem biztos, hogy belefér az ülés idejébe. 

 
ELNÖK: Az a probléma, képviselő úr, hogy van egy házszabályi megkötésünk: 30 nap 

alatt dönteni kell a bizottságnak a tárgysorozatba-vételről. Mikor kell mennie a képviselő 
úrnak legkésőbb?  

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Háromnegyed 12-kor. 
 
ELNÖK: Itt azt súgják, amire az én szívem is hajlik, hogy akkor vegyük előre ennek a 

4. napirendi pontnak a tárgyalását. Ehhez nem kell módosítani a napirendet, mert az elnök a 
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sorrendet megváltoztathatja. Úgyhogy egy kis megértését kérem a kormány képviselőinek, és 
kérem, hogy oldjuk meg úgy, hogy a következő napirendi ponthoz az előterjesztő már helyet 
foglalt képviselőit ne mozgassuk, kivételesen a képviselő úr a helyéről mondja el az 
indokolását, és akkor mindenki maradhat a helyén.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat (T/6307. szám) 

Előrevesszük tehát a 4. napirendi pontot: a gazdasági érdekérvényesítés 
nyilvánosságáról szóló T/6307. számú törvényjavaslat, Schiffer András képviselő úr önálló 
indítványa, ennek a tárgysorozatba-vételét vitatjuk meg és döntünk róla.  

Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban már volt 

egy hasonló típusú indítványunk, az azóta történt jogszabályváltozásokat átvezettük. Ez arról 
szól, hogy legyen az állampolgárok számára világos, átlátható az, hogy az egyes hivatalos 
személyek, képviselők, vezető kormányzati személyek mikor milyen lobbicsoportokkal, 
gazdasági érdekkörökkel tartanak fenn kapcsolatokat. A javaslat azt tartalmazza, hogy 
valamilyen módon egy miniszter, egy parlamenti képviselő vagy egy polgármester legyen 
köteles nyilvántartást vezetni és számot adni arról, amikor különböző üzleti körökkel 
kapcsolatot létesít, kapcsolatot tart fenn. Ilyen módon el lehet kerülni azt, hogy adott esetben 
egy-egy eléggé meglepő módosító javaslat kapcsán olyan kételyek merüljenek föl, 
amelyeknek adott esetben nincs alapjuk.  

Szeretném hangsúlyozni, hogy tárgysorozatba-vételről van szó, tehát a 
törvényjavaslathoz ezt követően nyilvánvalóan lehet módosító javaslatokat fűzni. Viszont én 
azt gondolom, hogy mindenkinek, mindannyiunknak az az érdeke, hogy legyen bizalom a 
döntéshozó iránt. Bizalom akkor van, hogyha van átláthatóság, ha az állampolgárok világosan 
követhetik azt, hogy nem oligarchák irányítják ezt az országot, és az egyes képviselők a 
politikai elveiknek, meggyőződésüknek megfelelően politizálnak képviselő-testületben, 
illetve az Országgyűlésben.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormánynak nincs jelen a képviselője, és ez nem csak abból 

adódik, hogy csere van, hanem a kormány álláspontját ismerjük, hogy tárgysorozatba-vételi 
kérdésekben a kormány tartózkodik a véleménynyilvánítástól, így tehát ez nem okoz 
problémát.  

Megnyitom a hozzászólások sorát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nincs 
hozzászólás. Képviselő úr, akkor nincs mire válaszolni. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság a tárgysorozatba-vételt? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 18 tartózkodás. A bizottság képviselő úr törvényjavaslatát nem vette 
tárgysorozatba.  

Köszönöm, a 4. napirendi pont tárgyalását befejeztük. 

Zárószavazások előkészítése 

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

Most pedig elkezdjük a zárószavazások előkészítésében először a szabálysértésekről 
szóló, hosszú című, T/6390. szám alatti törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítését. 
A törvényjavaslathoz 16 módosító javaslat érkezett, amelyet ajánlástervezetünk tartalmaz. Az 
ajánlástervezet sorrendjében haladunk. A kormány képviseletében kit köszönthetünk? 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csonka Ernő helyettes államtitkár, KIM, 
illetve a Belügyminisztérium részéről Eiselt György főosztályvezető úr. Tárcaálláspontot 
tudunk mind a ketten képviselni. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot – ezek egybehangzóak, vagy nem tudják? Tehát mindig 

kérdezzem meg külön-külön, vagy egy nyilatkozatot tudnak adni? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egybehangzó álláspontok vannak, a BM álláspontját Eiselt főosztályvezető úr 
fogja ismertetni, a KIM-ét három ponthoz kapcsolódóan pedig én. 

 
ELNÖK: Jó, akkor én annyit fogok mondani, hogy a kormány képviselője, és akkor 

önök tudják egymás közt a szereposztást.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönjük szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Az 1. pont éppen az előterjesztő módosító javaslata; erről akkor nyilván nem kell 

nyilatkozniuk. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 
módosító javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 24 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. Ha nincs külön kérdés, a nyilvánvaló döntésnél nem kontrolláljuk a 
tartózkodást és az ellenszavazatokat, tehát azt nem számolom külön. 

A 2. pont Sáringer-Kenyeres Tamás módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) A határozathozatal előtt rögzítjük, 

hogy Varga Istvánt Cser-Palkovics András, Rubovszky Györgyöt pedig Mátrai Márta 
helyettesíti.  

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

A 3. pont Sáringer-Kenyeres Tamás módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? Schiffer képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Én azért az automatikus kormányzati nemleges 

álláspont helyett arra lennék kíváncsi, hogy mi a problémája a tárcának, illetve a 
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kormányzatnak azzal, hogy egyrészt itt az élelmiszer-biztonságot erősítse a jogszabály, illetve 
ez a két dolog egyébként összefügg, hogy az állatorvosi tevékenység jogszerű gyakorlása 
tekintetében szintén szigorúbb szabályokat állapítson meg. Mindkét módosítás a KDNP-s 
képviselő részéről alapvetően az élelmiszer-biztonságot, az élelmiszer-önrendelkezést 
erősítené Magyarországon. 

 
ELNÖK: Kérdezem, van-e más kérdés vagy hozzászólás. (Nincs.) Ha nincs, nem 

zárom le a vitát, mert lehet, hogy lesz még észrevétel. Kérem, hogy a kérdésre reagáljon a 
kormány képviselője. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM álláspontja, illetve a kormány 

álláspontja – mert ezzel kapcsolatban kormányálláspontot tudok képviselni, tekintettel arra, 
hogy a törvény előkészítése során is felmerült –, hogy mivel maga a közigazgatási eljárásról 
szóló törvény megteremti azt az alapot, hogy az ágazati törvényben közigazgatási eljárás 
során lehetőség nyílik lefoglalásra, illetve helyszíni bírság kiszabására, az előterjesztő indokai 
okafogyottá tették, hogy szabálysértésként kelljen külön kezelni a tényállást. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom, 

határozathozatal következik. Ki támogatja a 3. pontbéli javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr következő módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont az előterjesztő módosító javaslata, erről tehát nem kell a kormánynak 

nyilatkoznia. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 24 igen. A bizottság támogatta. 

A 6. pont ismét az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 25 igen. A bizottság 
támogatta. 

A 7. pont szintén az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 26 igen. A bizottság 
támogatta. 

A 8. pont Kósa Lajos és Láng Zsolt módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): KIM-tárcaálláspont: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A KIM nem ért egyet vele. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 9. pont Rogán Antal képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 
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A 10. pont Kósa Lajos és Láng Zsolt módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A KIM támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 24 igen. A bizottság támogatta. 
A 11. pont az előterjesztő javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 24 igen. A bizottság támogatta. 
A 12. pont Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 

kormány képviselőjét. 
 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A 13. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 23 igen. A bizottság támogatta. 

A 14. pont újfent az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 

A 15. pont Kósa Lajos és Láng Zsolt módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét.  

 
DR. EISELT GYÖRGY (Belügyminisztérium): A BM nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 16. pont az előterjesztő módosító javaslata; ez az utolsó. Hozzászólás? (Nincs.) 

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

Köszönöm, a napirendi pontot lezárom. 

b) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6320. szám) 

Áttérünk a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló T/6320. 
számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítésére. Az ajánlás ismertetése kevesebb időt 
fog igénybe venni, mint a tárgy megjelölése, mert három pontból áll az ajánlásunk, tehát 
három módosító javaslat érkezett.  

Az 1. pont Kapus Krisztián módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, 
Csonka Ernő urat. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): KIM-tárcaálláspont: támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. és 3. pontot együtt tárgyaljuk összefüggés okán, mindkét javaslat Kapus Krisztián 
módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A KIM támogatja mindkét javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik, a két 

javaslatról együtt. Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 

c) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám) 

A következő zárószavazás-előkészítési napirendi pontunk a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/5932. számú 
törvényjavaslat. Egyetlen ajánlási pont megtárgyalása szükséges, amelyet az előterjesztő 
nyújtott be. Üdvözlöm Szaló Péter államtitkár urat az előterjesztő képviseletében. 

Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Nekem igazából csak egy 

kérdésem van helyettes államtitkár úrhoz, látva itt a zárószavazás előtti módosító javaslatot, 
amelyik kiveszi az érintett (5) bekezdésből a környezeti hatásvizsgálati, az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárást, valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás szerinti rendelet szerinti összevont eljárást. Tehát 
három eljárástípust kivesz innen. Szerintem beszéljünk világosan: ez azt jelenti, hogy miután 
az eddigi (5) bekezdés, amely a környezetvédelmi törvény hatálya alá tartozó hatósági 
eljárásokat kivonta gyakorlatilag a kiemelt beruházási törvényben irányadó 60 napos időlimit 
alól, ezek szerint itt a zárószavazás előtti módosítóval érintett három eljárástípus esetén 
érvényesülni fog ez a 60 napos eljárási határidőlimit – ha én ezt jól értem. Csak akkor ezt 
tegyük ki az asztalra, hogy itt erről van szó! Sokat puhult a kormány álláspontja ahhoz képest, 
amivel itt előjöttek. De a három környezeti hatósági eljárástípusnál csökkentik, adott esetben 
jelentékenyen csökkentik az eljárási határidőt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás, kérdés van-e? (Nincs.) Akkor megkérem 

helyettes államtitkár urat válaszadásra. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban változott a határidő. A módosító indítvány 
benyújtását azért kezdeményeztük, mert a környezet védelméről szóló törvényben nincsenek 
meghatározott eljárási határidők, és a törvény logikáját bontaná meg, hogy kiutaljon más 
törvényre, az abban meghatározott határidőre. Valóban, ez azt jelenti, hogy akkor ez két 
hónap, tehát mint az összes többi eljárás vonatkozásában általában két hónapos ügyintézési 
határidő érvényes az előbb felsorolt három tevékenységre. Ott, ahol rövidebb, arra utal ki a 
kormányrendelet, ott 45 napos a határidő, illetve amit a bizottság az elmúlt ülésén 
kezdeményezett, ott négy tevékenység kapcsán, amiből kettőt nem volt lehetőségünk 
támogatni, a vízjogi engedélyezést és a villamosenergia-tanúsítást, de van két olyan 
tevékenység, ahol még ennél rövidebb, 30 napos határidőt javasolt a bizottság, így ezek együtt 
jelentős rövidülést tudnak eredményezni. 
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki támogatja a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Köszönöm szépen.  

d) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6387. szám) 

Az utolsó zárószavazási előkészítésünk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/6387. számú törvényjavaslathoz benyújtott, 
koherenciazavart kiküszöbölő javaslatok megtárgyalása.  

Az előterjesztő képviseletében Bánki Erik képviselő urat nem látom; távolléte a 
tárgyalást nem akadályozza. Az ajánlási pontokban mint előterjesztő nyújtott be módosító 
javaslatokat. Mind a három egymással összefügg. 

A kormányt kérdezem, mi az álláspontja a módosító javaslatokkal kapcsolatban. 
 
DR. FAZEKAS ATTILA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Fazekas Attila vagyok, a NEFMI sport-államtitkárságáról. 
A kormány ezeket a módosító javaslatokat támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a módosító javaslatokat? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 
Ezzel a zárószavazások előkészítését befejeztük. 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6590. szám); általános vita 

A kormány kérésére a 3. napirendi pontot tárgyaljuk most: a járások kialakításáról, 
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló T/6590. számú 
törvényjavaslat általános vitára bocsátása. 

Az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megadom a szót államtitkár asszonynak. 

Dr. Szabó Erika szóbeli kiegészítése 

DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szép területéről fogok 
beszélni az állam szervezésének: a jó állam program keretében a területi közigazgatás 
átalakításának az egyik mérföldkövéhez érkeztünk. Most ahhoz, hogy lehessen látni, hogy a 
járási törvényjavaslatnak mi a célja és mi a helye ebben a rendszer-átalakításban, röviden 
fölvázolom az előzményeket. 

2010-ben a kormányváltást követően egy bürokratikus, átláthatatlan államigazgatási 
szervezeti rendszert találtunk, és első lépésként megszüntettük a regionális államigazgatási 
hivatalokat, amelyeket alkotmánysértő módon hozott létre az előző kormány, és amely nem 
gyakorolta az önkormányzatok felett a törvényességi ellenőrzést több mint másfél éven 
keresztül. Ez 2010. szeptember 1-jén történt meg, miniszterelnök úr nevezte ki a fővárosi és 
megyei közigazgatási hivatalok vezetőit, és ők voltak az első munkatársak abban a 
nagyléptékű átalakításban, amely 2011. január 1-jével következett be, és ez a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok létrehozatala volt. (Dr. Salamon László elhagyja az üléstermet.)  
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A fővárosi és megyei kormányhivatalok a területen működő 33 szakigazgatási 
szervből 14-et öleltek be magukhoz, és ezáltal jött létre a kormányhivatal, nemcsak működési, 
hanem szervezeti integrációt is létrehozva, és ebben egyedülállóak vagyunk Európában, 
hiszen szervezeti integrációt ez a szint ritkán gyakorol. Általában működési integrációt 
találunk, például Franciaországban a prefektus vagy Svájcban a kormányzó, 
Lengyelországban a vajda, és még sorolhatnám a példákat. Ez volt tehát a második nagy 
lépés, és ezt követi a mostani, járások kialakításáról szóló törvényjavaslat, amelyet még 
számos jogszabály fog követni kormányrendeletek, miniszteri rendeletek formájában, hiszen 
azt a több ezer feladatot és hatáskört, amelyeket most a jegyzők intéznek, amit az elmúlt húsz 
évben az állam kényelmi okokból a jegyző hátára telepített, mint a területen lévő, megfelelő 
szakértelemmel rendelkező szakemberhez, szóval, ezeket a feladat- és hatásköröket fogja az 
állam a saját szervezetrendszerén keresztül végezni és ellátni. Ezt a célt szolgálja a járási 
hivatal létrehozása, ami a kormányhivatalok kirendeltségeként fog működni. 

Föl szokott merülni kérdésként, hogy akkor mi marad a polgármesteri hivatalban, mi 
marad a jegyző feladata. A jegyző feladata az a feladat- és hatáskör lesz, ami klasszikusan 
most is az ő feladata: segíteni a helyi közügyek intézésében mind a polgármestert, mind a 
képviselő-testület működését. Ezen túlmenően nyilván vannak olyan államigazgatási feladat- 
és hatáskörök, amelyek szorosan kötődnek a településhez. Ezeket a munkatársaim több 
hónapos egyeztetéssel, az érintett szaktárcák szakembereivel történt egyeztetésen választották 
szét, és ez a törvényjavaslat, amely most önök előtt fekszik, tartalmazza azt a szakmai 
álláspontot, mely szerint a törvényi szintű feladat- és hatáskörök közül melyek azok, amelyek 
ott maradjanak a jegyzőnél, és melyek azok, amelyek a járási hivatal feladat- és hatáskörét 
kell hogy érintsék. A járási hivatalhoz kerülnek azok a feladatok is, amelyeket most az 
okmányirodák végeznek. 

A végső cél pedig, túllépve a járási törvényen és a hozzákapcsolódó összes 
módosítandó jogszabályon, az egyablakos ügyintézés elérése lesz 2013 végéig. Ebből látszik, 
illetve a járási törvény hatálybalépéséből is, hogy ez egy folyamat része, hiszen ’13. január 1-
jével jönnek létre a járási hivatalok, és ’13 végéig fog lezárulni az a területi közigazgatási 
átalakítás, amelynek első számú címzettje, főszereplője maga az ügyfél, hogy ne kelljen egyik 
ügyfélszolgálattól a másikra mennie, és keresgetni, hogy az adott ügyet éppen hol, milyen 
szakigazgatási szerv intéz. Az egyetlen dolog, amit az ügyfél számára tudni kell majd, az az, 
hogy elmegy a kormányablakba, és a kormányablakban minden ügyét egy helyen el tudja 
majd intézni. 

Ezek a szempontok azok, amelynek alapján a területi közigazgatás átalakítása zajlik, 
és amelynek része a járásokról szóló törvényjavaslat is. 

Mi az, amit nem tartalmaz ez a törvényjavaslat? Nem tartalmazza a járások leendő 
székhelyét és illetékességi területét. Ezt majd később egy kormányrendelet fogja 
meghatározni. Nem tartalmazza, és kérdésként fölmerülhet az önök részéről néhány olyan 
fontosabb feladat- és hatáskör, amelyek a polgármesteri hivatalban meghatározóak; ilyen 
például az építésügyi igazgatással kapcsolatos kérdéskör. Ez sincs a törvényjavaslatban, azért, 
mert ez kormányrendeleti szintű szabályozást igényel, és a kérdés, hogy a járási hivatalhoz 
kerül-e vagy marad a jegyzőnél, még nem dőlt el. Hangsúlyozom, hogy a törvényjavaslat 
készítésekor is és az egész rendszer átalakításakor is a fő szempont az volt, hogy az állam a 
saját szervezetrendszerén keresztül lássa el az államigazgatási típusú feladatokat, és az a 
rendszer, amelyben most működnek a polgármesteri hivatalok, végre egy átlátható, világos 
rendszerré alakuljon át.  

Kikkel egyeztettünk, és ki mindenki kapott információt erről az átalakításról? 
Jelenthetem önöknek, hogy rendkívül széles körű egyeztetésen vagyunk túl. Elsőként is a 
kormánymegbízottakat kértük arra, hogy az országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel, 
jegyzőkkel egyeztessék azt a tervet, amely itt most az önök asztalán szerepel, és azokat a 
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részleteket is, amelyeket már ismerünk a további jogalkotásból is. A TÖOSZ januártól 
márciusig megrendezett valamennyi megyei fórumán részt vettünk helyettes 
államtitkáraimmal együtt a minisztérium részéről, és minden aktuális tudnivalót elmondtunk a 
polgármestereknek, jegyzőknek. Egyeztettünk szakszervezetekkel is. Januárban pedig kitettük 
a minisztérium honlapjára társadalmi egyeztetésre azt a tervezetet, amelyet önök is láthattak 
és megismerhettek, amelyet a HÉTFA Elemző Központ tervezete után a minisztérium 
szakmai szempontjainak a rávetítésével mi kialakítottunk. A munkaanyag tartalmazta a leendő 
járási székhelyeket és a hozzá tartozó településeket is.  

Eredetileg január 10-étől 20-áig, de aztán meghosszabbítottuk az időpontot, és január 
29-éig vártuk a javaslatokat. Annak ellenére, hogy ez egy rendkívül államközpontú, az 
államszervezetet érintő úgymond száraz anyag, ehhez képest a járások kialakítása, majdnem 
harminc év járás nélküli államigazgatási rendszer után mégis hatalmas érdeklődést váltott ki, 
és nagyon sok javaslatot, véleményt, észrevételt kaptunk. 728 javaslat érkezett be, ami 338 
települést érintett, tehát egy településről több véleményt is kaptunk. A javaslatok többsége, 
269 arra vonatkozott, hogy az egyik település inkább a másik járás illetékességi területéhez 
tartozzon, és 69 olyan javaslat volt ebből a 338-ból, amely más járási székhely települést 
javasolt. Összességében tehát a munkaanyagunk 10 százalékát érintően érkeztek javaslatok, 
amelyeket igyekeztünk figyelembe venni, és azoknak a szempontoknak az alapján kérdeztük 
meg a kormánymegbízottat egy-egy javaslat kapcsán, aminek mentén ez a tervezet elkészült. 
De ez most éppen nem tárgya a törvényjavaslatnak, ezt tájékoztatásul mondtam el önöknek. 

Még fölsorolnék, azon túl, hogy az önök kezében ott van a több mint 160 feladat- és 
hatáskört érintő törvényjavaslat, néhány fontosabb feladatot és hatáskört, egyrészt amelyek a 
járási hivatalhoz kerülnek, másrészt azokat, amelyek a jegyzőnél maradnak. A járási 
hivatalhoz kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az útlevél-igazgatással kapcsolatos 
feladatok, a gyámügyi igazgatás, gyermek- és ifjúságvédelem, szabálysértési ügyek; ez már 
idén április 15-étől a kormányhivatalok feladata lesz, a jövő év január 1-jétől pedig a járási 
hivatalok feladata. A jegyzőnél marad: a helyi adózással összefüggő ügyek, birtokvédelem, 
hagyatéki leltározás, szociális ellátásokkal és támogatással kapcsolatos ügyek, egyes 
távhőszolgáltatással összefüggő ügyek és helyi védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi 
ügyek.  

Ez tehát az a törvényjavaslat, ami önök előtt fekszik. Ehhez kérem az önök 
támogatását és együttműködését azon nemes cél érdekében, amit az elején megfogalmaztam, 
hogy az állam a jó állam program keretében valóban ügyfélbarát közigazgatást, 
ügyfélszolgálatot tudjon lebonyolítani a kormányablakokban. 

Köszönöm figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. A vitát ezzel megnyitom, egyúttal 

jelzem, hogy Lamperth Mónika képviselő asszony helyettesíti Steiner Pál képviselő urat. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a 

szót. 

Kérdések, vélemények, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, én két rövid kérdést szeretnék 
föltenni, és a válasz után szeretnék rövid véleményt mondani. 

Államtitkár asszony, az egyik kérdésem az előkészítésre és az egyeztetésre 
vonatkozik. Milyen szándéka volt a kormánynak akkor, amikor, mielőtt a törvényről 
egyáltalán bármit tudtunk volna, egy állítólag később kormányrendeletben szabályozott 
kérdésről folytatott egyeztetést? Magyarul: a járások lehatárolásáról, ami nincs benne a 
törvényben, de ezt mondta az államtitkár asszony; ugyan a címe ez a törvénynek, hogy „a 
járások kialakításáról”, de ez csak a címben van benne, mert a törvény nem erről szól. Tehát 
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nem sikerült a címet eltalálni, de én módosítóval segítek majd. Tehát hogyan van az, hogy 
kormányrendeletről egyeztetnek, a lehatárolásról folytatnak beszélgetést saját magukkal meg 
bizonyos szervezetekkel, és magáról a törvényről, a törvénytervezetről, a járási hivatalok 
jogállásáról, hogy milyen feladatok kerülnek át, milyen viszonyuk lesz az önkormányzati 
rendszerhez, erről semmilyen egyeztetés nem volt? Ez úgy került föl törvénybeterjesztésként, 
mint derült égből a villámcsapás. Tehát mi vezette a kormányt, amikor egy másodlagos 
kérdésről tartotta az egyeztetést, és büszkén lobogtatja a zászlót, hogy egyébként egyeztetett? 

A másik kérdésem már sokkal inkább jogászi szakmai. Az indokolásban beszél arról, 
hogy mi lesz a települési ügygondnoknak a feladata – de a rendelkező részben települési 
ügygondnok nincs. Úgyhogy ez egy egészen furcsa jogi megoldás, hogy az indokolásban 
mesélünk arról, hogy ez majd mit fog csinálni, népmesei elemekkel fűszerezve, és a 
rendelkező részben egy árva hang nincs arról, hogy egyébként azokon a településeken, ahol 
nincs okmányiroda, és nem lesz kormányablak, kihez fordulhatnak az emberek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Bélának adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Inkább csak egy rövid kérdésem lenne 

államtitkár asszonyhoz. Az a körülmény, hogy a járások székhelyét és a járásoknak 
tulajdonképpen a felállítását ez a törvény nem tartalmazza, hanem ezt kormányrendelet 
határozná meg, nincs-e olyan aggály, hogy ez a jogalkotásban meghatározott törvényi 
előírásokkal kapcsolatosan esetlegesen valamiféle aggályt jelenhetne? Hiszen a polgárok 
szempontjából, éspediglen a legszélesebb körben véve a polgárok szempontjából, azt 
gondolom, az elérhetőség az egyik legfontosabb tétel. Következésképpen ez minden 
állampolgárt érint, nemcsak egypárat, hanem gyakorlatilag, miután a járások mindenhol 
fölállnak, mindenkit. Nem merült-e fel az a kormányban, hogy talán mégiscsak helyesebb 
lenne az eredeti szándék szerint törvénybe foglalni a komplett teljes egészt a járásokra 
vonatkozóan? (Dr. Salamon László visszatér az ülésterembe.)  

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

körében a szót. Nem belemenve oly mértékben a részletekbe, amit nyilván meg fogunk majd 
tenni a részletes vitában, illetve az általános vitában, tehát az általános vita részletekbe menő 
– ez a helyes fordulat – részében, viszont azt előre szeretném elmondani, hogy a fő 
problémánk, vagy amit itt előre problémaként látunk, az az, hogy van egy kiindulási pont, 
amiről lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz, önmagában lehetnek előnyei is és hátrányai is, 
tehát ha arra hivatkozunk, hogy bizonyos esetekben nagyobb szakmai potenciál áll akár egy 
járásközpontban rendelkezésre például egy bonyolultabb építési ügyben és egyéb ügyek 
esetében, akkor még ez indokolható is lehet. Illetőleg számtalan esetben azt látjuk, hogy 
bizony a helyi kiskirályok politikai hatalma rávetül a hatósági ügyekre is, és nem minden 
esetben csak és kizárólag a törvényeknek alárendelten működött a hivatal, és maga a jegyző 
sem a polgármesteren vagy az önkormányzati testületen keresztül kapta a kinevezését. Tehát 
ha ebbe a rendszerbe szeretnénk egy jogszabálykövetőbb magatartást vagy a kontrollnak egy 
nagyobb szerepét belevinni, akkor ez még önmagában támogatható is lenne. Az én félelmem 
viszont az – és ezt a Jobbik nevében is mondhatom –, hogy már arról vannak hírek, hogy a 
járások élére fideszes politikusokat vagy addigra a parlamentből kikerülő fideszes 
országgyűlési képviselőket neveznek ki. És ez a félelmünk annál is inkább indokolt lehet, 
mert ezt láttuk a kormányhivataloknál is, amely kormányhivatalok élére nagy részben aktív 
országgyűlési képviselőket és egyéb pártpolitikai funkcionáriusokat neveztek ki. Ez pedig 
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nem fogja azt eredményezni, hogy hatékonyan fel lehetne lépni vagy csak a törvények által 
hatékonyabban fel lehetne lépni az önkormányzatokban sajnos sok helyen jelen lévő önkény 
és kiskirályságok ellen. Létrehozunk egy, vagy benne van a rendszerben, ha a kinevezések 
politikusokkal, pártpolitikusokkal történnek, akkor egy állami kiskirályságot hozunk létre, 
illetve ez ebben a formában már nyilván egy nagykirályság lesz, mert a központi 
kormányzathoz vagy minisztériumi államigazgatási rendszerhez lesz bekötve. Ez tehát 
egyfajta félelmet kelt bennünk, és mondom, ez már a kormányhivatalok gyakorlata kapcsán 
megalapozásra került. Tehát nehéz így vitatkozni, hogy nemcsak szakmai érveket tudunk 
felvonultatni, hanem az elmúlt két évnek a rossz tapasztalatait és kiterjesztőleg akár az elmúlt 
húsz évnek a rossz tapasztalatait is vizsgálni kell, illetve a rendszer ezt magában hordozza.  

Úgyhogy ettől tennénk függővé, és a részletes vitában természetesen minden ehhez 
képest is értendő, hogy önök el tudnak-e majd szakadni attól a kinevezési gyakorlattól, amit 
már a kormányhivataloknál láthattunk, és a járások élére valódi szakértőket, szakértő 
bürokratákat – itt a szó jó értelmében véve – fognak kinevezni, vagy tulajdonképpen a 
megszűnt országgyűlési képviselői helyeknek a kompenzálásaként kerülnek betöltésre ezek a 
helyek. Azt gondolom, minden ezen fog múlni, a rendszer elfogadottsága is. Attól nem lépünk 
előre, ha a jelenlegi kiskirályságok helyébe ugyanolyan vagy még centralizáltabb 
királyságokat hoznánk létre. Erre nyilván megpróbálunk figyelni, és el is fogjuk mondani a 
véleményünket ebben a tárgykörben. 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Ennek a jogszabálytervezetnek az 
elolvasása után megint inkább egy ilyen vagyoni einstandolásnak a képe rajzolódik ki előttem. 
A megyei önkormányzatokhoz hasonlatosan most a települési önkormányzatok vagyona kerül 
jó részben állami tulajdonba. Nyilvánvalóan ez a (2) bekezdés, amely itt szerepel, amely 
kimondja, hogy a hatáskörhöz megy a tulajdon is, ez ezt jelenti. Kérdéseim is lennének meg 
véleményem is. 

Ez ezek szerint egy-egy nagyobb településnél szükségszerűen közös tulajdont fog 
eredményezni, gondolom én, a megyei jogú város önkormányzata meg az állam között. Aztán 
gondolom, a hatásköri szabályok változásával vagy esetleges deregulációs folyamat 
előrehaladásával ezek majd érdekes kérdéseket fognak fölvetni, hogy ha megszűnik, mondjuk, 
egy állami funkció egy ingatlanban, akkor annak mi lesz a sorsa. Felveti azt a kérdést, látom, 
a jelzálog kérdését próbálja kezelni a tervezet, de például a tényleges törlesztési 
kötelezettséggel mi lesz, ami ehhez tapad? Hiszen mondjuk, egy polgármesteri hivatal 
felújítása, részben pályázati pénzből, részben önerőből történve, terheket is jelent a mostani 
önkormányzat számára. Hogyan osztoznak a felek ezekben a terhekben? Mi lesz ezeknek a 
sorsa?  

El kell mondanom államtitkár asszonynak, hogy a korábbi einstandolásokkal 
kapcsolatban elég rossz tapasztalataim vannak. A megyei önkormányzatok tulajdonának az 
elvételekor például Vas megyében állami tulajdonba került az a gyermeküdülő, amely a 
települések viszonylag szerény sorsú gyerekeinek az üdültetését lépten-nyomon szolgálta. 
Jelenleg az enyészet állapotát tükrözi ez az állami tulajdonba került üdülő, és nyoma sincs 
annak, hogy ebben az évben akár három vagy négy gyerek is üdüljön ott, ahol korábban 600-
700 gyerek üdültetését oldottuk meg. Nem tudom, ezek az ingatlanok erre a sorsra jutnak-e. 
Nem tudom, muszáj-e állami tulajdonnal együtt járni az ilyen jellegű funkcióhalmozásnak. 
Nem lenne-e jobb egy ingyenes bérlet vagy használati jog, ami a funkcióval együtt 
elenyészik? Nem tudom azt sem, és ezt el kellene dönteni a tisztelt kormányzó pártnak, hogy 
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az a sokat emlegetett deregulációs folyamat, amely az állami, önkormányzati hatósági 
funkciók között vágna rendet – mert azért időnként ráférne egy-egy ilyen rendvágás a 
funkciókra, ebben talán egyetértünk –, nem kellene-e hogy megelőzze ennek a fajta járási 
hivatalnak a kialakítását. Nem kellene-e ennek a járási rendszernek az alapjául az a kistérségi 
rendszer szolgáljon, amely most már jól összecsiszolódott, ahol még a testületek döntöttek? 
Ez nyilvánvalóan egy hivatalcentrikus szervezési elv lesz, vállalva annak az összes káros 
következményét. 

Tehát ezeket a gondolataimat és kérdéseimet tenném én fel államtitkár asszonynak. És 
azt mondom, hogy ha van olyan terület, ahol igaz az a mondás, hogy hétszer mérj, egyszer 
vágj, akkor talán pontosan ez lenne az. 

 
ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra, azzal, hogy 

Lamperth Mónika képviselő asszony jelezte, hogy a válaszadást követően kíván még 
hozzászólni. Természetesen meg is fogom adni neki a szót. 

Államtitkár asszony! 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm képviselőtársaimnak a kérdéseket.  
Lássuk elsőként Lamperth Mónika képviselő asszony kérdését, aki azt kérdezte, hogy 

miért egy kormányrendeleti szintről egyeztettünk társadalmi egyeztetés keretében. Mi úgy 
láttuk, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a járások új rendszerének a kialakítása kapcsán, 
annak ellenére, hogy mint említettem, harminc éve lesz nemsokára, hogy megszűntek 
Magyarországon a járások, és ugyan az állam a saját államigazgatási szervezetrendszerét mint 
végrehajtó hatalom úgy alakítja, ahogy a legcélszerűbbnek látja, és ehhez nem szükséges 
törvényi szint sem – mondom Turi-Kovács Béla képviselő úrnak –, a saját belátása alapján 
dönti el, hogy mit lát a leghatékonyabbnak és legátláthatóbbnak a szervezetrendszer 
kialakítása kapcsán; tehát meg lehetett volna tenni azt, amit képviselő asszony mond, hogy 
nem bocsátjuk társadalmi vitára, társadalmi egyeztetésre, egyszerűen a kormány 
kormányrendeletben dönt arról, hogy milyen székhelye és milyen illetékességi területe van a 
járásoknak. De mi úgy gondoltuk, hogy van olyan súlyú, fontosságú a kérdés, és van akkora 
érdeklődés iránta, hogy inkább meghallgatjuk az érintetteket. Tehát valójában többet adtunk, 
szélesebb körben folytattuk le az egyeztetést, mint amire feltétlenül szükség lett volna, vagy 
mint amire jogszabály kötelezné a kormányt. 

A törvénytervezetről is számtalan egyeztetés zajlott. Mint említettem, a TÖOSZ 
minden megyei fórumán jelen voltunk, és minden aktuálisan ismert információt 
megosztottunk a TÖOSZ-on belül a polgármesterekkel és a jegyzőkkel is. Szakszervezetekkel 
is egyeztettünk. És azt a keretet, ami alapján maga a törvényjavaslat is készült, és amelynek 
mentén mi dolgozunk, már tavaly szeptember 1-je óta minden érdeklődő ismerheti, hiszen 
kormányhatározat rajzolta föl azt a mozgásteret, melynek alapján a kormány a járási 
rendszerről egyáltalán a közös gondolkodást megkezdhette.  

Az ügygondok kérdése azért nem kérdés, mert kiadmányozási jogot fog kapni az 
ügygondnok. Viszont föl szokott merülni kérdésként, hogy mi lesz azokkal a 
kistelepülésekkel, ahol eddig is láttak el államigazgatási feladat- és hatáskört, ami miatt nem 
kellett bemenni se járási székhelyre, se sehová, mert helyben el tudta intézni. Ott most arra 
kényszerítjük az állampolgárokat, hogy a járásszékhelyre be kelljen utazniuk? Nem, erről szó 
sincs. Amit eddig a polgármesteri hivatalban a jegyző kistelepüléseken ellátott 
államigazgatási feladatot, azt ezután egy ügysegéd, egy ügygondnok segítségével, akár 
folyamatos munkavégzés, akár az ügyszámtól függően ügyfélszolgálat keretében biztosítani 
fogjuk a kistelepülésen élőknek, éppen azért, hogy a rendszer átalakítása semmilyen módon 
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ne okozzon nehézséget az állampolgárok számára, főleg ne a kistelepülésen élők számára. A 
kérdés viszont fontos, és ezért említjük meg a törvényjavaslat indokolásában. 

Turi-Kovács Béla képviselő úr kérdezte, hogy a kormány eredeti szándékához esetleg 
vissza kívánunk-e térni a járások székhelye és illetékességi területe meghatározása kapcsán. 
Nem volt ilyen szándéka a kormánynak. Kezdettől fogva tudtuk, és erről is adtunk 
tájékoztatást minden fórumon, hogy ez kormányrendeleti szintű szabályozást igényel, 
törvényi szintű szabályozást nem, és nem is tervezi a kormány tudomásom szerint, hogy ezen 
a tervén változtasson. 

Staudt Gábor képviselő úr részben egyetért azokkal a célokkal, amelyeket 
megfogalmaztunk a járási törvényjavaslat kidolgozása kapcsán. Konkrétan a hivatalvezető 
kérdésére kérdezett rá. Valóban, ez sincs a törvényjavaslatban, ez a kérdés is egyeztetés alatt 
áll. De azért én visszakérdeznék adott esetben, ha lehet, mert a kormánymegbízottat hozta föl 
ellenpéldaként, hogy a kormánymegbízott mint politikus, mint országgyűlési képviselő 
bármilyen problémát okozott volna a rendszerben. Én nem tudok ilyen problémáról. Az 
elmúlt bő egy év a kormánymegbízottak munkáját illetően éppen azt igazolta, hogy erre a 
pozícióra politikus kellett. Hiszen 14 szakigazgatási szerv munkáját kellett a fővárosban és a 
megyékben is összehangolni, és az a körülbelül 1500 kormánytisztviselő, akik korábban a 
fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalokhoz tartoztak, az a létszám 23 ezerre nőtt meg. 
Tehát ennyi ember munkája fölött koordinál és rakja össze a szervezetet mint egységet a 
kormánymegbízott, és felel azért, hogy ezek a szervezetek megfelelő szakmai tudással 
működjenek. A kormánymegbízottak kiváló szakmai munkát végeztek. És én elismerem, 
hogy a kormányzaton belül is, még mielőtt létrejöttek a kormányhivatalok, voltak félelmek az 
integráció kapcsán, és voltak aggodalmak, hogy működési problémákat fog okozni ez az 
átállás és a kettős irányítás rendszere. De a valóság, a tény azt mutatja, hogy semmi ilyen 
probléma nem merült föl, sem a működésben, sem a szakmaiságban probléma nem merült fel. 
A kormánymegbízottak pedig kiválóan végezték és végzik a munkájukat. A megbízatásuk 
éppen azért tart a kormány megbízatásának lejártáig, mert ez egy nyitottan és nyilvánosan is 
politikai funkciót jelent, a miniszterelnök nevezte ki őket, és ahogy a kormány megbízatása 
megszűnik, az ő megbízatásuk is megszűnik.  

Való igaz, hogy most, jelenleg országgyűlési képviselők is betölthetik ezt a pozíciót. 
Erről már az Országgyűlésről szóló, benyújtott törvényjavaslat rendelkezik, hogy a jövőben, 
tehát 2014 után nem tölthetik be országgyűlési képviselők a kormánymegbízotti funkciót. De 
ettől függetlenül a kormánymegbízotti pozíció politikusi pozíció marad, ez a kormány 
szándéka. Hiszen ez a kormány kinyújtott karja a területen, és már számos előnyét látjuk 
annak, hogy van, aki a területen felel azért, hogy a kormány szándékai ott végrehajtásra 
kerüljenek. Ezen túlmenően a kormány számára a leggyorsabb információ- és adatszerző 
lehetőség, ha a kormányhivatalokon keresztül kér adatszolgáltatást, mert nemcsak azon 
intézmények, szakigazgatási szervek fölött vannak jogosítványai a kormánymegbízottnak, 
amelyek a kormányhivatal szervezeti részét képezik, hanem azok fölött is, amelyek kívül 
vannak a kormányhivatalon, kivéve a rendvédelmi szerveket és a NAV-ot; az összes többi 
kívül lévő szerv vonatkozásában koordinációs és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a 
kormánymegbízott. Ez azt jelenti, hogy majdnem a teljes területi közigazgatás felett 
rendelkezik hatáskörrel, és így a kormány számára hiteles adatszolgáltatással is.  

A járási hivatalvezető kérdésében, hogy milyen pozíció legyen a járási hivatalvezetői 
pozíció, még zajlanak a szakmai egyeztetések. Ezért is nem tartalmazza a törvényjavaslat.  

Ipkovich György a vagyoni kérdésekre kérdezett rá. Ha emlékszik arra, hogy ’90-ben 
ez hogyan zajlott, vagy az akkori időszakban hogyan kerültek az önkormányzathoz a mostani 
rendelkezésre álló, a feladatához szükséges tulajdonok és tulajdonosi jogosítványok, ugyanaz 
történik most is. És az állami vagyonról szóló törvény egyértelműen rendelkezik, ezt vettük át 
a járásokról szóló törvényjavaslatba is. Feladattal jön a vagyon, és nyilván, ha nincs olyan 
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épülete a járási székhelyen lévő önkormányzatnak, amely alkalmas lenne arra, hogy a járási 
hivatal különálló egységként tudjon ott működni, akkor bizony közös tulajdon fog létrejönni, 
és a volt polgármesteri hivatal épületében a járási hivatal és az önkormányzati hivatal szépen 
egymás mellett fog dolgozni, osztott tulajdonnal, közös tulajdonnal. 

Az ingyenes használatra is így választ adtam, ez a vagyontörvényből következő 
rendelkezés. 

S hogy miért nem a kistérség: a kistérségről szándékosan nem beszéltem a 
bevezetőmben, azért, mert mi az államot szervezzük, az államigazgatási szervezetrendszert 
alakítjuk, és ehhez alakítjuk ki a szükséges feltételeket. Az önkormányzatokat, az 
önkormányzati jogosítványokat és így az önkormányzatok által létrehozott társulásokat sem 
érinti az a törvényjavaslat, amelyet én most önök elé hoztam. Az önkormányzatiság, az 
önkormányzati jogok kérdéskörét nem érinti a járási törvényjavaslat. Erről az 
önkormányzatokról szóló, már elfogadott törvény rendelkezik. Szoktam is hangsúlyozni és 
hangsúlyozom önök előtt is, hogy az önkormányzati jogok semmilyen módon nem 
csorbulnak, a helyi közügyek intézése a polgármester és a képviselő-testület által változatlan 
formában, ugyanúgy működik tovább, ahogy az erről szóló törvény is rendelkezik. A fő cél 
tehát az állampolgárok minél magasabb szintű kiszolgálása lesz. 

Még egy fontos információ: a járási székhelyen mindenképpen lesz kormányablak, és 
a járáson belül azokon a településeken is, ahol most okmányiroda működik. Tehát adott 
esetben nem csak egy, hanem két helyszínén is a járásnak lesz kormányablak, ahol mindent 
egyablakos ügyintézés keretében tud majd intézni az állampolgár. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Lamperth Mónika képviselő asszony 

és Staudt Gábor képviselő úr jelentkezett. Képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Államtitkár Asszony! Komoly politikai aggályunk is van az egész rendszeralakítással 
kapcsolatban, és ezt el fogjuk majd mondani az általános vitában. Most én szakmai kritikát 
fogok mondani, és természetesen ennek a politikai oldala is megfelelő helyet kap majd a 
parlamenti vitában. 

Nem véletlenül kérdeztem az egyeztetésre és az előkészítésre vonatkozóan az 
államtitkár asszonytól, és vagy félreértette a kérdésemet, vagy nem akarta megérteni. Nekem 
nem azzal van bajom, hogy egy kormányrendeletet egyeztetnek, sőt azt gondolom, hogy 
szükség van arra is, hogy a települések szempontjait megismerjék, ki hova akar tartozni, hol 
húzódjon a határ; nekem ezzel egyáltalán nincs bajom. Nekem azzal van bajom, hogy fordítva 
ültek a lóra: tehát először a törvénytervezetet kellett volna elkészíteni, megmondani, hogy mi 
a tartalom, melyek azok a feladatok, amelyeket el akarnak vinni a jegyzőtől a járáshoz. És ha 
darabra megszületett erre vonatkozóan a törvény, akkor utána lehet arról beszélni, hogy hol 
legyenek a határok – már ha igaz az, hogy önöknek fontos az, hogy az állampolgárokat 
hogyan szolgálják ki. Ugyanis ha valaki megnézi a HÉTFA intézet honlapján szereplő 
kutatásokat – itt csak egy kis zárójelben szeretném elmondani, hogy államtitkár asszony itt 
nem mondott valódit, vagy ha úgy tetszik, nem mondott igazat ezzel az üggyel kapcsolatban –
, a HÉTFA intézet kutatásai több elemből állnak, kettőt tettek föl január 10-én: az egyik a 
történeti visszatekintés a járásokra, a másik pedig az európai kitekintés. És amikor én a többi 
háttértanulmányt kértem írásban számon Navracsics miniszter úron, akkor valakinek az 
aláírásával megjött az az írásbeli válasz, hogy a többi tíz évre nem nyilvános, és leírták, hogy 
miért nem hozzák nyilvánosságra. Apró pici prücök, hogy utána meg észrevettem, hogy a 
HÉTFA honlapján viszont fönt van az összes, aztán kénytelen volt a második írásbeli 
kérdésemre adott válaszában bevallani a tárca, hogy hát igen, jogszerűen tették föl, merthogy 
úgy kötötték velük a szerződést, hogy föltehetik. No de először még azt mondták, hogy tíz 
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évre titkosítva van ez a tanulmánycsomag, úgyhogy érdekes fordulatok voltak. De ezt csak 
így zárójelben mondom el. Én tehát azt gondolom, ezekből a tanulmányokból is, amit a 
HÉTFA intézet végzett, kiderült, hogy ők nem tudták, hogy milyen feladatra végzik a 
modellezést. Ez kiderül az anyagból, tessék végigolvasni! Tehát úgy készítettek tanulmányt, 
csináltak egy százjárásost, egy százhatvan-valahányost, egy kétszázast, négyféle számra egy-
egy leírást, modellt, de úgy, hogy nem tudták, milyen feladatokra. Tehát lehet, sőt, ez így van 
jogszabály szerint, ahogy államtitkár asszony mondta, hogy az állam saját magát szervezheti, 
igen. Na de így?  

A másik, amit az előzetes egyeztetéssel kapcsolatban válaszolt az államtitkár asszony, 
azt mondta, hogy a kormányhivatalok vezetőinek feladata volt az országgyűlési képviselőkkel 
való egyeztetés; ez hangzott el a szóbeli kiegészítésben. Most én vagy nem vagyok 
országgyűlési képviselő, vagy a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője nem tudta, hogy 
neki dolga a képviselőkkel egyeztetni, mert velem senki nem egyeztetett. Úgyhogy ha a 
valóság az, hogy csak a kormánypártiakkal kellett egyeztetni, akkor tessék ezt mondani, és 
akkor értjük az egyeztetésnek a szándékát.  

Amit a másik kérdésemre mondott válaszként államtitkár asszony, hogy a települési 
ügysegédet ugyan megemlítik az indokolásban, de igazából nem akarják itt leírni, hogy mi 
lesz a dolga, én azt gondolom, ez súlyos félreértése a jogi szabályozásnak, és rendkívüli 
szakmai igénytelenséget takar. Mert ha létrehozunk egy olyan jogintézményt, vagy 
létrehozunk egy olyan állami belső munkamegosztást – nevezzük így, mert inkább erre 
hajazott, amit az államtitkár asszony mondott –, amelynek nem írjuk le a törvényben, hogy mi 
a dolga, és nem mondjuk meg, hogy ő egyébként honnan, kitől kap jogosítványokat, akkor én 
azt gondolom, rögtön egy furcsa helyzet állhat elő, hogy az állampolgárok honnan fogják azt 
tudni, hogy nekik kinél milyen joguk és lehetőségük van ügyet intézni? Hogy ez mennyire 
ésszerű vagy mennyire nem, az egy külön kérdés, mert a legkisebb jegyzőségnél van egy 
szakmai munkamegosztás az ügyintézők között. Most egy olyan települési ügysegédet tesznek 
majd egy körjegyzőségre vagy polgármesteri hivatalba – mindegy hova –, ahol eddig 
munkamegosztás alapján tudtak a kollégák szakosodni, most egyvalaki ül majd ott, és neki 
kell mindenhez érteni, és még a jegyzőtől sem kérdezheti meg, hogy egyébként ő mit gondol 
róla, mert nem lesz hozzá semmilyen jogosítványa. Ez mitől ésszerű, ez mitől átlátható? Erre 
ember nincs, aki válaszolni tudjon! 

Egyébként mindazok az állítások, hogy ez hatékonyabb lesz meg áltáthatóbb lesz, 
nincsenek bizonyítva. És én ilyen törvényt még 1990 óta, amelyiknek még a címét sem 
sikerül eltalálni, ilyet már láttam, de hogy létrehozza a járási hivatalokat, és valahol a törvény 
közepén mondja meg a jogállását, és egy csomó kérdést nem szabályoz, az elejére meg 
odateszi a vagyont, és csak arról beszél két oldalon keresztül, hogy hogyan fogja a vagyont 
elvenni az önkormányzatoktól, hát, én még ilyet nem láttam! Ez olyan szakmai 
igénytelenséget jelent, hogy az valami elképesztő!  

Utolsó szakmai megjegyzésem. Amiről Ipkovich György képviselő úr faggatta, az 
nem véletlen. Ugyanis önök is pontosan tudják, hogy ez a vagyonmegosztás nem lesz egy 
sima ügy. Rendkívül bonyolult, szövevényes ügy. Nagyjából lejátszottam most a fejemben, 
hogy a kaposvári önkormányzattól hogyan fogja az állam lenyúlni az okmányirodát; amire 
egyébként az egyik legszebb és legnagyobb termét alakította át az önkormányzat abból a 
célból, hogy könnyen elérhető módon tudjanak oda az állampolgárok bemenni, zárójel 
bezárva. Nem véletlen, hogy olyan módon szabályozzák, hogy ha vita van, akkor a 
kormányhivatal dönt, nincs jogorvoslat az államigazgatási szervezetrendszeren belül. Engedi 
a bírói utat, de végrehajtható. Tehát ha vita van, mondjuk, egy házaspár el akar válni, szét 
akarják osztani a vagyont, vita van, akkor azt mondja a törvény, hogy a feleség dönt, az 
egyébként végrehajtandó, azonnal, amire rámutat, hogy az az övé, azt már viheti is; egyébként 
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meg a férj még pereskedhet, ameddig akar, de egyébként a vagyonrészeket elviszi a feleség. 
Szóval, ilyen jogi szabályozást…! És ez igenis az önkormányzatoknak a vagyonáról szól! 

Én tehát azt gondolom, hogy előkészítetlen, rendkívül felszínes szakmailag és kritikán 
aluli ez a törvénytervezet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy gyors hozzáfűznivaló. 

Nem tartom jó iránynak, bármennyire is a gyakorlat ezt igazolja, hogy azt a politikai szintű 
kormányzati ráhatást a járási szintre is levisszük, ami jelen pillanatban sajnos a megyéknél, a 
megyei kormányhivataloknál már megvalósult. Úgy gondolom, az nem megfelelő indokolás, 
hogy jelen pillanatban nem látszik, vagy föntről globálisan nem látszik, hogy olyan nagy 
diszfunkciók alakultak volna ki. Egyrészt nem látunk rá vagy a legkevesebb esetben látunk rá 
a konkrét ügyekre, vagy csak akkor, ha ilyen ügyek elénk kerülnek, vagy mint országgyűlési 
képviselőket megkeresnek állampolgárok, és elmondják, hogy milyen tapasztalataik vannak, 
amit egyébként meg is tesznek. De hogy ezt direkt politikai komisszárfeladatokat ellátó 
politikusokkal kellene feltölteni, nem feltétlenül, sőt biztos, hogy nem jó. Mert én nem látom 
azt a feladatot, ami egy járási vagy egy megyei kormányhivatal esetében oly mértékben fontos 
politikai tényező lenne, hogy nemcsak a törvények és a jogszabályok betartatása, hanem 
egyéb politikai tényező bevitele fontos lenne. Én nem látom; lehet, hogy a vitában elhangzik 
olyan, amire azt mondom, hogy valóban, ez egy olyan szempont, hogy a járások vagy a 
megyék szintjén is kvázi kormányzati tevékenységet kell végezni. De én inkább úgy 
gondolom, hogy a törvények betartatása a feladata, és az Országgyűlés, illetve a kormány által 
hozott rendeleteknek a betartatása a feladata ezeknek a szinteknek, amit el tud látni egy 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező független ember is. Nem látom azt, hogy itt miért 
kellene politikai funkcionáriusnak lennie. Nyilván erre megpróbálunk majd választ kapni, de 
egyelőre ezt nem sikerült megtenni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárva visszaadom államtitkár asszonynak a szót és a 

lehetőséget a válaszadásra. 

Dr. Szabó Erika válaszai 

DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az észrevételeket is. 

Miniszter asszony mélyebben, részletesebben ismeri az önkormányzati világot és azt a 
rendszert, amelyen mi most dolgozunk, és ha valaki, akkor ön tudhatja a legjobban, hogy amit 
már eddig tettünk a területi közigazgatás átalakításában, az is történelmi léptékűnek 
nevezhető. Ami előttünk áll, és ami a fő cél, amiről beszéltem a bevezetőmben, hogy az 
ügyfeleket minél magasabb szinten szolgálja ki az állam, immár XXI. századi színvonalon, ez 
egy olyan cél, amelyet nem lehet megvétózni, amit nem lehet megkérdőjelezni, amit az ön 
által fölsorolt negatív jelzőkkel nem lehet úgymond lesöpörni. Ez mindannyiunknak, akik 
választott tisztségviselők vagyunk, elsődleges szempont kell hogy legyen, és akkor, amikor az 
államot bármilyen módon akarja átalakítani a kormány, mindenki számára elsődleges 
szempont kell hogy legyen. És szerintem ön is látja ezt a folyamatot, csak valamiért nem 
akarja elismerni az erényeit, vagy túlságosan kritikusan látja az egyes részeket. 

Komoly aggályokat nem látok. Profi színvonalú szakmai munka eredménye az is, amit 
már most látunk, és az is, ami önök előtt fekszik, és amiről én tájékoztatást adtam önöknek.  

A HÉTFA kutatóközpont elemzéséről annyit, hogy ők a munkájukat mindazon 
szempont figyelembevételével végezték, ami egy lehetséges járás – még nem konkrét 
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szempontrendszer alapján – kialakításánál fontos lehet. Szociológiai, településtudományi, 
közlekedési, és még sorolhatnám azt a szempontrendszert, ami alapján ők a különböző 
tervezeteiket kialakították. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.) De a 
kormányhatározat, ami a pontos kereteket meghatározta a járási rendszer kialakításánál, az 
később született. Így nyilván a HÉTFA elemzésének azt a részét lehetett felhasználni, ami az 
államigazgatási szempontoknak megfelelt.  

Átláthatóbb lesz és már most is átláthatóbb a területi közigazgatás rendszere.  
Köszönöm szépen Staudt képviselő úr észrevételét, miszerint nem politikus, hanem 

szakember legyen a járási hivatal vezetője. Azért megjegyzem önnek, hogy miért tartotta még 
fontosnak a kormány, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal élén politikus legyen. A 
korábbi időszakokban, főleg a szocialista kormányzás időszakában nagyon gyakori volt az, 
hogy hivatalvezetőket politikai döntés meghozatalára kényszerítettek. Ez nem egy 
hivatalvezető, nem egy kormánytisztviselő dolga, hogy politikai döntéseket hozzon. Éppen 
ezért született meg az a döntés, hogy a megyei és fővárosi kormányhivatalok élén politikusok 
lássák el ezt a feladatot, és minden olyan egyeztetési kérdésben, amely a munka kapcsán 
felmerült, teljes körű felhatalmazással tudjanak dolgozni. Egy kormánytisztviselő ezt a típusú 
feladatot, munkát nem tudja és nem is kell hogy ellássa.  

És kérem önöket, hogy tekintettel arra, hogy nagy ez a rendszer, ilyen léptékű 
átalakítása a területi közigazgatásnak az elmúlt, nem tudom, hány száz évben nem történt, 
mint amire most készülünk, és amin eddig már túl vagyunk, én a segítő együttműködésüket 
kérem, és kérem az önkormányzati vezetők együttműködését is. Az önkormányzatokkal 
valóban, ha nem sikerül megegyezni – de én bízom benne, hogy az esetek 99 százalékában ez 
a megegyezés létrejön, de ahol nem sikerül megegyezni –, ott valóban bírói út áll 
rendelkezésre, és soron kívül kell hogy a bíróság eljárjon, és ő megváltoztathatja a 
kormányhivatal, kormánymegbízott döntését. Ily módon egyetlen önkormányzat sem lesz 
kiszolgáltatva annak a döntésnek, amelyet a kormánymegbízott az esetleges vitás kérdésben 
hoz. Ennyit tehát megnyugtatásként.  

Kérem tehát mindenkinek az együttműködését ebben a nagyon szép feladatban. 
Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Határozathozatal következik. Érkezett egy más jellegű 
indítvány, arra is mindjárt visszatérünk, de először kérdezem a bizottságtól, ki az, aki 
általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 8 nem. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja a 
javaslatot. 

Kérdezem a bizottságot többségi, kisebbségi előadó állításáról. (Jelzésre:)  Gruber 
Attila képviselő úr vállalta a többségi álláspont ismertetését. Lamperth Mónika képviselő 
asszony jelentkezett. Kérdezem, megosztottan, vagy pedig képviselő asszony mondja el a 
kisebbségi véleményt. Holnap reggel ez lesz az első napirendi pont a plenáris ülésen. (Dr. 
Staudt Gábor jelzésére:) Akkor javaslom, hogy képviselő úr és képviselő asszony 
megosztottan mondják el a kisebbségi véleményt. (Dr. Staudt Gábor kérdésére:) 
Valószínűleg 5-5 perc áll majd rendelkezésükre, de erről tájékoztatást fognak majd kapni.  

Kérdezem Lamperth Mónika képviselő asszonyt, hogy az írásban egyébként kiosztott 
javaslatát fogalmazza meg a jegyzőkönyv kedvéért is. Köszönöm szépen. 

Dr. Lamperth Mónika kérésének megvitatása, illetve döntés a tárcához érkezett 
vélemények bizottság számára hozzáférhetővé tételéről 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kérek 
szavazást a következő javaslatról. A jogszabályok előkészítéséről szóló törvény 11. §-a 
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lehetővé teszi azt, hogy a beérkezett vélemények, amelyeket a társadalmi egyeztetés során a 
tárca megkapott, azt a bizottság részére hozzáférhetővé tegyék. Én erről kérek egy szavazást. 
Magyarul, hogy mindaz a javaslat és vélemény, ami a tárcához érkezett ezzel kapcsolatban, 
azt a bizottság tagjai megismerhessék. Én semmi kockázatot nem látok ebben, egyszerűen 
szakmailag kíváncsi vagyok arra, hogyan közelítették meg az észrevételeket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Államtitkár asszonynak adom meg a 

szót, van-e bármilyen akadálya e képviselői kérés teljesítésének. 
 
DR. SZABÓ ERIKA államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Készül 

az az összefoglaló, amely a társadalmi egyeztetés eredményét fogja tartalmazni, és kikerül a 
honlapra. 

 
ELNÖK: Ennek fényében kérdezem, hogyan látja az indítványt tevő képviselő. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, ez két külön dolog. Az összefoglaló 

az természetes, a jogalkotónak az ilyen típusú információkat tudomásra kell hozni, ez egy 
természetes dolog. Ez a 11. § (3) bekezdés egy többletfelhatalmazást ad arra nézve, hogy az 
összes beérkezett véleményt megismerje a szakbizottság. Én erről kérek szavazást.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja tehát a Lamperth Mónika képviselő 

asszony által megfogalmazott indítványt, amely nem egy összefoglalót, annál egy sokkal 
szélesebb körű tájékoztatást kér. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 7 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 17 tartózkodás. A bizottság tehát ezt nem javasolta.  

Az összefoglaló természetesen törvényi kötelezettségként elkészül, és kérjük, hogy a 
bizottság részére külön juttassák el. Köszönöm. 

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám); általános vita, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Most pedig rátérünk a gyermekbarát igazságszolgáltatással kapcsolatos T/6577. számú 
törvényjavaslat megtárgyalására.  

Az elnöklést visszaadom Salamon elnök úr részére. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszöntöm a kormány képviseletében Gáva Krisztián helyettes államtitkár 

urat, és egyben felkérem az expozé megtartására. 

Dr. Gáva Krisztián szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány, illetve 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a 2012-es évet a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás évének tekinti. Ennek jegyében a múlt év végén létrehozásra került egy 
munkacsoport a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, illetve a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium tagságával, közreműködésével, amely munkacsoport 
tevékenysége jogalkotásra, a jogalkalmazás áttekintésére terjed ki. A tevékenységének az első 
eredménye az előttünk fekvő T/6577. számú törvényjavaslat, amely első körben a 
gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz a közigazgatási és igazságügyi minisztérium 
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feladatkörébe tartozó törvényeket tekintette át abból a szempontból, hogy mik azok a 
fontosabb garanciák, hatékonysági elemek, amelyeket erősíteni lehetne a gyermekek 
érdekeinek védelmében, a gyermekek érdekeinek fokozott figyelembevétele érdekében. 
Ennek kapcsán az előttünk lévő törvényjavaslat a büntető törvénykönyv módosítását, a 
büntetőeljárásról szóló törvény módosítását és a polgári perrendtartásról szóló törvény 
módosítását tartalmazza. 

A büntető törvénykönyv keretében kiemelném az elévülési szabályok módosítását, 
amely bizonyos bűncselekmények esetében, elsősorban szexuális bűncselekményekről van 
szó, az elévülés határidejét további öt évvel tolná ki a nagykorúvá válást követően. Így 
mondjuk, egy erőszakos környezetben lévő fiatalkorú nagykorúvá válását követően az 
elévülést követően is öt évig még feljelentést tehetne és ebben az ügyben eljárást 
kezdeményezhetne. De itt említeném meg ezen túl szintén a szexuális bűncselekmények 
esetében, amelyek a kiskorúak fokozott védelmét igénylik, a minősítő körülményeknek a 
kibővítését a tekintetben, hogy a kiskorúakkal bizalmi befolyási viszonyban élő, lévő 
személyeknek a köre kibővítésre kerül, és ennek kapcsán a minősített esetek bővülnek e 
tekintetben. 

A kiskorú veszélyeztetésénél a veszélyeztetési magatartások közé beemeli a javaslat a 
kiskorú érzelmi fejlődésének a veszélyeztetését is, ami szintén egy új elem, és a kiskorúak 
fokozottabb védelmét szolgálja.  

A büntetőeljárás keretében az eljárási szabályok kapcsán pontosít számos helyen a 
törvényjavaslat a tekintetben, hogy a kiskorúaknak szóló figyelmeztetések ne az eljárás többi 
szereplőjével azonos módon, hanem figyelembe véve életkori fejlettségi sajátosságait, 
kerüljenek ezek közlésre, hogy a kiskorúak minél teljesebb mértékben tisztában legyenek az 
eljárásban zajló eseményekkel, az ő szerepükkel, jogaikkal, kötelezettségeikkel. 

Ugyanez vonatkozik a polgári perrendtartásról szóló törvény módosítására is, ahol 
szintén részben az eljárási jogok, az eljárás eseményeinek minél inkább kiskorúak előtt is 
világosan felfogható tisztázása történjen meg. Az illetékességi szabályok oly módon 
módosulnak, hogy a kiskorúnak lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen az eljárási 
cselekményekben részt vennie, és minél rövidebb ideig kelljen ezekben részt vennie. A 
tájékoztatási szabályok itt is pontosításra kerülnek. Illetőleg megemlítem még, hogy a zárt 
tárgyalás elrendelésének lehetősége kibővül a kiskorúak védelme körével is.  

Fölhívnám még a figyelmet arra, hogy fokozott figyelemmel voltunk a gyermekek 
jogairól szóló egyezménynek az előírásaira, amivel az előttünk fekvő módosítások, úgy 
gondolom, teljes mértékben összhangban vannak. Erre tekintettel is kérem a bizottságot, hogy 
pozitív döntést hozzon az általános vitára bocsáthatóság tekintetében. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólásra jelentkezett először Bárándy Gergely, majd aztán 

Gaudi-Nagy Tamás következik. Bárándy Gergelyé a szó. 

Kérdések, észrevételek 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Ahogy olvastam és láttam, és ebben alapvetően megerősített a kormány képviselője is, hogy 
gyakorlatilag kizárólag nemzetközi dokumentumok alapján állították össze ezt a 
javaslatcsomagot; valószínűleg ezért is viszonylag jó. Éppen ezért mi alapvetően támogatjuk 
az ebben foglalt rendelkezéseket. 

Megemlítem azonban, hogy az igazságszolgáltatás nem csupán, főleg, ha 
gyermekbarát igazságszolgáltatásról beszélünk, akkor nem feltétlenül és kizárólag csak a 
jogszabályok módosítása útján érhető el. És én azt hiányolom, főleg, ha valóban létezik egy 
ilyen munkacsoport, hogy nem terjesztettek elénk ezzel a törvénymódosító javaslattal 
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párhuzamosan egy olyan javaslatcsomagot is, amely, mondjuk, az intézményi, a tárgyi 
feltételeket módosítja vagy változtatja olyan módon, hogy valóban gyermekbarát módon 
tudjon működni az igazságszolgáltatás. Volt erre egyébként egy törekvés, vagy legalábbis egy 
kísérlet: ha jól emlékszem, valamelyik bíróságon külön szobát rendeztek be azért, hogy a 
kihallgatásra váró és egyébként gyermekkorú vagy kiskorú vagy fiatalkorú – attól függ, 
milyen eljárásról beszélünk – tanú olyan módon tudjon ott tartózkodni, ami egy objektív 
vallomást a későbbiek során lehetővé tesz, illetve emocionálisan sincs kitéve olyan 
támadásoknak, amelyek elkerülendők lennének a büntetőeljárások során. Tehát magyarán, 
például az, hogy a tárgyaláson mélységesen empatikusnak kell lenni a fiatalkorúval, a 
kiskorúval, de egyébként ugyanazon a folyosószakaszon várakozik majd tanúként, ahol az 
elkövető várakozik, hát, én azt gondolom, hogy akkor nem tettünk eleget ezeknek a 
követelményeknek. Magyarán tehát hiányolom ennek a másik lábát is. Én értem, meg tudom, 
hogy ez lényegesen olcsóbb, mert a törvénymódosítás nem kerül semmibe, ezek az 
intézményi változtatások viszont pénzbe kerülnek, de én úgy hiszem, hogy ha komolyan 
gondolja a kormány azt, hogy erre szükség van – és ezzel egyébként mi is egyetértünk –, 
akkor érdemes lenne ezt a kettőt együtt kezelni. 

A másik, amit problémának látok, hogy a Btk.-nak a módosítását, sőt nem is 
módosítását, hanem egy új büntető kódexet terveznek elfogadtatni, ugyanúgy, ahogy egy új 
polgári törvénykönyvet is, ehhez képest nem igazán értem, hogy miért van szükség most, az 
új kódex tervezett hatálybalépését megelőzően néhány hónappal, talán egy évvel korábban, 
hogy hatályba lépjen néhány új büntetőjogi anyagi jogi rendelkezés. Ezt is szeretném 
megkérdezni, hogy miért nem lehetett ezeket a rendelkezéseket egyszerűen betenni az új 
büntető törvénykönyvbe, és esetleg meghagyni, amikor az hatályba lépett, egy későbbi 
törvénymódosítás kapcsán ezeket a változó jogszabályokat. Megjegyzem egyébként, hogy az 
új kódex hatályba léptető rendelkezései között bőven elfért volna a Be.-nek, sőt ad absurdum 
akár még a Pp.-nek egy ilyen irányú módosítása is. De ha ott nem, akkor a Pp.-é biztosan 
elfért volna az új polgári kódex rendelkezései között. Tehát nem igazán látom értelmét annak, 
hogy ezt most párhuzamosan tárgyaljuk. Ez a probléma valóban létező probléma, de úgy 
hiszem, néhány hónappal később éppannyira aktuális lenne, mint amennyire most az.  

Amit kérdeznék viszont, hogy a 6-9. §-okban tárgyalják a különböző, nemi erkölcs 
elleni bűncselekményeket, főleg az erőszakos ilyen jellegű bűncselekményekre gondolok. És 
behozzák azt a kitételt, mely szerint a sértettel kapcsolatban fennálló hatalmi vagy befolyási 
viszonnyal való visszaéléssel elkövetett ilyen jellegű cselekményeket kívánják súlyosabban 
büntetni.  

Eddig is voltak súlyosító körülmények, amelyek valóban hasonlatosak voltak ehhez, 
de én azt gondolom, nem lehet a kettőt összehasonlítani. Hiszen a hozzátartozó, nevelése, 
felügyelete vagy gyógykezelése, gondozása alatt álló személy sérelmére elkövetett erőszakos, 
nemi erkölcs elleni bűncselekmények vonatkozásában vélelmezni lehet azt, hogy fizikai 
kiszolgáltatottság áll fenn, de lelki egészen biztosan, a nevelése, felügyelete vagy gondozása 
alatt álló személy és az elkövető között. Ehhez képest itt mindösszesen, gondolom, itt a 
munkahelyi kapcsolatokra és hasonlókra gondolnak: azt gondolom, ott ilyen nem figyelhető 
meg. Egy bizonyosfajta kiszolgáltatottsági viszony igen, de én úgy hiszem, mivel ezek a 
bűncselekmények a minősített fenyegetést vagy az erőszakot, ennek alkalmazását, meglétét 
követelik meg, ebbe gyakorlatilag beleolvad az, hogy egyébként a munkahelyi viszonylatban 
mérhető kiszolgáltatottsági viszonyban vannak ezek az emberek egymással. Tehát ha a 
bűncselekményhez elég lenne, mondjuk, egy egyszerű, egy sima fenyegetés, akkor érteném én 
ezt a minősített esetet, hiszen mondjuk, egy kényszerítés esetén bizony az ilyen jellegű 
függelmi viszony lehet mérvadó. De ott, ahol kizárólag minősített fenyegetéssel valósítható 
meg ez a bűncselekmény, ott én azt gondolom, teljesen fölösleges ezt a minősített esetet ide 
behozni. Mondom még egyszer, a nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt való 
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állás – hogy ilyen csúnyán fogalmazzak –, annak van jelentősége, hiszen fizikailag, általában 
fizikailag kiszolgáltatottabb helyzetben van itt egy ember, hiszen úgy áll valakinek a 
felügyelete, gondozása, nevelése vagy gyógykezelése alatt.  

Tehát még egyszer mondom, én ezt, őszintén szólva, fölöslegesnek érzem. Ha azt 
mondják, hogy ez nemzetközi kötelezettség, akkor én ezt el tudom fogadni. De ha ez nem 
több mint ajánlás, ezt én nem tudom, akkor úgy gondolom, ezt fölösleges behozni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az 

előterjesztés már szerepelt az emberi jogi bizottság előtt, mi akkor is elmondtuk és most is 
elmondjuk, hogy ez kivételesen egy olyan előterjesztés, amely lehet, hogy nemzetközi jogi 
előírások alapján készült döntő részben, de kivételesen ez a társadalmi érdekeket szolgáló és 
fontos javaslat. A kiskorúak nagyon kiszolgáltatottak a különböző eljárásokban. Nem elég 
persze, hogy maguk a polgárok is sokszor kafkai perekben találják magukat, de a kiskorúak 
fokozottabban szorulnak védelemre, és eddig a magyar eljárásjogi szabályok, leginkább 
büntetőeljárási, polgári eljárásjogi szabályok ezt nem tükrözték. Tehát mi általános vitára 
alkalmasnak tartjuk.  

Lesznek majd módosító javaslataink, például ilyen definíciós problémák, vagy inkább 
azt mondom, dogmatikai pontosítások az 1. §-hoz. De amit nagyon fontosnak tartunk 
kiemelni, hogy az anyagi jogi szabályok körében nagyon fontos, hogy az egyre károsabb, 
emberromboló, lélekirtó szexiparral szemben határozottabb fellépést szolgál ez az elévülési 
szabály. Ez mindenképpen előremutató. És csatlakoznom kell Bárándy Gergely 
képviselőtársamhoz, hogy ezek a szabályok csak akkor lesznek majd igazán hatékonyak, ha 
valóban olyan gyakorlati érvényesülést nyernek, ahol tényleg az intézményi, szervezési, 
működéstechnikai oldalról is valóban védőhálóba kerülnek a kiskorúak, és nem kerülnek 
olyan gyalázatos helyzetbe, mint például éppen ma éltem meg egy ilyet, ahol egy olasz–
magyar viszonylatú házasságot követően Magyarországra költözött az anyuka gyermekeivel, 
ezután az apa bosszúból mindenféle eljárást megindított, és az olasz bíróságon is meg a 
magyar büntetőbíróságon is büntetőeljárás indult vele szemben kiskorú elhelyezésének 
megváltoztatása miatt. Olaszországban jogerősen másfél év börtönre ítélték, a magyar bíróság 
ugyanezért 40 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, viszont hamarabb emelkedett jogerőre az olasz 
ítélet, ezért a másféléves börtönt fogják rajta végrehajtani. Mi lesz a kiskorú gyermekekkel? 
Hogyan fogják őket meghallgatni? Egyáltalán milyen státusa lesz egy ilyen kiskorúnak az 
eljárásokban?  

Ami különösen fontos, hogy létrehozza a javaslat a kiskorú gyermek mint érdekelt 
intézményének szabályozását, amit szintén jónak kell mondani, hiszen nagyon sokszor 
gyermekelhelyezési és bontóperi eljárásokban nagyon-nagyon komoly sebeket szenvednek el 
a kiskorúak, és nagyon megdöbbentő a bírói gyakorlat sok esetben. Tényleg teljesen brutális 
módon cincálják a bíróság elé a nyolc-tíz éves gyerekeket, és ott falhoz állítva kérdezgetik 
őket, ugyanúgy, mint a felnőtteket, tehát mindenfajta eddigi garanciák nélkül, és ez nyilván 
hihetetlen trauma, és választás elé állítják, hogy na, most akkor apu vagy az anyu, körülbelül 
ezzel a felütéssel. Ez elfogadhatatlan, úgyhogy ez most jó lesz. 

De mindenképpen, ha már hozzányúltunk a szabályozáshoz, én arra kérem majd a 
kormányoldalt meg a kormánytöbbséget, a kormányt is, hogy legyenek nyitottak a módosító 
javaslatainkra, mert mi szeretnénk ezt a javaslatot még jobbá tenni. Úgyhogy ennek 
szellemében fogunk majd a parlamenti vitában is részt venni. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
válaszadásra megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. 

Dr. Gáva Krisztián válaszai 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Többször elhangzott ez a nemzetközi dokumentumokból 
eredő alapanyag vagy törvénymódosításnak az indoka. Az tény, hogy figyelembe vettük az 
ezzel kapcsolatos nemzetközi egyezményeket, és ezzel Bárándy képviselő úr kérdésére is 
válaszolnék, hogy az említett kifejezést, a befolyási viszonynak a kihasználását a gyermekek 
szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni 
küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat felváltásáról szóló 2011/93/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az, amely szabályozza, és annak megfelelően került be a 
törvényjavaslatba. Más btk.-kban egyébként, van, ahol kifejezetten ez a munkahelyi 
molesztálásnak az esete, ez egyébként megjelenik.  

Magának a munkacsoportnak nemcsak a minisztériumok képviselői voltak a tagjai 
vagy a tagjai jelenleg is, hanem civil szervezeteket is bevontunk, illetőleg a jogalkalmazók 
részéről, bíróság, ügyészség részéről is történt konzultáció, illetve részt vettek az üléseinken, 
és számos esetben az ő gyakorlati tapasztalataikat használtuk föl a szabályozás kialakításánál. 
Megjegyzem, itt a jogalkalmazók hozzáállásán is sok tekintetben változtatni kell, és az 
üléseinken többször is a legkülönbözőbb szereplők kiemelték e tekintetben a képzés 
fontosságát. Az empatikus, a gyermekek iránt, a jogaik tiszteletben tartása iránt elkötelezett 
bírók jelenleg is megteszik azt, hogy ők elmennek a gyerek lakóhelyére és ott hallgatják ki, 
erre jelenleg is lehetőség van. Ez természetesen nem minden esetben lehetséges, illetőleg nem 
minden esetben van egyáltalán szándék ennek a lehetőségnek a kihasználására. Mindenesetre 
abban egyetértünk, hogy nemcsak jogalkotással, hanem a jogalkalmazással is kell segíteni ezt 
a tevékenységet. A munkacsoportnak egyébként az elkövetkezendőkben többek között ez is 
lesz a szerepe, hogy a jogalkalmazás minőségét e tekintetben előmozdítsa.  

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik; ezt megelőzően még rögzítjük, 
hogy Papcsák Ferencet Vas Imre képviselő úr helyettesíti.  

Ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) Egyhangúnak mondható? (Nincs ellenvetés.) Tehát a bizottság 
egyhangúlag támogatta a javaslat általános vitára alkalmasságát. 

Előadóként a többségi álláspontra, ha egyáltalán lehet ilyen különbséget tenni, én 
Gruber Attilát kérem fel. (Rövid egyeztetést követően:) Akkor az egységes bizottsági álláspont 
előadására Vitányi István vállalkozik. De lehet megosztani is, ha akarják (Jelzésre:) – nem 
akarják. Akkor így rendben van? Vitányi István lesz a többségi álláspont ismertetője. (Nincs 
ellenvetés.) Rendben van. 

Most az 5. napirendi pont tárgyalása következik, majd utána az „egyebek”. Mindkét 
napirendi pont tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Cser-Palkovics András alelnök 
úrnak.  

 
(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 



- 30 - 

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) képviselő asszony megkeresése az alkotmányügyi 
bizottság ülésezési rendjének tárgyában (AIB/41/2012.) 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszony megkeresését 
tárgyalja tehát a bizottság. Kérdezem képviselő asszonyt. (Dr. Lamperth Mónika: Minden le 
van írva.) Minden le van írva. 

Elnök úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Azért adtam át az ülés 
vezetését, mert úgy gondolom, ez a téma és a hozzászólásnak a, ne vegyék ijesztésnek, de a 
várhatónál lehet, hogy picit terjedelmesebb volta mellett jobbnak tartottam, helyesebbnek, 
hogy ne úgy oldjuk meg a hozzászólásomat, és ha esetleg vita lesz, hogy dobáljuk egymásnak 
az ülésvezetést. Eleve azt gondoltam, hogy ehhez hozzá szeretnék szólni, és ha esetleg vita 
alakul ki, ismételten szeretnék megszólalni, ezért választottam azt a megoldást, hogy Cser-
Palkovics alelnök urat kértem meg az ülés e szakaszának a vezetésére.  

A következőt szeretném az indítvánnyal kapcsolatban elmondani. Én önmagában azt a 
gondolatot, hogy a bizottság tárgyalási tempója legyen – jó értelemben véve – lazább, ezt a 
felvetést én rokonszenvesnek tartom. A javaslatnak azonban az a gyengéje, hogy az 
alkotmányügyi bizottság működési rendje nem szakítható ki a parlament egészének a 
működési rendjéből. Ha mi el is fogadnánk ezt a javaslatot, és azt mondanánk, hogy akkor 
szerda legyen a bizottságnak a fő ülésnapja, ez egész egyszerűen nem óvna meg attól a 
szerintem állandóan visszatérő helyzettől, hogy a napirendi javaslat alapján, amelyet vagy 
házbizottsági konszenzussal alakítanak ki, vagy házbizottsági konszenzus hiányában az 
Országgyűlés elnöke teszi meg, a bizottság ne legyen kénytelen általános vitákat tárgyalni. És 
hasonlóképpen áll ez a részletes viták előkészítésére is, a módosító javaslatok megvitatására. 
Tehát egy egészen más munkarendben képzelhető el ez inkább. Én mint régi bútordarab, 
emlékeztetek a ’98-2002-es ciklusra, amikor a Fidesz háromhetes ülésezési rendet valósított 
meg, és akkor az egyik héten az Országgyűlés ült négy-öt napot plenáris ülésen, a másik hét 
volt a bizottsági hét, a harmadik volt a képviselőknek a választókerületi munkájukra.  

Én most nem akarok fogadatlan prókátora lenni a nem budapesti képviselőknek. 
Hozzáteszem gondolatjelben, én budapesti vagyok, itt lakom, itt tevékenykedem, az egyéb 
tevékenységem, az egyetemi oktatói munka is Budapesthez köt; nekem az ég egy adta világon 
személy szerint semmi problémát nem jelentene a hét bármelyik napján bizottsági ülést 
tartani. Nekem a Lamperth-féle javaslat a személyes szempontjaimat semmilyen tekintetben 
nem zavarja. Akár szombaton is ülésezhetünk; a kereszténydemokrata álláspont egyedül 
abban visszatartana a szabad vasárnap elve jegyében, hogy vasárnapra tűzzek ki ülést. 
Egyébként a parlament működésében a „szükség törvényt bont” helyzet alapján volt már arra 
példa, hogy a Ház kénytelen volt akár vasárnap is ülésezni, akár plenáris ülésen, akár 
bizottsági ülésen. De azért legyünk tekintettel arra, és én azt hiszem, ezt pártkülönbségre 
tekintet nélkül mondhatom, ellenzéki oldalon is vannak nem budapesti képviselők, akik 
egyszer már kialakítottak egy olyan működési rendet a saját egyéb tevékenységük ellátásánál, 
amelyet nem biztos, hogy át tudnak erre hangolni.  

Én tehát a kifejtettek okán ezt a javaslatot nem tudom támogatni. Így különösen abban 
a kivitelben nem, hogy mi hozzunk egy döntést, tekintet nélkül a Ház munkarendjére, és arra, 
hogy a Ház a napirendek meghatározásában hogyan építi föl a plenáris ülések tervezett 
rendjét. Úgyhogy ezért én ezt nem tudom támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nyilván és természetesen méltányolhatóak azok az érvek, amelyeket elnök úr az 
imént elmondott. De én úgy hiszem, hogy a parlamenti szakbizottság, főleg, lehet, hogy én 
ebben elfogult vagyok, de azt mondom, hogy a legfontosabb országgyűlési állandó bizottság 
az alkotmányügyi bizottság, szóval, ennek az ülésén az, hogy a kiemelt jelentőségű 
törvényjavaslatok megtárgyalására megfelelő idő mutatkozzék, ha ez van az egyik 
serpenyőben, akkor őszintén szólva én nem tudok olyan érveket a másik serpenyőbe tenni, 
ami legalábbis egy szintre hozza ezt a kettőt. Tehát akkor kell egy olyan megoldást találni, ha 
ezt nem, egy másik napot, a csütörtöki napot vagy éppen a keddi napot – mindegy nekem –, 
vagy én is azt mondom, hogy nyitott vagyok, bár nem szívesen, még a hétvégére is, hogy 
ezeket a törvényjavaslatokat meg tudjuk tárgyalni.  

Én úgy hiszem, hogy a kormány egyébként, ha nem kapkod ennyire, és nem feltétlenül 
szükséges a benyújtott törvényjavaslatról azonnal, már hétfőn a plenáris ülésen általános vitát 
folytatni, akkor a bizottság a bizottsági tagok számára megfelelő bármelyik napot választhatja 
az általános viták lefolytatására, legyen az akár kedd, akár szerda, akár csütörtök, akár péntek. 
Én egyet nem tudok elfogadni vagy nagyon nehezen tudok elfogadni, főleg most, amikor az 
országgyűlési törvényt tárgyaljuk, és ott kifejezetten a főállású képviselőkről beszélünk igen 
sokat, tehát hogy ne lehessen polgármester, hogy milyen kizárási indítványok vannak, sőt 
kormánypárti indítvány minden keresőfoglalkozást űző képviselőt eltiltana ettől a más 
foglalkozástól, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy az itteni munkában teljes értékűen 
részt tudjon venni. Nos, ha ez a szemlélete a kormányoldalnak, akkor nehezen tudom azt 
értelmezni, hogy hogyan lehet úgy bizottsági ülést tartani, hogy nincs megfelelő idő 
nagyjelentőségű törvényeknek a megtárgyalására. Én általában, és azt gondolom, nem teljesen 
alaptalanul, nagy felháborodással szoktam fogadni azt, amikor most már rendszeressé válik, 
hogy ügyrendi indítvánnyal lezárjuk a törvényjavaslatok vitáját itt a szakbizottságban, holott a 
szakbizottsági vitának pont az a lényege, hogy szakmai kérdésekről időkorlát nélkül lehessen 
beszélgetni, megtárgyalni, és a vita eredményét lehessen már a plenáris ülésre odavinni, akár 
ellenzéki, akár kormánypárti oldalról. Adott esetben ad absurdum, ha valóban van egy 
megfelelő szakmai és egyébként politikai vita itt a bizottságban, sokkal nagyobb esély 
mutatkozik egy esetleges megegyezésre kormánypártok és ellenzék között, mint hogyha a 
plenáris ülésen már mindenki kinyilatkoztatásszerűen mondja el a saját álláspontját.  

Én hallottam csak hírét, mert nem voltam képviselő – talán elnök úr meg tud ebben 
erősíteni –, hogy a rendszerváltozás utáni első ciklusban hosszú-hosszú órákig tartott egy 
alkotmányügyi bizottsági ülés, akár reggeltől estig vagy éjszakába nyúlóan, ami, én azt 
gondolom, bármennyire is fárasztó, de helyes. Tehát valóban érdemben vitattak meg az akkori 
képviselők módosító javaslatokat vagy akár általános vitában az előterjesztést magát.  

Azt gondolom tehát, a szerda egy olyan felvetés, ami talán a legjobbnak tűnik, és én is 
ezt a napot tartom a legcélravezetőbbnek. De természetesen, ha az időbeosztásuk más, akkor 
meg lehet más napot is jelölni. Én mindösszesen azt a gyakorlatot tartom rossznak, hogy most 
már bebizonyosodott az, hogy nincs elég idő megvitatni nagyjelentőségű törvényjavaslatokat, 
magyarán nem tartom helyesnek azt, hogy délután egyig van időnk, és akárhány, akármilyen 
jelentőségű törvényjavaslat jön be, annak a vitáját egy óráig le kell zárni.  

Ilyen módon támogatnám tehát a képviselőtársam előterjesztését. Ugyanakkor találjuk 
meg azt a legjobb napot, legjobb időpontot, legjobb tárgyalási rendet, amikor valóban 
lehetőség nyílik az érdemi vitákra is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Örömmel konstatálom, hogy legalább 
egy dologban egyetértünk, hogy az alkotmányügyi bizottság a legfontosabb bizottság az 
Országgyűlés bizottságai közül. Szerintem aránylag jól kialakult rendje van a hétfői 
ülésezéseknek. 

Én a problémát egyébként ott látom, és akkor szoktunk egyébként vitazárást kérni, ha 
egyébként ugyanazok az érvek ismétlődnek többször. Ez szerintem nem vezet igazából a 
meggyőzéshez. Nyilván van közöttünk politikai nézetkülönbség, de attól, hogy ha egy 
dologról harminckétszer elmondja az ellenzék ugyanazt, attól ez még nem vezet eredményre. 
Tehát rendben van, kell vitázni, szerintem arról is lehet tárgyalni, hogy mikor éppen hány 
órakor üljünk össze hétfőn délelőttönként, hogy ez most 11 órakor vagy reggel 9-kor vagy 
éppen 10 órakor legyen; ez nyilván az előterjesztések terjedelmétől és attól függ, hogy 
mennyire vita tárgya az előterjesztés. Mert van nagyon sokszor olyan, hogy nagy terjedelmű 
előterjesztések, amiben a kormánypártok és az ellenzék között nincs nézetkülönbség, nagyon 
hamar átmennek. Úgyhogy én is ezek alapján javaslom, hogy ne fogadjuk el a szerdai 
ülésezést. Persze ettől még az elnök úr saját hatáskörében, amikor olyan kérdés merül fel, 
akkor még szerdára természetesen összehívhatja az ülést. És jelzem, hogy a bizottsági ülések 
időpontjának megválasztása, ha jól emlékszem, az elnök hatásköre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az MSZP-s előterjesztés 

több gondolatot fölvet bennünk. Mi is úgy látjuk, hogy a minőségi jogalkotás nagyon nehezen 
kivitelezhető ezen az egy napon történő tárgyalással. A zárószavazás-előkészítés talán még 
hagyján, ha az lenne a legfőbb hétfői feladat, de mondjuk, a részletes viták előkészítése és 
egyáltalán az általános vitára alkalmasságok megvitatása, a sok, egyébként egyéni képviselői 
előterjesztés, amely viszonylag nagy számban szokott érkezni; ezekre, valóban az a 
tapasztalat, ezt mindannyian tudjuk, hogy nem marad idő, tehát nincs idő arra, hogy érdemi 
vitát folytassunk. Tehát valóban, elég furcsa dolog, hogy az egy óráig történő befejezés 
mindenkori alapelvét kell követni, bár, ha belegondolunk, nem is szoktuk mindig egykor 
befejezni, szokott tartani az ülés még fél kettőkor is bőven, emlékszem ilyenre. Ez tehát nem 
szerencsés. 

Ha jól látom, elnök úr részéről azért van egy ilyen törekvés, hogy amikor úgy érzi, 
hogy nagyobb falatok várnak ránk, tehát nagyobb témák, több téma van, akkor mindig 
korábbra tűzi az üléskezdést. Tehát szerintem ebbe az irányba el lehet menni, és én abszolút 
kész vagyok arra, hogy akár reggel 8-kor, vagy nem tudom, bármikor, amikor mondjuk, egy 
komolyabb előterjesztés-csomag van a hétfői napirenden, szerintem azt tegyük meg, hogy 
akkor korábban kezdünk. De látom, hogy az ilyen 9 órai kezdéssel már megyünk lefelé, mert 
korábban 11 órás kezdések voltak, és most közeledünk 9 óra felé. De ez jó dolog, csak a 
lényeg az, hogy valóban maradjon kellő idő és energia. Még egy másik napot is támogatnánk 
mi egyébként, tehát hozzáteszem, a szerda ellen sem vagyunk. A lényeg az, hogy minél 
alaposabb, igényesebb vita folyhasson valóban. Azt hiszem, ebben itt kialakul egy többpárti 
konszenzus szerintem percek alatt, hogy tényleg nem vitatható módon, a legjelentősebb 
bizottságáról van szó az Országgyűlésnek, és itt sok minden eldől, sok mindenben irányt szab 
a Ház előtti eseményeknek, amikor képviselőtársaink döntő többsége csak kvázi figyeli az 
eseményeket, és követi a szavazási sorokat.  

De ha már itt vagyunk, nekem egyébként egy régi problémám, és mi ezt a frakcióban 
is sokszor fölvetettük, tudom, hogy nem elnök úr a kompetens ebben feltétlenül, de ez 
összetartozik: mégpedig az, hogy a szavazólisták összeállítására egyszerűen, azt kell 
mondanom, méltatlanul és nevetségesen kevés idő áll rendelkezésre. Rendszeresen azt kell 
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megélnünk képviselőként és témavivő képviselőként, hogy gyakorlatilag ott, az ülésteremben 
osztja ki a frakcióigazgatónk, már a plenáris ülésen, a szavazás előtt fél órával, hogy gyorsan 
csináljuk meg, Tamáskám, mondjuk, a harmincoldalas szavazólistát, ahol tényleg támogatott 
sorok vannak, kapcsolódó módosítók vannak, módosítók vannak, tehát nagyon bonyolult, 
összetett dolog. Én arra kérem elnök urat, én kifejezetten egy ilyen jellegű előterjesztést 
tennék, ha egyetértenek frakciótársaim, hogy kezdeményezzük a Háznál, hogy ez a gyakorlat 
szűnjön meg. Tehát az üléskezdet előbb legalább, mondjuk, két órával… Tudom, hogy az 
alkotmányügyi bizottságban eldőlő dolgok határozzák meg – na, itt vagyunk megint, ahol a 
part szakad. De hát ilyen a világon nincs! Az Európai Parlamentben napokkal előtte, egy 
nagyon átlátható, nagyon tiszta rendszerben megkapják a képviselők az adott 
előterjesztéseket, gyönyörű szép táblázatokat kapnak, amelyekbe bele van szerkesztve, hogy a 
módosító javaslatok milyen irányúak, milyen jellegűek; tehát nagyon átláthatóan és szakértők 
igénybevételével lehet felkészülni a szavazásokra. Tehát itt most gyakorlatilag arról van szó, 
hogy a jelenlegi rendszerben, miközben megy már egy előterjesztés, és miközben már kéne 
szavazni, ott, menet közben kell összeállítani a szavazósorokat, ami egy abszurditás.  

Meg nekem a másik, ha már ilyen reformoknál vagyunk; tudom, hogy ez itt most nem 
biztos, hogy meghallgatást nyer, de azért azt mondom, erre már a múltkor is utaltam, hogy 
pont azért, mivel a legfontosabb bizottság és a legjelentősebb dolgok bizottsági szinten itt 
dőlnek el, én tényleg a teljes körű nyilvánosság elve alapján, a múltkor volt az országgyűlési 
törvény kapcsán egy ilyen javaslata az elnök úrnak, hogy csak a sajtó számára legyen 
nyilvános, tehát én azt javasolnám, hogy állandó, zárt láncú, illetve nem is zárt láncú, hanem 
nyilvános tévéközvetítés menjen, a bizottsági munkáról is. Hogy gyakorlatilag a társadalom 
megismerhesse a bizottságokban zajló munkát, hiszen egyrészt érdekes és fontos dolgok 
zajlanak, másrészt meg tényleg furcsa és tulajdonképpen méltatlan is, mert tudom, hogy volt 
egypár kamera, a járásoknál elhangzik két mondat, fölveszik, és akkor a híradóban leadják, 
hogy igen, a bizottság tárgyalt a járásokról is. Ez tényleg a semmibe hullik, az emberek nem 
értik, hogy tulajdonképpen mi zajlik, miért van a bizottsági munka, mi folyik itt. Meg kellene 
próbálni közelebb hozni az emberekhez a törvényalkotást. Nekem tehát ez a tiszteletteljes 
javaslatkiegészítésem. 

Egyébként pedig összességében végül is támogatunk egy ilyen jellegű megújítást, egy 
ilyen reformot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Szakács Imréé a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon sok minden 

elhangzott a vitában, úgyhogy én aránylag rövidre fognám a mondandómat. 
Gaudi-Nagy Tamás hozzászólásához annyit azért hozzátennék, hogy Lamperth 

Mónika javaslata, nem hiszem, hogy megoldja a parlamenti frakciók szavazási sillabuszának a 
kérdését. Tehát nem biztos, hogy ez a kettő így összefügg.  

Én azt nem értem igazán, hogy miért most került ez a javaslat az alkotmányügyi 
bizottság elé. Salamon elnök úr említette, és jómagam is ’98 óta folyamatosan tagja vagyok az 
alkotmányügyi bizottságnak, így a ’98-2002-es gyakorlat talán azért nem hozható ide, mert 
más volt az ülésezési rendje a parlamentnek, de 2002-től, és ha emlékeim nem csalnak, 
Vastagh Pál elnökségétől kezdődően folyamatosan ez az ülésezési rend volt.  

Ha megnézzük a parlament munkájának statisztikai összefoglalásait, én azt látom, 
szignifikánsan nem tér el a mostani két év jogalkotási menetrendje az előző éveknek, tíz 
évnek a jogalkotási dömpingjétől vagy rendjétől vagy a kormány és a képviselők által 
benyújtott törvényjavaslatok számától. Tehát nem igazán értem, mi a probléma. Ha az elmúlt 
tíz évben ez jó volt és működött, akkor mi az, ami azt indokolja, hogy most, 2012-ben 
változtassunk ezen? Tehát én ennek az okát nem látom. Az persze lehet egy indok, amit 
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Lamperth Mónika, lehet, hogy az írásos anyagban nem, de szóban, esetleg máshol hallottam, 
megemlítette, hogy frakcióüléseik vannak a frakcióknak hétfőn, és olyan egyéb képviselői 
tevékenység is, ami nehezíti az ülésen való részvételt. Én azt gondolom, ezt mindenkinek 
magának, a képviselőknek el kell dönteni, és olyan bizottságban kell munkát vállalnia, 
amelyik az egyéb időbeosztásával összeegyeztethető és vihető.  

Azt gondolom, igazán a problémát az oldja meg, amit Gaudi-Nagy Tamás 
képviselőtársam is említett, elnök úrnak a bölcs időpont-kijelölése. Ha sok, hosszan tartó téma 
van, akkor hétfőn ne 10-kor vagy 11-kor kezdje el a bizottság az ülésezését, hanem adott 
esetben korábban is megteheti ezt. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Az egyik dolog az, hogy kicsit visszatérnék a 

„mi történt?”-re, tehát hogy hogyan működtünk az elmúlt hónapokban. Én azt gondolom, 
hogy valóban rendkívül feszített volt a tárgyalás menete, és én is éreztem azt, hogy nincs 
minden javaslatra mindig kellő idő. Persze azért tegyük hozzá, hogy a lehetőségeinket nem 
biztos, hogy mindig magunk is igyekszünk kihasználni teljes mértékben. Tudniillik lehetnek 
olyan természetű napirendi pontok, amelyekkel ha nem végzünk fél 2-ig, akkor folytathatjuk 
az ülést délután is. Mert lehet tárgyalni mindazon időszakokban, amikor nincs szavazás, és 
átmehetnek ezek keddre is. Én egyébként tűztem ki úgy hétfőre is, keddre is egyaránt 
bizottsági ülést, hogy eleve számításba vettem azt, hogy nem fér bele minden a hétfői 
programba.  

Fontos törvényekről beszéltek képviselőtársaim. Most szeretném jelezni, hogy például 
azt gondolom, a büntető törvénykönyv általános vitára alkalmasságának a megtárgyalása az 
én elképzeléseim szerint sem egy hétfői többedik napirendi pontként kell hogy sorra kerüljön, 
vagy ugyanígy a polgári törvénykönyv általános vitára való alkalmasságának a megtárgyalása. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Egy hét bentlakásos ülés.) Például amikor most szerdán üléseztünk 
– csak azért szeretném ezt elmondani, hogy amikor ilyen javaslatokkal érvelünk, az emberben 
azért fölmerülnek olyan kérdőjelek; most maradjunk a szerdai példánál –, a szerdai ülésnap 
kapcsán tudtuk, hogy a Velencei Bizottsággal való találkozó miatt 12-kor félbe fogom 
szakítani a tárgyalást. Azt is elmondtam, hogy nincs semmi probléma, 2 után folytathatjuk. 
Fél 12-kor mind a két oldal kifogyott a hozzászólásaiból, érdekes módon. Tehát nem nagyon 
láttam a késztetést ellenzéki oldalon sem, hogy nem baj, szépen lemegy a találkozó a 
velenceiekkel, meg is ebédelünk velük az udvariasság szabályai szerint, és 2-től 5-ig vagy 6-
ig vagy 7-ig tárgyalunk. Semmi akadálya nem lett volna. Érdekes módon elfogyott a 
hozzászólási kedv. Tehát én azért nem vagyok arról meggyőződve, hogy személy szerint 
mindenkiben buzog az a végtelen szándék, hogy szerdán, csütörtökön, pénteken is 
ülésezzünk. De kellene, tehát én ennek nem örülök. Kellene, mert valóban, abban 
egyetértünk, hogy az a dolgunk ebben a bizottságban, meg minden bizottságban, hogy 
amennyire lehet, amilyen részletességgel és alapossággal lehet, tárgyaljuk ki a kérdéseket. És 
egyetértek azzal is, hogy a szakbizottság sokszor alkalmasabb terepe problémák 
kitisztázásának. Nem tudom, hogyan alakult végül is, de itt volt a múltkori ülésünkön a 
javadalmazás kérdése és a bizottsági hiányzás igazolásának a kérdése, és húszféle 
megközelítés fölmerült. Úgy intézkedtem, hogy a jegyzőkönyvet mihamarabb megkaphassák 
képviselőtársaim, tehát hogy ki-ki a frakciójában meg tudja „futni” azt a kört, amely az itt, 
mondhatom, hogy sok tekintetben közössé vált véleményt hasznosítja. De egyet nem tudok, 
és ehhez kérem a megértést, még ha ellentétes bizottsági döntés is születik: az elnök, akinek 
egy személyben az ő vállára teszi a Házszabály az ülés kitűzésének a terhét, az elnök nem 
mondhatja azt a Házbizottságnak, nem mondhatja azt az Országgyűlés elnökének, hogy 
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felejtsék el a napirendi javaslatot, a bizottság nem hajlandó olyan időben ülésezni, hogy a 
napirend megtárgyalható legyen. Ezt az egyet nem tudom megtenni.  

Tehát én azt tudom ajánlani Lamperth Mónikának, hogy rossz fórumon van itt ez a 
javaslat. Mi ezen nem tudunk változtatni. Az Országgyűlés működési rendjét kellene 
átalakítani, a működési rendről, a munkarendről pedig a Házbizottságnak kell kialakítania a 
maga álláspontját, az ülésezések rendje házbizottsági kérdés. A Házbizottságban lehet azt 
rögzíteni, hogy például általános vitát, még ha nincs is ilyen megkötés a Házszabályban, csak 
úgy vesz az Országgyűlés napirendjére, ha előtte már egy héttel a bizottság megtárgyalhatta 
az általános vitára alkalmasságot. De ha nem ez a gyakorlat, hanem az a gyakorlat, hogy a 
csütörtöki házbizottsági ülésen döntés születik, hogy hétfőn délután 5 órakor vagy kedden 
reggel 8 órakor, 9 órakor elkezdődik egy törvényjavaslat általános vitája, amit lehet, hogy 
éppen még be sem nyújtanak, mert ilyenre is van példa, akkor ezt én megoldani nem tudom 
üléskitűzéssel. A bizottság döntéssel ezt megoldani nem tudja. Tehát azt kell hogy mondjam, 
hogy nekem akár ez az egész javaslat elfogadható, amit Lamperth Mónika leírt, ha az 
Országgyűlés a működési rendjét, a munkarendjét átalakítja. Mi ezt nem tudjuk 
megvalósítani. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy ez a javaslat rossz helyen landolt. 
Vigyék olyan fórumra, amelyik teremt egy olyan helyzetet, hogy ennek megfelelően tudjunk a 
jövőben eljárni. 

Egy ígéretet teszek. Én maximálisan igyekszem, megfogadva – és már eddig is 
törekedtem rá – az észrevételeket, akár a hétfői ülés kezdő időpontjának megválasztásával, 
vagy ha tényleg előre láthatóan nem fér bele már egy hétfői programba, és ugyanakkor a Ház 
üléstervezete nem ad olyan kényszert, hogy mindenképpen hétfőn kelljen tárgyalni, igen, én 
élni fogok a hét más napjainak az igénybevételével is az üléskitűzésre. Erre ígéretet tudok 
tenni, csak szembemenni nem tudok a Házbizottság munkarendjének a menetével. 

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

Én azt gondolom, hogy önmagában jó, hogy erről beszélünk, mert a probléma végre az 
asztalra került, és úgy gondolom, értjük egymás érveit. Azt én külön örömmel konstatálom, 
hogy elnök úr érti és érzi a problémát, és egyébként a korábbi bizottsági elnök úrhoz képest 
számunkra is lényegesen elfogadhatóbban vezeti az ülést, legalábbis a magam részéről ezt 
tudom mondani. De néhány dolgot szeretnék megjegyezni mindezzel együtt. 

Az egyik, hogy én nem tudok egyetérteni azzal, amit Vas Imre képviselőtársam 
mondott, hogy ezek a lezárások azért történnek, merthogy ugyanazokat a gondolatokat 
ismételjük, hiszen ha visszaemlékeznek csak a legutóbbi ilyen vitalezárásra, ami az 
igazságügyi törvényjavaslattal kapcsolatban történt, ott egy kormánypárti és összesen két 
ellenzéki képviselő szólt hozzá, miután lezáratta ügyrendi javaslattal a vitát a Fidesz frakciója. 
A KDNP még hozzá sem szólt a vitához, amikor ez megtörtént. Tehát eleve nem lehetséges, 
hogy ugyanazok az érvek ismétlődtek. Ráadásul, ha visszanézzük ezeket a jegyzőkönyveket, 
Vas Imre képviselőtársam talán maga is visszaemlékszik, hogy a lezárás érveként az hangzott 
el, hogy nagyon előrehaladt az idő. Akkor itt nem az érvek ismétlődéséről van szó, hanem az 
idő előrehaladtáról, arról, amiről egyébként a mi indítványunk szól. 

Az, hogy miért most javasoljuk, én azt tudom erre mondani, hogy mert most merült fel 
a probléma. Lehet, hogy ebben tévedek, akkor kijavítanak majd, de azt tudom mondani, 
egyetlenegy olyan esetre nem emlékszem, holott 2006 és 2010 között végig tagja voltam 
ennek a bizottságnak, hogy az akkori kormánypártok ügyrendi javaslattal lezárták volna a 
vitát. Tehát megfelelő idő állt ilyenformán rendelkezésre a hétfői bizottsági üléseken. Most, 
hogyha a törvényjavaslatok nagy száma indokolja, akkor ezért indokolt most ez a változtatás, 
ezt lehet erre mondani.  
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Az meg, hogy elnök úr felhozta a múltkori példát, hogy miért nem szólunk hozzá: én 
azt gondolom, ez nem azt bizonyítja, hogy mindenkinek az ideje értékes, hanem azt, hogy az 
ellenzék valóban, nyilván néhány esetet leszámítva, ez igaz, de általában nem azért szól 
hozzá, mert muszáj, mert az időt akarja húzni, hanem mert van mondanivalója; ha nincs 
mondanivalója, akkor meg nem szól hozzá. Tehát ha elfogytak az érvek, akkor befejezi a 
hozzászólások sorát.  

S végül egy utolsó gondolat a felmerültekkel kapcsolatban, ami eszembe jutott. Én azt 
hiszem, jó helyre címeztük ezt, hiszen a bizottság elnöke ha egy olyan ülésezési rendet vezet 
be, akkor el tudja érni azt, hogy a törvényjavaslatok valóban a minőségi jogalkotás 
kritériumainak megfelelően kerüljenek elfogadásra. Azaz ha a kormány azt fogja látni, hogy 
ez nem működik, az a rendszer nem működik, hogy egyik nap benyújtom a törvényt, másik 
nap meg már szavazok róla, legalábbis a plenáris ülésen az általános vitát elkezdem, hanem ez 
csak kivételes esetben működik, de nem lehet ezt általánossá tenni, akkor valószínűleg ehhez 
a tárgyalási rendhez fog idomulni. Én úgy hiszem, ez kifejezetten jó hatással lehetne a 
minőségi jogalkotásra. Tehát a hétfői ülést a zárószavazások miatt természetesen, ha van 
ilyen, akkor meg kell tartani. Egyébként pedig én azt gondolom, hogy a bizottság elnöke 
valóban a saját hatáskörében generálhatna egy olyan gyakorlatot, amely a minőségi 
jogalkotást teszi lehetővé. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A vitát lezárom. Természetesen Lamperth képviselő asszonynak 

előterjesztőként megadom a szót. 

Dr. Lamperth Mónika reflexiói 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Arra a kérdésre, hogy ez miért most merült föl, csak szeretném 
emlékeztetni azokat a képviselőtársaimat, akik nem voltak itt, vagy a plenáris ülésen sem 
kísérték figyelemmel ezt a témát, ahol én részletesen kifejtettem az érveimet, az 
Országgyűlésről szóló törvény és a Házszabály előkészítésében azt, hogy nem többpárti 
előterjesztésként került a plenáris ülésre, illetve a parlament elé ez a téma, ezt önmagában is 
kifogásolta az MSZP. 

Hogy a Házszabályt miért kell szerintünk konszenzussal megalkotni, ezt részletesen 
elmondtuk a parlamenti vitában. De hogy ahhoz se legyen türelme a kormányoldalnak, tehát 
hogy nem így csinálták, az is skandalum, de hogy ahhoz se legyen türelmük, hogy 
végighallgassák az ellenzéki észrevételeket ezzel kapcsolatban, és amikor Vas Imrének 
megkordul a gyomra, akkor kéri az ügyrendi szavazást, és megállítják a vitát, ezt nem tartom 
azzal semmiképpen sem összhangban állónak, hogy ez a legfontosabb bizottság, mint mondta 
Vas Imre képviselőtársam. Mert ha ez így van az ő felfogásában, akkor nem így viszonyul a 
tartalmához. Tehát ennyit ennek az indoklására. 

A múlt szerdai üléshez csak a tisztesség és a történelmi hűség kedvéért szeretném 
elmondani képviselőtársaimnak, akik közül néhányan jelen voltak, többen meg nem, hogy ha 
a múlt szerdai ülésen az ellenzék képviselői úgy döntenek, hogy ők most nem vesznek részt a 
vitában, akkor nem lett volna határozatképes a bizottsági ülés. Ugyanis a kormányoldaltól 
nem sokan értek rá ennek az ülésnek az érdemi megvitatására. Mi azonban úgy gondoltuk, 
hogy nem akadályozni akarjuk a parlamenti munkát, jóllehet, önök jó párszor berakják a 
küllők közé a vasrudat, amikor úgy gondolják. Mi azt gondoltuk, hogy nem áll érdekünkben 
az, hogy megakasszuk a parlament munkáját, és ezért itt maradtunk, és érdemben részt 
vettünk a vitában. Pont. 
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Salamon elnök úr, amit ön javasolt, hogy a Házbizottsághoz forduljunk ebben az 
ügyben, ezt megfontolom. Nem döntöttem még el, megfontolom, hogy ezt megteszem-e; erről 
nyilván a frakciómmal egyeztetni kell. Megfontoljuk ezt a javaslatot. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Úgy teszem föl a javaslatot 
határozathozatalra, hogy egyetért-e a bizottság azzal az ülésezési rendben történő 
módosítással, amit Lamperth Mónika képviselő asszony az indítványában megfogalmazott. 
Kérdezem, ki ért egyet ezzel a javaslattal. (Szavazás.) 5-en értenek vele egyet. Kik nem 
értenek egyet? (Szavazás.) 17 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
tehát ezt nem fogadta el. 

„Egyebekben” elnök úr tájékoztatott, hogy az ülésvezetés részéről nincs előadnivaló. 
Kérdezem képviselőtársaimat. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. 

Az ülést berekesztem. Mindenkinek szép napot, jó munkát kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 20 perc)  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 
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