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Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 27 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott résztvevőket. 

Napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően tartom fenn. Módosító javaslat nem 
érkezett.  

A helyettesítés rendjét rögzítjük a határozathozatal előtt: Ipkovich Györgyöt Lamperth 
Mónika, Rubovszky Györgyöt Salamon László, Varga Istvánt Puskás Imre, Bohács Zsoltot 
Szakács Imre, Papcsák Ferencet Vas Imre, Mátrai Mártát pedig Zsiga Marcell helyettesíti. 

Határozathozatal következik a napirendről. Ki támogatja a napirendet? Az igenlő 
szavazatokat számolom… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elnök úr, egy kiegészítést szabad tenni, 
bocsánat?) Nem. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nem volt. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt.  

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7022. szám); zárószavazás előkészítése 

Az első napirendi pontunk a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló T/7022. számú törvényjavaslat zárószavazáshoz 
előkészítése. Az ajánlástervezet 34 pontban a bizottság rendelkezésére áll.  

Először arról kell döntenünk, hogy mely ajánlási pontok kívánják meg az 
országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatát. Az ajánlástervezet tartalmaz erre 
nézve javaslatot: az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., továbbá a 13-19., valamint a 22., 24, 25., 
26., 32. pontok elfogadásához az alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése, valamint 23. cikke 
alapján a munkaanyagunk szerint a jelen lévő képviselők kétharmadának a szavazata 
szükséges. 

Van-e ezzel kapcsolatban a kormánynak észrevétele? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az előterjesztő egyetért a javaslattal. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Határozathozatal következik. 

Ki ért egyet, hogy ezek a pontok kétharmados többségű döntést igényelnek? (Szavazás.) 20 
igen szavazattal a bizottság ezt kimondotta. 

Az 1. pont az előterjesztő javaslata. Még nem köszöntöttem – most megteszem – 
Répássy Róbert államtitkár urat. Van-e ehhez hozzászólás? (Nincs.) Az 1. pontot ki 
támogatja? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

A 3. pont az előterjesztő módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

Közben rögzítjük, hogy Gruber Attilát Cser-Palkovics András helyettesíti. 
A 4. pont Mandur László és szocialista képviselőtársak módosító javaslata. 

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

Nem ért egyet az előterjesztő. 
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ELNÖK: Nem ért egyet; egyébként a javaslat a 34. ponttal összefügg, tehát együtt 
tárgyalunk, együtt szavazunk. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Pálffy István módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Én sejtem, hogy miért nem támogatja ezt a 

kormány, de azért szeretném megkérdezni, hogy ez ne csak sejtés legyen, hanem biztos tudás. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egy kis türelmet kérek, elnök úr… 
A képviselő úr azt javasolja, a 28. § (6) bekezdését módosítaná az egységes 

javaslatban, mégpedig úgy, hogy a törvénymódosítás előtt megindított és folyamatban lévő 
jogvitás eljárásokban ne kelljen alkalmazni a törvény jelen módosításait. A módosító javaslat 
külön átmeneti szabályt tartalmaz az egységes javaslat 32. §-ában megállapított általános 
átmeneti rendelkezésekhez képest, és a két átmeneti rendelkezés viszonya nincs tisztázva, 
tisztázatlan a két átmeneti rendelkezés. 

Másfelől egyébként a módosító javaslat jogtechnikailag is pontatlan, mert nem 
állapítható meg, hogy melyik az az időpont, amikortól alkalmazandó ez a szabály. 

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

támogatja? (Szavazás.) 17 igen szavazatot kapott; illetőleg mivel Bohács Zsolt képviselő úr 
Horváth Zsoltot helyettesíti – ezt most rögzítjük –, ezzel a helyettesítéssel 18 szavazatot 
kapott a javaslat. A bizottság tehát támogatta. 

A 6. pont alatt Mandur László… (Zaj, közbeszólások.) Kérem szépen, van valami 
probléma a kihirdetett szavazási eredménnyel kapcsolatban? Vas Imre képviselő úr! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Kérem újraszavaztatni és -számolni, mert én nem láttam 18 

szavazatot. 
 
ELNÖK: Igen. Ki támogatja a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 

(Szavazás.) 10 szavazatot kapott; akkor nem volt pontos az előző verdikt. A bizottság tehát 
nem támogatta, de egyharmados támogatást kapott. 

A 6. pont Mandur László és szocialista képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő képviselője nem ért egyet a javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 7. pont L. Simon László módosító javaslata. Előterjesztő? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Egyetértünk a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Itt is szeretném megkérdezni azt, hogy miért 

van szükség ennek a fél mondatnak a kivételére. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mert nincs 
alkotmány, Mónika!)  

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

Azért, mert az alkotmányra utalást tartalmazta az egységes javaslat, és ezt hagyná el a 
módosító javaslat. Elegendő az, ha csak a szükségállapotra utal a javaslat, nem kell 
önmagában az alkotmányra utalnia. Azon kívül, hogy az alkotmány megnevezése nem helyes, 
nem pontos, mert alaptörvényként kell definiálni; másrészt pedig a norma tartalma e nélkül az 
elhagyott rész nélkül is egyértelmű, és a szükségállapotra utal. 

 
ELNÖK: Hozzátennék annyit – az ülésvezetés átadása nélkül –, hogy a nem 

alaptörvénynek megfelelően kihirdetett szükségállapot nem szükségállapot. Tehát fölösleges 
erre utalni, mert akkor minden intézményhez hozzá kell tenni, hogy az alaptörvény szerint 
törvényesen működő ez vagy az vagy amaz. 

Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 8. pont következik… (Közbeszólásokra:) Ez volt az L. Simon László – nem 
támogatta a bizottság. 

A 8. pont Mandur László és képviselőtársainak módosító javaslata… (Nagy zaj, 
közbeszólások.)  

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

Elnézést, elnök úr, lehet, hogy itt félreértés van. A 7. pontot támogatjuk. Azért támogatjuk 
pontosan, mert javítja a normaszöveget. 

 
ELNÖK: Igen, és most mit tegyek? (Közbeszólások: Szavazzunk újra!) Miért? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, úgy vettem észre, hogy nem volt róla szavazás, de lehet, hogy rosszul láttam. 
(Folyamatos, nagy zaj.)  

 
ELNÖK: Hogy nem szavaztattam róla? (Közbeszólások.) Kérem szépen, énszerintem 

nem figyelt a bizottság – nem ismétlünk szavazást. Ki kell kérni a javaslatot akkor! 
A 8. pont következik… 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, engedje meg, hadd mondjam, hogy mi a 

6-osról szavaztunk, Mandur László képviselő úr indítványáról, és most a 7-esről szavaznánk, 
ez jönne. Nem volt szavazás! 

 
ELNÖK: Képviselő úr, a 6-osról… Hát nézzük vissza a jegyzőkönyvet! Kérem, tessék 

közölni, hogy mi történt. (A jegyzőkönyvvezető, áttekintve a leírtakat, a következőt mondja: A 
6-osról megtörtént a szavazás, 2 igen szavazat volt. Utána rátért a bizottság a 7. pontra, 
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ahhoz hozzászólt Lamperth képviselő asszony, államtitkár úr válaszolt, és utána elnök úr 
kérdezte, hogy ki támogatja… – Közbeszólások a kormánypárti oldalról: Akkor nem 
hallottuk!) Hát, mit csináljak… Megvan a házszabályi lehetőség arra, hogy hogyan korrigálja 
ezt a bizottság: ki kell kérni, gondolom. 

A 8. pont következik.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

8. pontot nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez Mandur László és képviselőtársainak javaslata, nem támogatja az 

előterjesztő a 8. pontot. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt a 

módosító indítványt azért nyújtottuk be, és lesz majd kicsi hasonló tartalom a másik 
indítványnál is, ahol ezt a témát szeretném szóba hozni, mert szeretnék garanciát látni arra, 
hogy a pályázati eljárásban nyertesnek hirdetettel a hatóságnak kötelessége szerződést kötni. 
Ez a kérdés elég nagy közérdeklődést váltott ki az elmúlt időszakban, és a sajtóban többször 
úgy is megjelent, hogy ez a lex Klubrádió, tehát hogy itt egy olyan szabályt akarnak a 
módosításnál belecsűrni a médiatörvénybe, ami alapján pályázati eljárásban nyertessel sem 
köteles a médiahatóság szerződést kötni. Mi ezért beleírjuk egyértelműen és világosan, hogy 
aki megnyeri a pályázatot, azzal szerződni kell. Ezért azt gondolom, hogy ha nincs semmiféle 
sunyi szándék a többség oldalán, akkor ezt a módosító indítványt támogatni kellene. 

Megkérdezem tehát az államtitkár urat, hogy milyen garanciát lát arra nézve a 
kormány, hogy aki megnyeri a… (Folyamatos, nagy zaj.) Szóval, hogy milyen garanciát lát 
arra nézve a kormány, államtitkár úr, hogy aki megnyeri a pályázatot, azzal szerződni fognak, 
hogyha ezt a módosító indítványt nem akarják befogadni. 

Köszönöm szépen, erre várok választ. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Nincs. Határozathozatal következik. Ki 

támogatja… (Közbeszólások.) Kérdezett a képviselő asszony. Bocsánat, akkor tessék! Az 
előterjesztő válaszol. 

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

Elnök úr, azt javaslom a bizottságnak és a képviselő asszonynak is, hogy ezt a kérdést a 12. 
pontban foglalt módosító javaslattal együtt vizsgálja meg. A 12. pontban foglalt módosító 
javaslatot támogatni fogjuk, amely elhagyná a (13) bekezdés szabályát, amely az Mttv. 63. § 
kiegészítését tartalmazza. Tehát azt kérdezte képviselő asszony, mi a garancia: az a garancia, 
hogy ha ezt is megszavazza az Országgyűlés, akkor ezzel a jogi szabályozás kerekké válik.  

 
ELNÖK: Van még hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Abban államtitkár úrnak igaza van, hogy 

érdemes együtt tárgyalni ezt a kérdéskört, mert ha elfogadja azt az ügyrendi javaslatot a 
bizottság, hogy ezt a módosító indítványt, a 12-est, a 13-ast és a 19-est tárgyaljuk együtt, 
akkor talán többre jutunk, és akkor szeretnék hozzászólni tartalmában. 

 
ELNÖK: Van-e kifogás ezek együtt-tárgyalásával szemben? (Nincs ilyen jelzés.) 

Nincs, akkor együtt tárgyaljuk.  
Az előterjesztő kért szót. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, a 12. pontban foglalt módosító javaslat, L. Simon László módosító javaslata, 
kiiktatja a törvényjavaslatból, tehát az egységes javaslatból azt a rendelkezést, amely a 
Médiatanácsot mentesíti a szerződéskötési kötelezettség alól. Tehát ez az értelme az egész 
módosításnak, hogy visszaáll az az állapot, hogy a Médiatanácsnak szerződéskötési 
kötelezettsége van. 

 
ELNÖK: Kérem az előterjesztőt, nyilatkozzék a többire is: a 13. és 19. pontokat 

támogatja-e? A 13. pont Lamperth Mónika, a 19. pont pedig L. Simon László javaslata. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a 13-ast nem támogatjuk; a 19. pontban foglalt módosító javaslatot támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. És a 12-est? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

12. pontot – L. Simon László, ha jól emlékszem – szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: Azt is támogatják. Van-e hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nyilván államtitkár úrnál nyelvbotlás volt az, 

amikor azt mondta, hogy visszaállítja azt, hogy a Médiatanácsot szerződéskötési kötelezettség 
nem terheli – fordítva van. Így van. (Dr. Répássy Róbert: Szerintem azt is mondtam.) De ez 
egy nyelvbotlás volt, én is így értettem. 

Önmagában ez a javaslat, ha csak ezt nézzük, akkor ez egy jó szándékú vagy jó 
irányba mutató javaslat. De ha hozzánézzük a 19. pontot is, ott L. Simon László egy olyan 
szöveggel kívánja kiegészíteni, ami világossá teszi, hogy a Médiatanács hatósági határozatot 
hoz a pályázati nyertességről szóló döntésében, de nem mondja ki azt, hogy köteles szerződni. 
Hoz egy határozatot, amelyben benne lehet az is, hogy valamiért nem akar szerződni. 
Énszerintem ez csak egy trükkösebb megfogalmazása annak a szándéknak, ami a korábbi 
módosító indítványokban volt, hogy még akár bírósági döntést sem kell végrehajtani, ha ez a 
Médiatanácsnak valamiért nem tetszik.  

Ezért javaslom azt a képviselőtársaimnak, hogy ha valódi garanciát akarnak, akkor e 
szöveg helyett a 13. sorszám alatt általam benyújtott módosító indítványt fogadják el, ahol 
ugyancsak, ugyanúgy, ahogy a 12. pontban L. Simon László, kiveszi azt a szövegrészt, hogy a 
Médiatanácsot szerződéskötési kötelezettség nem terheli, tehát egy kicsit intelligensebbé teszi 
a megoldást. Viszont hozzáteszi azt a szövegrészt, hogy ha a hatósági szerződést a nyertes 
pályázóval a Médiatanács az (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn belül nem 
köti meg, tehát feltételezi, hogy van ilyen kötelezettség, de ha ezt mégsem teszi meg a 
médiahatóság, akkor a szerződés létrehozásáról a Fővárosi Törvényszék dönt. 

Én azt gondolom, ez adna valódi garanciát. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a 19. pontban foglalt módosító javaslatnál a hatályos szabályokhoz képest – 
hangsúlyozom, hogy a hatályos szabályokhoz képest – az az újdonság csak, ami két 
gondolatjel között szerepel, mégpedig hogy „a médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására 
irányuló”; egyébként a többi szöveg a hatályos szöveggel egyezik. Ezt tehát Lamperth 
Mónika képviselő asszony figyelmébe is ajánlom. 
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ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, akkor ezekről a javaslatokról, 

amelyeket összevontunk, külön-külön szavazunk. 
A 8. pont alattit ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 

egyharmadot sem kapott. 
A 12. pont alatt L. Simon László elhagyásra irányuló javaslatát ki támogatja? 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 13. pont alatt Lamperth Mónika javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. A 

bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 19. pont alatt L. Simon László javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A 

bizottság támogatta. 
Visszatérünk a 9. pontra, Mandur László és szocialista képviselőtársak javaslata. 

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

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

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 10. pont Mandur László és szociális képviselőtársak javaslata. Kérdezem az 

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

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

(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont L. Simon László módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 12., 13. pontokról már döntöttünk. 
A 14. pont Karácsony Gergely módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Baracskai József és képviselőtársainak javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 16. pont Mandur László és szociális képviselőtársainak javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Ha a korábban támogatott, L. Simon László 

által beadott módosító indítványt és ezt a módosító indítványt tartalmában összenézi 
államtitkár úr, akkor, azt gondolom, ezek még így is logikusan kapcsolódnának egymáshoz, 
és világos lenne az, hogy a Médiatanácsnak van szerződéskötési kötelezettsége. Ha igazából 
ezt akarják, akkor miért nem támogatják ezt a módosító indítványt? Tehát itt lepleződik le a 
valódi szándéka a kormánynak. 

 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

12. pontot támogattuk, a bizottság is támogatta, és a 12. pont evidenssé teszi, hogy meg kell 
kötni a szerződést. Tehát szerintünk felesleges ez a határidőszabás.  

 
ELNÖK: Bár megjegyzem, hogy ha a 12. pontot támogatjuk, akkor a 16-ost nem 

támogathatjuk, mert a 12-es elhagyásra irányult; az elhagyott rendelkezést nem lehet 
módosítani.  

Van-e további hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 17. pont Baracskai József és képviselőtársa módosító javaslata. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

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

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

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont Mandur László és szocialista képviselőtársainak módosító javaslata. 

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

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

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

A 19-esről már döntöttünk. 
A 20. pont Karácsony Gergely módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 21. pont Mandur László javaslata, amely összefügg a 23-assal.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezeket nem támogatjuk, azért, mert a 22. pont az alternatívája, és azt támogatni fogjuk. 
 
ELNÖK: Tehát együtt tárgyaljuk a 21. és 23. pontot. Hozzászólás? (Nincs.) 

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

A 22. pont következik. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ez együtt tárgyalandó és szavazandó a 24., 25. pontokkal. Azt is támogatja 

akkor az előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, összefüggéseivel együtt. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 26. pont a következő, mert az előbbiekről már döntöttünk, Mandur László és 

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

Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

A 27. pont L. Simon László módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 28. pont következik, összefüggésben a 29. és 30. pontokkal, Mandur László és 

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

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

következik. Ki támogatja? (Szavazás.) Lamperth Mónika 2 szavazatot lead. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 31. módosító javaslat következik, Mandur László és képviselőtársainak módosító 
javaslata. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

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

A 32. pont Karácsony Gergely módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 33. pont L. Simon László módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 34. pontról már döntöttünk. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának 
megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvényjavaslat 
(T/6957. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következő napirendi pontunk a T/6957. szám alatti deregulációs törvényhez – hadd 
nevezzem így röviden – benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása. Három ilyen 
javaslatról kell döntenünk. A kétharmados kérdésről már nem kell döntenünk, az már rendben 
van. 

A 24/1. pont Szávay István módosító javaslata, amely a munkatársaink jelzése alapján 
túlterjeszkedne, tehát nem házszabályszerű. Közben azt is jelzik a munkatársak, hogy tartalmi 
összefüggés volna. Megkérdezem, van-e indítvány házszabályszerűség vizsgálatára; mert ha 
nincs, akkor nem foglalkozunk házszabályszerűséggel. (Nincs ilyen jelzés.) Akkor érdemben 
kérdezem a kormányt. 

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

Elnök úr, nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

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

Ugyan nem kapott egyharmadot sem, de a szavazáskor kikérhetik, és a 24/1-esnél van 
egy abszolút kétharmados szabály a jelzés szerint. Tehát állást kell foglalnunk abban – most 
függetlenül attól, hogy mi nem támogattuk, mert ez egy kérdés –, hogy ez a Szávay István-
féle javaslat az alaptörvény értelmében a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazatával fogadható el. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ezzel egyetért-e a bizottság, hogy a jelen lévő képviselők kétharmada szükséges 
az elfogadáshoz? (Szavazás.) 18 igen szavazattal ezzel egyetért a bizottság. 
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A 26/1. pont Papcsák Ferenc módosító javaslata. Ugyanaz a megjegyzés található a 
munkatársak részéről. Van-e indítvány a házszabályszerűség vizsgálatára? (Nincs.) Nincs 
ilyen indítvány, nem vizsgáljuk a házszabályszerűséget ezek után. 

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

Támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A módosító javaslattal kapcsolatban annyi a 

kérdés – kérem képviselőtársamat, segítsen –, az elsőt értjük, hogy a sarkalatos törvény eltérő 
rendelkezésére való hivatkozás kell beemelődjön a választási metódusra különböző közjogi 
tisztségviselők tárgyában.  

A (2) bekezdésben igazából a Be. módosításáról szóló része nem lépne hatályba ennek 
az országgyűlési törvénynek. Ez tehát azt jelenti, hogy a kizárólagos ügyészi hatáskörbe 
tartozónak emelődött be az Országgyűlési Őrség – ez akkor most miért ne lépne hatályba? 
Tehát akkor magyarul nem az ügyészség lesz a kizárólagos nyomozati szerve az 
Országgyűlési Őrség tagja által elkövetett bűncselekmény ügyében? Ezt így kell tekintenünk? 
Ez ebben a körben a kérdésem. 

A (3) bekezdésnél pedig úgy látom, egyfajta pontosító és részünkről támogatható 
rendelkezés jelenik meg, hogy nem köti meg a képviselőt abban, hogy hány fő alkalmazottra 
fordítja a képviselői alapdíj 150 százalékát. Ezt támogatjuk. 

Tehát tulajdonképpen a (2) bekezdés körében kérek egy tájékoztatást, segítséget a 
képviselőtársamtól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák képviselő úr, tessék! 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon 

röviden válaszolnék a képviselőtársamnak. Ez csak egy számozásbéli különbség, tehát nem 
kerül ki a lehetősége, csupán a számozásban csúszik a bekezdések száma.  

 
ELNÖK: Van-e még hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja 

a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Itt is döntenünk kell a kétharmadosságról. A munkatársak megjegyzése szerint az 

alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése alapján a módosító javaslat elfogadásához a módosító 
javaslat elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság ezt kimondotta. 

A 28/1. pont Zsiga Marcell módosító javaslata. Az előterjesztőt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: Egyetért. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Képviselőtársunktól, Zsiga Marcelltől kérnék 

kis segítséget, hogy akkor itt mi volt a fő motiváció ennél a módosításnál. Miért lépjen január 
1-jén hatályba a 36. §? Ebben némi segítséget kérnénk. De ha államtitkár úr tud ebben 
segíteni, elfogadjuk. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Zsiga Marcell képviselő úr! 
 
DR. ZSIGA MARCELL (Fidesz): Köszönöm szépen. Az általános vitában elhangzott 

az, hogy az Országgyűlési Őrség 2013. január 1-jétől kerül be, és ezért kellett elgondolkozni 
azon, hogy 2013. január 1-jétől kellene ennek hatályba lépnie. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Értem. Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 
Van-e még indítvány? Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom három bizottsági módosító javaslat benyújtását, 

ezt meg is kapták képviselőtársaim. Az egyik a nemzeti mobil fizetésről szóló 2011. évi CC. 
törvényt módosítaná; a másik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt 
módosítaná; a harmadik pedig a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt módosítaná. 
Javaslom a bizottságnak, hogy bizottsági módosítóként nyújtsa be ezeket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztőnek mi az álláspontja a javaslatokat illetően? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, az első módosító javaslatot az elmúlt ülésen már magam is javasoltam elfogadni.  
A másik két módosító javaslatról viszont nem tudok nyilatkozni, nem foglalt állást a 

kormány ezekben a kérdésekben. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? Lamperth Mónika, majd Gaudi-Nagy 

Tamás! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Most ismét egy 

olyan üggyel találkoztunk, ami sajnos nem példa nélküli, hogy olyan bizottsági módosító 
indítványt kezdeményez képviselőtársam, amelynek a törvényhez ilyen módon olyan szoros 
köze nincsen. Azt egy deregulációs törvénybe becsűrni módosítóval, hogy az önkormányzati 
tulajdonból ingyenesen az állam tulajdonába és az Országgyűlés Hivatalának 
vagyonkezelésébe kerülnek azok a képzőművészeti alkotások, amelyek itt vannak a Kossuth 
téren, ez azért nem dereguláció!  

Én egyébként magával az elvvel sem értek egyet, hogy csak így egyszerűen arra járok, 
és rámutatok az önkormányzati vagyonra, hogy mi az, ami nekem tetszik ebből, és azt 
pikkpakk egy módosító indítvánnyal odaírom, ahova gondolom; tehát ezt az eljárást is 
inkorrektnek tartom. Utána itt van egyébként a felsorolás. De a közúti közlekedésről szóló 
módosítás is új szabályokat tartalmaz, amelyek nem illeszkednek a deregulációs törvénybe. 
(Folyamatos nagy zaj.)  

 
ELNÖK: Figyelmet kérek! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Államtitkár úr erről nem tudott érdemben 

nyilatkozni. Nyilván az előzetes egyeztetéseknél néhány homokszem került a nemzeti 
együttműködés rendszerének gépezetébe. De én azt szeretném, ha mégis arról értelmes és 
komoly vita folyna, hogy lehet-e így törvényt alkotni, szabad-e egy deregulációs törvénybe 
ilyeneket belenyomni. (Folyamatos zaj, közbeszólások.) 
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Szemmel láthatóan – örülnék, ha ez a jegyzőkönyvbe bekerülne – idegesíti fideszes 
képviselőtársaimat, hogy az ellenzéki képviselők hozzászólnak érdemben az ügyekhez. Én 
tudom, hogy ma reggel 9 órakor a parlamentnek plenáris ülése van, de akkor nem fél órát 
kellett volna hagyni erre a bizottsági ülésre, hanem… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, mivel a bizottság döntése nélkül nem tud a parlament 

szavazni, ezért csúszni fog az üléskezdés.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen elnök úrnak a 

méltányosságát. Nem mondok a hozzászólásaimban hosszú, felesleges tirádákat, de az érdemi 
észrevételeket kérem, hogy hallgassák végig, és fontolják meg. 

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

Mondandómnak lényege jelentős mértékben átfedésben van a Lamperth Mónika által 
elmondottakkal. Mi egyébként támogatjuk azt, hogy a Kossuth tér újrarendezése ha már a 
költségvetésbe bekerült, és mi ugyan elleneztük azt, hogy ennyi pénzt fordítsunk most a 
Kossuth tér rendezgetésére, de ha már elindult ezen az úton az Országgyűlés, akkor célszerű 
és ésszerű, hogy ezek a szobrok és emlékművek állami tulajdonba, illetve országgyűlési 
kezelésbe kerüljenek. Nyilván azért, hogy az eredeti történelmi arculat helyreállítása 
érdekében a szükséges intézkedések megtehetők legyenek, konkrétan akár, mondjuk, a 
Kossuth-emlékműre gondolok. Senkinek nincs baja Kossuth Lajossal természetesen, de az az 
emlékmű, abban a formában, úgy, ahogy ott van, nem illeszkedik a történelmi arculatba, és 
nagyon jól tudjuk, hogy mi volt az eredeti arculata a térnek. Szerencsére Károlyi Mihály 
szobrának eltávolításával jó úton elindult a folyamat, úgyhogy mi ezt a részét támogatjuk.  

A közúti közlekedésről szóló törvénynek egy ilyen generális módosítását azért viszont 
valóban beemelni a deregulációs törvénybe, úgy gondoljuk, ez nagyon szerencsétlen dolog. 
Ez a jogalkotási törvény szellemével, betűjével ellenkezik. Itt egy komoly, várakozási díjat, 
parkolási rendszert, közutakat, közterületeket, de elsősorban a parkolási rendszert érintő 
nagyon-nagyon komoly átfogó módosításról van szó, amelyet tulajdonképpen felelősen, 
tegyük a szívünkre a kezünket, szerintem egyetlen képviselőtársunk tudott csak áttekinteni, a 
mindig felkészült Vas Imre (Derültség.), a többieknek szerintem abszolút fogalmuk sincs, 
hogy valójában most éppen dupla annyi lesz a várakozási díj, feleannyi lesz a várakozási díj, 
lelövik a tilosban parkolót, vagy nem tudom, közmunkára viszik vagy éppen kitüntetik. 
(Derültség.) Tehát nem jó ez így. A várakozási díjról szóló szabályról komoly vitát kellene 
folytatni! A társadalomban az egyik legkomolyabb téma, ezt tényleg higgyük már el, a 
parkolási díj! Ha választani kell, szerintem az első három legnépszerűbb téma között ott van. 
A társadalmi vitát kirekeszteni a folyamatból, és betolni ezt bizottsági módosítóként… 
Ráadásul ez más, mert azt mondom, az, hogy például Zsiga Marcell képviselőtársunk vette az 
időt, fáradságot, komoly kodifikációs háttérmunkát végzett, és benyújtott egy jó pár 
módosítót, az az ő egyéni tündöklésének a része. De az, hogy a bizottság bizottságként 
benyújt egy ilyen módosítót, ahhoz mindenkinek úgymond csatlakozni kell, tehát mindenki 
számon kérhető lesz, hogy kedves bizottsági tag, ön megszavazta-e ezt a módosítót, kérdezi 
majd a Blikk újságírója, és kétmillió ember lesz kíváncsi arra, hogy akkor, kedves képviselő 
úr, miért tetszett megszavazni ezt a módosítót, amelyet tulajdonképpen nem nagyon látunk át.  

Én azt szeretném kérni mindenképpen, a bizottság képviseletében akkor valaki 
segítsen nekünk abban, hogy legalább egypár mondatban megértsük, mi a lényege ennek a 
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javaslatnak. És látom, Vas Imre képviselőtársunkban meg lehet bízni, mert ő máris jelentkezik 
és szót kér. Úgyhogy kíváncsian várjuk a magyarázatot. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt jelezném, hogy mivel 

deregulációs törvényről van szó, mindegyik törvényhely meg van nyitva; egyik sem tartalmaz 
egyébként átfogó módosítást, hanem elsősorban pontosítást. 

Amit itt legutóbb Gaudi képviselőtársam emlegetett, ez gyakorlatilag csak a Kossuth 
tér környékén való parkolásról szól, és nagyjából 5-10 parkolóhelyet érint maximum. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: De ez miből derül ki?) Akár csak a budapesti összes parkolóhely-
mennyiséghez képest, úgy gondolom, ez az 5 parkolóhely nem okozhat olyan jelentős 
problémát, amit itt képviselőtársam felvázolt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Bocsánat, hadd kérdezzem meg Vas 

képviselőtársamat – lehet, hogy én vagyok tudatlan –, hogy ez honnan derül ki, hogy ez erre 
vonatkozik. Mert én ezt nem találtam meg, a feléig vagy háromnegyedéig jutottam el, de 
segítsen, kérem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hol van ez az „öt” szó? – Zaj, közbeszólások.)  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az az igazság, hogy össze kell vetni a közúti közlekedési 

törvény jelenleg hatályos szövegével, és akkor kiderül. Köszönöm. (Közbeszólások, zaj.)  
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. (Nagy zaj.)  
Először – képviselőtársaim! – kérdezem, a tárgya szerinti utalással fogom 

megfogalmazni, hogy a nemzeti mobil fizetésről szóló 2011. évi CC. törvény módosításával 
kapcsolatosan az előttünk fekvő bizottsági módosító javaslatot előterjeszti-e az alkotmányügyi 
bizottság saját javaslataként. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti. 

Kérdezem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény módosítása 
tárgyában előkészített bizottsági módosító javaslatot előterjeszti-e a bizottság saját 
javaslataként. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 19 igen szavazatot kapott. (Dr. 
Lamperth Mónika: Elnök úr, legyen szíves a nem szavazatokat is kérni!) Ki szavaz ellene? 
(Szavazás.) 2 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  

Utoljára, de nem utolsósorban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt érintő 
módosító javaslatot, amely szintén írásban előttünk fekszik, a bizottság előterjeszti-e 
bizottsági módosító javaslatként? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal előterjeszti ezt a módosító javaslatot is. 

Ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk. Más napirendi pontunk ugyebár nem lévén – 
„egyebek” nincs, ugye? Mert van „egyebek” jelezve a napirendben, de nincs hozzászólás. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: „Egyebekben”, elnök úr! – Derültség.) Egyebekben… Képviselő 
úr, szünetet rendelek el, és a szavazás után folytatjuk a napirendet „egyebek” tárgyalásával.  

 
(Szünet: 9.12–10.13) 
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Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket az „egyebek” napirendi ponttal. 
Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, és azt a korrekt 

lehetőséget, hogy a plenáris ülés miatti érdemi döntés befejezését követően módom nyílt az 
egyebek között elmondani a gondolataimat. Furcsa, különleges érzés, hogy ha jól veszem 
észre, jobbikos képviselőtársammal kétharmados többséget alkotunk most a bizottságban. (A 
teremben az elnökön kívül dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Gyüre Csaba képviselők vannak 
jelen.) Így egy kicsit mi is megérezzük ennek az ízét, bár döntéseket nem hozhatunk. 
(Derültség.)  

Viszont amire én most szeretném, hogyha figyelem irányulna, ez az az eset, ami 
történt a bizottság munkatársával, Kubovicsné dr. Borbély Anettel, amit én is a híradásokból 
ismerek, közvetlenül ugyan nem láttam: a Malév-vizsgálóbizottsági ülésen tudomásom 
szerint, ahogy Varga István képviselőtársunk elmondta, Józsa István, az MSZP frakcióvezető-
helyettese bizonyos ügyrendi vita miatti felindulása körében az adatok, híradások szerint, ha 
jól értettem, Borbély Anett úrnőt tulajdonképpen tettleges becsületsértéssel bántalmazta, 
meghúzgálta a haját, és tulajdonképpen egy eléggé veszélyes és garázda jellegű magatartást 
fejtett ki.  

Én arra kérem a bizottságot ez úton, hogy ezt mint ügyrendi ügyet tűzze napirendjére. 
Keressük meg azt a törvényes lehetőséget, hogy az ilyen és ehhez hasonló magatartásokat 
gyökerestül kiirtsuk, és mindenféleképpen megfelelő jogkövetkezménnyel járjon ez. Ahogy 
Varga István bizottsági elnök úr mondta, ilyen az elmúlt húsz-huszonkét évben nem történt a 
magyar parlamentarizmus történetében. Korábban voltak lövöldözések, s a többi, mondjuk, az 
régebben volt, de hogy itt ráadásul egy köztiszteletben álló (Dr. Gruber Attila érkezik az 
ülésre.), megbecsült, felkészült, rendkívül korrekt főtanácsadó, szakértő hölggyel szemben 
férfiként megengedett magának egy ilyen erőszakos cselekményt, ez mindenképpen egy olyan 
magatartás, amelyet a legkeményebb szankciókkal sújtani kell. Kérem, keressük meg ezt a 
lehetőséget, és tárgyaljunk erről, és idézzük be akár az ügyrendi téma kapcsán Józsa Istvánt, 
és szembesítsük tettével, és minden más szankciót vessünk be, amit a Házszabály biztosít. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! A felszólalására a következőket tudom mondani. Nem 

vállalkozom Józsa képviselő úr eljárásának a minősítésére, az önmagát minősíti. Én is 
hallottam egyébként, hogy így mondjam, magánértesülésnek kell tekintenem, de hallottam 
több csatornából erről a sajnálatos és eléggé el nem ítélhető esetről. Az eset mélységes 
elítélésében, azt gondolom, mindenki, aki erről értesült, egyetért. 

Voltaképpen nekem nem kellene itt ülésvezető elnökként megszólalnom, bár ezt, ha és 
amennyiben részt vehetek és vállalhatok az Országgyűlés tekintélyének a megőrzésében, és 
úgy gondolom, valamennyiünknek a vállára nehezedik ez a felelősség, bármelyik, mindegyik 
bizottsági elnöknek így a vállára nehezedik, tehát ezért, ha így szóba került, akkor készséggel 
juttatom kifejezésre azt, amit az előbb elmondottam, hogy mi a véleményem erről a 
magatartásról. De mint ülésvezető elnöknek, azt kell mondjam így első hallásra, hogy úgy 
gondolom, az ügyrendi bizottságnak, ügyrendi kérdésekkel foglalkozó bizottságnak – ugye, 
bizottságunk Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság – ilyen magatartásoknak a 
megítélésére nincs hatásköre. Mi a Házszabály rendelkezéseit értelmezhetjük, mégpedig 
akkor, ha erre nézve alakszerű előterjesztéseket kapunk azoktól, akik a Házszabály 
értelmezésére jogosultak. Tehát én azt gondolom, még ugyan elég friss valamennyiünk 
emlékezetében az új országgyűlési törvény és az új Házszabály is, tehát nem vagyok olyan 
elbizakodott, hogy azt mondjam, fejből és első hallásra az összes vonatkozású rendelkezést 
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azonnal alkalmazni tudom hibátlanul a fölmerülő problémákra, de úgy gondolom, az ilyen 
természetű magatartásoknak a megítélése nem ügyrendi kérdés. Viszont nyilvánvalóan ezzel, 
én föltételezem, a Ház illetékesei, azt gondolom, magasabb szinten foglalkozni fognak, és kell 
is, úgy gondolom, hogy foglalkozzanak.  

Tehát köszönöm az észrevételt. Még egyszer mondom, a magatartás elítélésében 
természetesen én is osztozom, de azt gondolom, hogy a bizottságunknak ebben a kérdésben 
nincs hatásköre intézkedni. Nagyon bízom benne, hogy megvannak azok az eszközök és 
alkalmazásra is kerülnek, amelyek az ilyen magatartásnak az útjába állnak, arra nézve 
megfelelő szankciókat tartalmaznak. Mert nagyon szomorú lenne, ha ilyen természetű 
magatartások teret nyernének, akkor is, ha ebben a magatartásban a véleményem szerint a 
megengedhetetlen viselkedésmód infantilizmussal versengett. Ennyi. 

Van-e más az „egyebek” keretében? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm az 
ülésen való részvételt. 

Az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


