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Napirendi javaslat  
 

1. A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám)  

(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6842. 

szám)  

(Dr. Vas Imre (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Az Országgyűlés elnökének OE/281/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről 

szóló 2012. évi XXXVI. törvény vizsgálóbizottságra vonatkozó rendelkezéseinek 

értelmezése tárgyában  

(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

4. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
 
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
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Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) távozása után dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz), illetve dr. 
Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) távozása után dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő (Jobbik)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az ülésre meghívott résztvevő vendégeinket. 

Az ülésünket megnyitom. Napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően tartom fenn. 
A napirendhez két módosító javaslat érkezett, az egyikről Vas Imre képviselő úr már az ülés 
előtt jelezte, hogy visszavonja. Tehát ha ezt megerősíti képviselő úr (Dr. Vas Imre: Igen.), 
akkor azt a módosító indítványt nem teszem fel szavazásra. El is hangzott az igen, tehát Vas 
Imre képviselő úr módosító javaslatáról már nem kell szavaznunk. 

A másik módosító javaslat a Szocialista Párt képviselőcsoportjának megkeresése, egy 
ügyrendi állásfoglalás kiegészítésével javasolja az MSZP bizottsági tag képviselői közül 
Lamperth Mónika a napirendet kiegészíteni. Megjegyzem, hogy állásfoglalás-tervezet nincs 
csatolva a javaslathoz.  

Mielőtt határozunk a napirendről, rögzítjük, hogy Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, 
Varga Lászlót Bárándy Gergely, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Turi-Kovács Bélát 
Puskás Imre, Mátrai Mártát Zsiga Marcell, Bohács Zsoltot Pősze Lajos, Molnár Attilát 
Kozma Péter, Cser-Palkovics Andrást Varga István, Papcsák Ferencet pedig Vas Imre 
képviselő úr helyettesíti. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a napirend módosítását a Szocialista Párt, 
azon belül is Lamperth Mónika kezdeményezése szerint? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 4 igen szavazatot kapott. Ellenszavazat? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Nem volt. Tehát a bizottság a napirendet nem egészítette ki, 
egyszersmind demonstrálódott a bizottság határozatképessége. 

Most a napirend egészéről szavazunk. Kérdezem, ki támogatja a napirendet. 
(Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság a napirendet elfogadta.  

A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám); döntés bizottsági 
módosító javaslat benyújtásáról, első helyen kijelölt bizottságként 

Első napirendi pontunk a büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú 
törvényjavaslathoz bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról szóló döntés meghozatala, 
illetve ehhez kapcsolódik – ezt az írásbeli javaslatunk nem tartalmazta, mert ez időközben 
érkezett – a honvédelmi bizottságnak egy, a büntető törvénykönyvvel kapcsolatos módosító 
javaslata.  

Az első kérdésem az, hogy a napirendi jelzés realitását alátámasztja-e valaki indítvány 
előterjesztésével. Vas Imre képviselő úr kért szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom a bizottságnak, hogy nyújtsa 

be a kiosztott, 14 pontból álló módosító javaslatot a büntető törvénykönyv tervezetéhez.  
 
ELNÖK: Van tehát ez a 14 pontos javaslat és a honvédelmi bizottság módosító 

javaslata.  
Azt javaslom, hogy először talán a honvédelmi bizottság módosító javaslatáról 

tárgyaljunk: ez a kiegészítő ajánlás 185/1. pontjában szerepel. Köszöntöm az előterjesztő 
képviseletében Répássy Róbert államtitkár urat, és kérdezem az álláspontját. 

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

Elnök úr, az előterjesztő támogatja a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Bárándy Gergely kért szót. Tessék! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az a 

gondunk ezzel a javaslattal, hogy hadd mondjam azt, régmúlt időket elevenít fel. Ugyanis volt 
egy olyan bűncselekmény még a rendszerváltozás előtt, azt hiszem, az volt a neve, hogy 
hatóság megsértése, és pontosan azért került ki a büntető törvénykönyvből ez a passzus, 
merthogy a hatalom kritizálhatóságát a szólásszabadság jegyében meg kívánták teremteni. Azt 
gondolom, ez kifejezetten egy, ebbe az irányba visszamutató rendelkezés, amely szerint ez 
úgy néz ki, hogy más becsülete van annak, értékesebb becsülete van annak, aki rendvédelmi 
szerv dolgozójaként dolgozik, mint annak, aki nem. Én azt gondolom, ez kifejezetten abba az 
irányba mutat, ami a hatalom kritizálhatóságát teszi nehezebbé. Hiszen itt látszólag 
jelentéktelennek tűnik a módosító javaslat, csak éppen ezért szeretném kiemelni annak az elvi 
hátterét. Ugyanis itt úgy néz ki a helyzet, hogy ha megsértenek egy rendőrt, akkor az 
közvádas bűncselekmény, ha megsértenek bárki mást, akkor az pedig magánindítványra 
büntetendő bűncselekmény.  

Azt gondolom, semmilyen ok nincs az ilyenfajta differenciálásra. A rendőr éppúgy 
megteheti és meg tudja tenni a magánindítványát abban az esetben, ha a kijelentést 
sérelmesnek érzi. Nem gondolom azt, hogy a rendőrnek, akár eljáró rendőr, akár nem, vagy 
akár egy országgyűlési képviselőnek vagy egy miniszternek – mert persze errefelé is utána el 
lehet menni – a becsülete többet ér, vagy az állam szempontjából jobban védendő. Magyarán, 
még egyszer mondom, számomra az az elvi jelentősége ennek a javaslatnak, hogy szűkíti a 
lehetőségét a hatalom kritizálhatóságának, éppen ezért elvi alapon ezzel a javaslattal nem 
tudunk egyetérteni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Répássy államtitkár úr kért szót. Tessék! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, ismerjük ezt az álláspontot, mert az elmúlt napokban kifejtette Bárándy képviselő úr 
is, illetve mások is, azonban téves ez az álláspont. Egyrészt azért, mert a bűncselekmény 
eddig is és ezután is közvádas lesz, illetve maradt. A különbség az, hogy magánindítványra 
vagy hivatalból üldözendő-e. Tehát közvádas a bűncselekmény. Ha ezt hivatalos személy 
sérelmére követik el, ez közvádas. A változtatás, amit a honvédelmi bizottság kíván, az az, 
hogy a rendvédelmi szerv tagjának sérelmére elkövetett, egyébként közvádas bűncselekmény 
ne magánindítványra, tehát ne a rendvédelmi szerv tagjának magánindítványára, hanem 
hivatalból induljon. Ami praktikusan azt fogja jelenteni, hogy valószínű, hogy a nyomozó 
hatóság fogja megítélni, hogy hivatalból észleli-e a bűncselekményt vagy sem, tehát észleli-e 
a bűncselekményt, és emiatt hivatalból megindítja-e az eljárást.  

A bizottság javaslata egyébként nem teremt alkotmányellenes különbséget hivatalos 
személy és más hivatalos személy között, hiszen nem arról van szó, hogy jobban védené a 
büntetőjog a rendvédelmi szerv tagjának becsületét, tehát pontosan ugyanaz a büntetési tétele 
is, semmilyen minősítésbeli különbség nincs. Ahogy elmondtam, a büntetőeljárás 
megindításának feltételét változtatja meg ez a szabály, amire Bárándy képviselő úr azt 
mondta, hogy látszólag egy eljárási különbség vagy látszólag egy technikai különbség. 

Nekem nem tisztem, hogy a honvédelmi bizottság érveit elmondjam, merthogy nincs 
itt a honvédelmi bizottság előadója, de egyébként a következő érveket sorolták. Mivel 
gyakran fordul elő, hogy rendvédelmi szerv intézkedő tagjait intézkedés közben becsmérlik, 
mondjuk így, finoman szólva, ezért ne az intézkedő rendőr magánindítványának az 
előterjesztésén múljon az, hogy elindul az eljárás, hiszen adott esetben ennek a rendőrnek 
semlegesnek kellene maradnia a továbbiakban is. Tehát most képzeljék el azt a szituációt, 
hogy becsmérlik a rendőrt, majd ugyanott intézkednie kell, mondjuk, a következő napokban, 
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hetekben is. Ez olyan érdekkonfliktust jelent, ami miatt célszerű, hogy hivatalból induljon az 
eljárás ezekben az ügyekben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergelynek rögtön szót adok, csak jelzem, hogy az ő fölszólalása 

után én is hozzá kívánok szólni, tehát utána majd Gyüre Csaba alelnök urat föl is kérem az 
ülés vezetésére átmenetileg. 

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

Államtitkár Úr! Kétségtelen tény, hogy pontatlanul fogalmaztam a közvádat illetően, hiszen 
valóban, a magánindítvány az, ami a különbség, de egyébként az érvelésem összes többi része 
helytálló, azt gondolom. Hiszen abban az esetben, ha az egyik esetben magánindítvány 
szükséges hozzá, más esetben pedig hivatalból kötelesek eljárni, akkor az eljárást illetően 
kijelenthetjük azt, hogy jobban védi és kiemeltebben védi a rendőr becsületét a törvény, mint 
mindenki más becsületét.  

Hadd cáfoljam államtitkár urat: nem a nyomozó hatóság fogja eldönteni, hogy akar-e 
magánindítványt tenni vagy nem. Hanem kötelező lesz az eljárást megindítani, amennyiben ez 
a bűncselekmény megtörténik. Ha önök azt akarták volna, amit államtitkár úr elmondott az 
előbbiekben, hogy a nyomozó hatóság, mondjuk, a felettese az eljáró rendőrnek dönthessen a 
magánindítvány előterjesztéséről, akkor ezt írták volna be. Hogy ezekben az esetekben a, nem 
tudom én, közvetlen felettes vagy a nyomozó hatóságot vezető országos rendőrfőkapitány 
dönti el azt, hogy megindítja-e az eljárást, azaz a magánindítványt előterjeszti vagy nem 
terjeszti elő. De nem erről szól a javaslat; arról szól, hogy míg mindenki más esetében csak 
magánindítvány esetén indul meg az eljárás, ebben az esetben a hatóságok ilyen esetben 
kötelesek megindítani az eljárást. És én ezt óriási különbségnek tartom. És itt nem azon a 
pontosításon szeretnék lovagolni, mert abban természetesen igaza van államtitkár úrnak, hogy 
a vádat tekintve adott esetben nincs különbség, csak a magánindítvány vonatkozásában van 
különbség.  

Úgyhogy az érveim, azt gondolom, az államtitkár úr felszólalása után is helytállóak, 
sőt még inkább helytállóak, mint annak előtte. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Felkérem alelnök urat az ülésvezetés átvételére, és szót kérek. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót elnök úr részére. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én azt gondolom, hogy a rendőr, rendvédelmi 

szerv tagja sérelmére elkövetett bűncselekmény, ami itt fölmerül a 222-229. §-okban, az nem 
a rendőr magánügye. Ezt a cselekményt nem Kovács Péterrel szemben követik el, hanem az 
intézkedő rendőrrel szemben. Ebből adódóan én teljesen logikusnak tartom, hogy ez nem 
magánindítványra büntethető cselekmény kell hogy legyen. Tehát teljes mértékben egyetértek 
a honvédelmi bizottság javaslatával, és ha és amennyiben – bevallom őszintén, most 
hirtelenjében nem tudom pontosan az egyéb kiágazásait az ilyen szabályozásnak – az egyéb 
hivatalos személy tekintetében más a megoldás, akkor azt tartanám koherensnek, hogy az 
egyéb hivatalos személy tekintetében se legyen magánindítványra büntethető a 222-229. §-
okban elkövetett bűncselekmények köre. Tehát ezeken a bűncselekményeken keresztül az 
állam eljáró szervét éri a sérelem, és annak a tekintélyének a megóvásáról van szó, és ez nem 
Kovács Péter rendőr tizedesnek a magánügye.  
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ELNÖK: Megadom a szót Bárándy Gergelynek, és visszaadom az ülés vezetését elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én egyébként csodálkozom picit Salamon elnök úr hozzászólásán, hiszen Salamon 
elnök úr gyakorlatilag a hatóság megsértése nevű bűncselekmény mellett érvel most. Ezt 
tudom mondani. (Elnök: Jól látja.) Mert ha azt mondjuk, hogy ez nem a magánügye, és a 
hatóság megsértése másként minősül, merthogy más érdekek is szóba jönnek, mint bárki 
másnak a megsértése, akkor bizony úgy látszik, hogy az az irány, amelyet én feltételeztem 
ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban, abszolút helytálló. Borzasztó!  

Még egyszer mondom: ez nem más, mint a hatalom kritizálhatóságának a szűkítése. És 
szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy annak bizony konzekvenciái vannak, ha 
valaki ellenszegül a hatóság tagjának intézkedésével szemben. Annak van olyan 
konzekvenciája, hogy az megalapozza, mondjuk, akár a bilincselést, az előállítást, 
kényszerintézkedések alkalmazását, és természetesen, ha ez tettlegességig fajul, vagy nem is 
kell tettlegességig fajulnia, hanem egyszerűen ellenáll a hatóság intézkedésének, nem tesz 
eleget a felszólításnak, abban az esetben hivatalos személy elleni erőszakot követ el, ami már 
most bűncselekmény a magyar Btk.-ban.  

Én azt gondolom, nagyon helyesen húzták meg a rendszerváltozáskor a határt, hogy 
mi az, ami valóban a társadalom érdeke a tekintetben, hogy a hatóság megfelelőképpen tudjon 
eljárni és intézkedni, és mi az, ami már a hatalom kritizálhatóságának a korlátozása. Én úgy 
hiszem, itt nincs másról szó, mert ebben az esetben senki nem áll ellen. Mert ha ellenáll, 
akkor már egészen más bűncselekmény és egészen más jogkövetkezményei vannak a 
cselekményének, hanem egész egyszerűen olyan szavakkal illeti a rendőrt, ami a becsületébe 
gázol, ami a becsületét sérti. Ebben az esetben a rendőrnek, mint bármely más 
állampolgárnak, azt gondolom, joga van ez ellen fellépni és a saját becsületét megvédeni. De 
az államot az ég egy adta világon semmilyen kár nem éri azzal, hogy bántó szavakat 
mondanak az eljáró rendőrre. Akkor éri kár az államot, ha az intézkedő rendőrt bármilyen 
módon akadályozzák abban, hogy végrehajtsa az ő feladatát. Ez egy óriási különbség, 
hatalmas különbség! És éppen ezért mondom azt, hogy a hivatalos személy elleni erőszaknak 
helye van a Btk.-ban, ha valaki nem tesz eleget a rendőr felszólításának, helye van annak, 
hogy kényszerintézkedést alkalmazzanak vele szemben. De a rendőrnek, az országgyűlési 
képviselőnek, a miniszternek épp annyit ér a becsülete, mint amennyit ér bárki másé az 
országban.  

Éppen ezért én eleve ellenzem azt, hogy ez a szemlélet, nem csak ez a rendelkezés, ez 
a szemlélet utat törjön magának ma a jogalkotásban.  

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

Megítélésem szerint a módosító javaslatnak nem kellene akkora indulatokat kiváltania, mint 
amit Bárándy képviselő úr előadott. A bírói gyakorlat szerint becsületsértés megállapítható 
közszereplővel szemben vagy közhatalom gyakorlójával szemben is. A bírói gyakorlat ezt 
ismeri (Dr. Bárándy Gergely: Így van.), és ilyen döntések vannak. Ebből az következik, hogy 
nem igaz az a tétel, hogy rendőrrel, vagy mindegy, közhatalom gyakorlójával szemben 
büntetőjogi védelem felesleges lenne, mert az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése ezt 
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kizárná. Tehát a rendőr sérelmére, igen, megállapítható becsületsértés vagy rágalmazás. És 
ebből már csak az következik, hogy a magánindítvány előterjesztésének mi a funkciója ebben 
az esetben. 

A büntetőeljárás vagy hivatalból, vagy feljelentés alapján indul. A feljelentés alapján, 
ha maga a sértett feljelentést tesz, az olyan, mintha magánindítvány történt volna. Tehát 
lényegében akkor feljelentésre indul az eljárás. Ha pedig hivatalból kell indulnia, az csak úgy 
fordulhat elő, ha a nyomozó hatóság észleli, hivatalból észleli azt, hogy történt egy ilyen 
bűncselekmény, vagy ennek a gyanúja, pontosabban. Ez hogyan fordulhat elő? Megint csak 
úgy, ha valamilyen, például rendőri jelentésben szerepelnek ezek a becsületsértő tényállítások 
vagy az erre utaló bizonyítékok. Tehát ha semmilyen nyoma nem marad egy ilyen 
becsületsértő magatartásnak, sem a nyomozó hatóság hivatalból nem észleli ezt, sem pedig az 
eljáró rendőr nem tesz feljelentést, akkor nem indul büntetőeljárás. Ha pedig ennek a 
hivatalbóli észlelése történik, megint csak mondom, annak is valamilyen, legalább ráutaló 
magatartással kell a hivatalos szerv tudtára jutnia, akkor fog csak elindulni a büntetőeljárás. 
Tehát még az sem igaz, amit Bárándy képviselő úr mond, hogy minden esetben… De nem, 
másképp fogalmazok. Tehát elvileg igaza van Bárándy képviselő úrnak, hogy kötelező lenne 
a büntetőeljárás megindítása. Elvileg igaza van, de azt azért ne felejtse el, hogy az ügyészség 
hányszor ad vissza olyan megkereséseket, amikor azt mondják, hogy a sajtóban olvasták, 
hogy ez vagy az történt, és az ügyészség azt mondja, hogy ez nem minősül hivatalos 
észlelésnek, nem a hivatalos eljárása során észlelte a hatóság. Tehát mindenképpen a hivatalos 
eljárásba valahogy be kell kerülnie annak a ténynek, hogy egy rendőrrel szemben 
becsületsértést vagy rágalmazást követtek el.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Államtitkár Úr! Én azzal teljes mértékben egyetértek, hogy fokozottan büntetőjogi védelmet 
kell adni a rendészeti szervek tagjainak, és sajnos Magyarországon nagyon elszaporodtak az 
olyan jellegű cselekmények, amelyek során durván, verbális módon sértegetik a hatóságok, 
rendészeti szervek tagjait. És bizony, ennek valahol gátat kell szabni, és ezzel kapcsolatosan a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom is nagyon sokszor szót emelt már. Ma sajnos nem kapnak 
védelmet a rendészeti szervek tagjai. Tehát e tekintetben mi támogatnánk azt, hogy fokozott 
védelmet élvezzenek, és azt is, hogy abban az esetben, amikor a tevékenysége ellátása során a 
rendőrt, rendészeti szerv tagját e tevékenységével kapcsolatos feladatellátása miatt megsértik, 
akkor az bizony nem az ő személyi sérelme, hanem akinek az egyenruháját viseli, az egész 
állami szervnek a megsértése, és emiatt legyen hivatalból üldözendő, ez egyértelmű.  

Azonban álláspontom szerint a honvédelmi bizottságnak ez a javaslata nem precíz 
megfogalmazás, mert bármilyen esemény, ami rendészeti szerv tagját éri egy ilyen 
cselekmény, minden esetben hivatalból lesz üldözendő, holott civilként is lehet bárhol, 
bármikor, tehát úgy is megsérthetik. Tehát ezzel teljes mértékben egyetértenénk akkor, ha 
kiegészülne azzal, hogy „e feladat ellátásával kapcsolatos tevékenysége során ért sérelem 
esetén”, tehát ebben az esetben tudnánk ezt támogatni és elfogadni. 

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

Elnök úr, Gyüre alelnök úr nyitott kapukat dönget. Ugyanis úgy szól ez a módosító indítvány, 
mármint a honvédelmi bizottság módosító indítványa, hogy magánindítványra büntetendő a 
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bűncselekmény, kivéve ha a 228. §-ban meghatározott bűncselekményt rendvédelmi szerv 
tagjának sérelmére követik el, és a 228. § így szól: „aki a sértett munkakörének ellátásával, 
közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben” követi el 
a bűncselekményt. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Akkor jó. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban érdekes 

vita bontakozik ki. Én azt gondolom, azzal nem lehetne probléma, mert hiszen nem feltétlenül 
kell a munkáját végző rendőrt arra kényszeríteni, hogy az ebből fakadó sérelmet maga 
képviselje az ügyészségen, de akkor kiterjesztve egyébként az ügyészekre, a bírákra, és még 
adott esetben szélesíthetjük ezt a kört. Az ő esetükben lehetővé lehet tenni, hogy a vádat más 
képviselje, de a saját indítványa alapján – és így rendben van a dolog. Azt gondolom, így 
arányos lenne a történet.  

Csak, államtitkár úr, az nem igaz egyébként, már ha egyáltalán közszereplőnek 
minősítem a rendőrt – mert én az eljáró rendőrt egyébként nem minősítem közszereplőnek –, 
de a közszereplők esetén is lehet helye a becsületsértésnek, legalábbis az Alkotmánybíróság 
36/94-es határozata és egy ’96-os – annak a számát nem tudom megmondani – BH alapján, 
hogyha az indokolatlan és olyan durva. Egyébként a rágalmazásnak pláne lehet helye, ezt 
szeretném megjegyezni, közszereplő esetén is. De azért nem érdemes ezzel foglalkozni, mert 
szerintem az eljáró rendőr nem közszereplő. Nincs ennek természetesen egzakt 
meghatározása, sajnos; jó lenne, ha lenne. Én nem sorolom ebbe a körbe. 

Amit pedig ön arra vonatkozóan mondott, hogy valószínűleg ez hasonló lesz ahhoz, 
hogy magánindítványra büntetendő, hiszen hogyan derülne ki, ha az ügyészség hivatalból 
nem indít ebben eljárást. Azt felejti el, államtitkár úr, hogy amennyiben az eljáró rendőr 
bűncselekmény elkövetését észleli, akár a saját sérelmére, akár más sérelmére, erről ő köteles 
tájékoztatást adni a felettesének, köteles jelentést írni erről, a jelentésbe köteles belevenni azt, 
hogy az ő megítélése szerint bűncselekményt követtek el az ő sérelmére. Márpedig, ha ez így 
van, akkor a felettese a most hatályban lévő jogszabályok alapján köteles lesz megindítani az 
eljárást ebben az ügyben. Ez az, amire én azt mondom, még egyszer, hogy kiemeltebben 
kívánja védeni az állam a becsületét egyeseknek, másoknak meg kevésbé. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak egy rövid megjegyzésem van. A 

hatáskörében eljáró rendőr, ugyanúgy, mint bármilyen más hivatali hatáskörében eljáró, 
közhatalmat gyakorló személy, ebben a vonatkozásában közszereplő. Ebből két dolog 
következik: az egyik az, hogy többet kell tűrnie, a másik pedig, hogy természetesen nem lehet 
fokozott becsületvédelmi garanciákat adni a számára. Erről egyébként szól egy 
alkotmánybírósági határozat.  

Javasoltuk már korábban azt, hogy az új polgári törvénykönyvben legyen egy 
differenciált közszereplői definíció, ami a többi jogágra át tud sugározni. De mindenki, aki 
közhatalmat gyakorol, a közhatalom nevében eljár, ebben a vonatkozásában közszereplőnek 
minősül.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Hát, ez majdnem így lenne, amit Schiffer képviselő úr mond, ha egyébként nem takarnák ki 
rendszeresen az intézkedő rendőrök arcát. Érdekes, amikor jogilag megítélik, akkor 
közhatalmat gyakorol, és ezáltal közszereplő, de egyébként védik a személyiségi jogait. Ez a 
gyakorlat nyilván ellentmond egymásnak, ez a helyzet. 

Viszont Schiffer képviselő úr számára nem akarom megismételni az egész vitát, mert 
úgy tűnt nekem, későn érkezett, de az álláspontunk az, és azért támogatjuk, mert szerintünk ez 
a módosító indítvány nem jelent fokozottabb büntetőjogi védelmet. Tehát gyakorlatilag a 
büntetőjogi védelem szintje változatlan, itt pusztán egy, ha úgy tetszik, eljárásjogi, bár 
valójában egy anyagi jogi, büntethetőségi akadályról beszélünk a magánindítvány esetén. De 
a lényeg az, hogy ez nem anyagi jogi, minősítésbeli eltérést jelent. 

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

Előtte rögzítjük, hogy Szakács Imrét Vas Imre képviselő úr, Lamperth Mónikát Ipkovich 
György képviselő úr helyettesíti. 

Ki támogatja a 185/1-es honvédelmi bizottsági módosító javaslatot? (Szavazás.) 21 
igen. A bizottság támogatta. 

Munkatársaink a következőkre hívták fel a figyelmet. A Vas Imre képviselő úr által 
javasolt bizottsági módosító javaslatok közül a 11. számú alternatívát képez a kiegészítő 
ajánlásban 283/1. alatt az alkotmányügyi bizottság által előterjesztett módosító javaslattal. 
Tehát, képviselőtársaim, ha és amennyiben a bizottság előterjeszti a képviselő úr javaslata 
szerint a 11. számú módosító javaslatot is, akkor a 283/1-est vissza kell vonni, mert a kettő üti 
egymást.  

Ennek jelzése után sorban haladunk.  
Az 1. számú bizottsági módosító javaslat tárgyalására kerül sor. Kérdezem az 

előterjesztő képviselőjét. Esetleg ha valamennyiről tud nyilatkozni államtitkár úr, az is 
lehetséges; akkor viszont kérem, hogy erre az ütközésre is térjen ki. 

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

Elnök úr, a bizottsági módosító javaslatokat mindegyiket támogatjuk. És egyetértünk azzal, 
hogy a 11. pontban foglalt módosító javaslat kizárja a korábban elfogadott módosító 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Értem. Tehát akkor annak a visszavonásával is egyetért az előterjesztő. 
Az 1. ponthoz hozzászólás van-e? Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az elmúlt bizottsági ülésen is jeleztem, hogy ellenérzéseim vannak a 
283/1., illetve a 363. §-ban megfogalmazott rendelkezések tekintetében. Általában ellenzem a 
szervek közötti együttműködésnek a büntetőjogi vonatkozásait, tehát hogy azzal próbáljuk 
szankcionálni az egyik együttműködésre kötelezett szervet, hogy ha a másikkal nem működik 
együtt, akkor büntetőjogi következményei lesznek. Itt pedig jellemzően az önkormányzatok 
és az Állami Számvevőszék viszonyát próbálja pönalizálni bizonyos esetekre ez az 
előterjesztés.  

A (2) bekezdést pedig végképp ellenzem, ugyanis szerintem az alkotmányosság 
határát súrolja. Azt ugyanis tudni kell, hogy amennyiben az Állami Számvevőszék felszólítást 
küld, mondjuk, vagy intézkedési tervet kér egy önkormányzattól, annak nagyrészt 
költségvetési vonzatai is szoktak lenni. Nyilvánvalóan az intézkedésre kötelezett szervezet 
költségvetési módosításra és egyéb intézkedések meghozatalára nem jogosult. Ehhez képest a 
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(2) bekezdésben írt szankció úgy sújtja az intézkedésre kötelezett szerv vezetőit, hogy 
tulajdonképpen eszköz nincs a kezében annak a végrehajtására. Tehát előfordulhat az az eset, 
sőt nagyrészt, ha ilyenek szoktak lenni, általában az az eset fordul elő, hogy nem tud, tehát 
nincs abban a helyzetben, hogy eleget tegyen a felszólításnak, ugyanakkor a büntetőjog pedig 
pönalizálja ezt a cselekményt.  

Én meggondolásra kérném képviselőtársaimat. Nagyon visszás helyzetek alakulhatnak 
ki ennek okán. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr hozzászólása a 11. pontra vonatkozik. Nekem ez nincs 

ellenemre, ha tehát nem kívánják a csomag szétbontását. (Dr. Bárándy Gergely: De, de!) 
Legyen szétbontva? (Dr. Bárándy Gergely: Igen.) Akkor viszont, ha már elkezdtük a 11-est, 
akkor most tárgyaljuk meg a 11-es kontra 283/1-es kérdését, erről tárgyaljunk, és erről fogunk 
szavazni. (Dr. Bárándy Gergely: Helyes.)  

Az előterjesztőt egységesen nyilatkoztattam, tehát arra már nincs szükség. További 
hozzászólás van-e ehhez a ponthoz? Ha nincs, akkor határozathozatal következik.  

Úgy teszem föl a kérdést, támogatja-e a bizottság azt, hogy 11. pont alatt előterjesszük 
ezt a módosító javaslatot, és egyben a 283/1-est visszavonja a bizottság. Ki ért ezzel egyet? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság tehát így 
döntött. Tehát akkor a 11. pont alattit előterjesztettük, és egyben ezzel a 283/1-est 
visszavontuk. 

És akkor most következik az 1. pont. Az előterjesztő valamennyit támogatja. Van-e 
ehhez hozzászólás? Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki támogatja az 1. pontot? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta az 1. pont 
előterjesztését. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a 2. pont előterjesztését? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a 3. pont szerinti javaslat 
előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy a 3. pontot is előterjeszti. 

A 4. pont alatti javaslathoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Kérdezem, előterjeszti-e a 
bizottság a 4. pont alatti javaslatot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 
21 igen szavazattal úgy döntött, hogy ezt a javaslatot is előterjeszti.  

Az 5. pont alatti javaslat következik. Bárándy Gergely kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Egyrészt örülök, és köszönöm szépen azt, hogy a kormány támogatja 
bizottsági módosító javaslat formájában az állatkínzás törvényi tényállását módosító 
javaslatomnak az egyik részét. Néhány hónappal ezelőtt – képviselőtársaim közül nyilván 
többen emlékeznek erre – összehívtam egy ellenőrző albizottsági ülést az állatkínzás 
gyakorlati tapasztalatainak áttekintése céljából, amelyen részt vettek szakemberek a bíróság, 
ügyészség, rendőrség részéről, illetve itt voltak állatvédők és más civil szervezetek. 

Sok kritika fogalmazódott meg, de igazából két fő kritika volt, ha szabad így 
fogalmaznom. Az egyik, hogy a kirívó esetekre sem szabnak ki a bíróságok végrehajtandó 
szabadságvesztést. Ezt az érintettek annak tulajdonították, hogy nem elég magas a büntetési 
tételkerete az állatkínzásnak. A másik pedig az volt, hogy több állat egyidejű elpusztítása, 
megkínzása esetén is egy rendbeli bűncselekménynek, azaz nem halmazati elkövetésnek 
értékelik a jogalkalmazók az állatkínzást. És felmerült az, hogy egyébként legyen egy új 
büntetési nem, az állattartástól eltiltás.  
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Az ülésen javasoltak alapján terjesztettem elő a két módosító javaslatomat, amelyből 
örülök, hogy legalább egy elemet a kormány támogat, hiszen egy részét a problémáknak ez a 
javaslat kezeli, hiszen az alapeseti állatkínzás esetén a több állatnak a megkínzása 
súlyosabban fog minősülni, és így a jogalkotó élt azzal a jogkörével, hogy ha és amennyiben 
nem tetszik neki a bíróság, a jogalkalmazó kialakult gyakorlata, akkor ezt 
törvénymódosítással felülírja, és orientálja a jogalkalmazót a jogalkotó szerinti út felé.  

Előrelépés még annyi, hogy ha mindkét minősített esetet megvalósítja valaki, azaz az 
állatnak különös szenvedést okozva követi el az állatkínzást, és egyébként több állatnak a 
pusztulását okozza, ebben az esetben, ha nem is még súlyosabb minősített esetet valósít meg, 
de legalább a minősített eseten belül majd súlyosító körülmény lesz az egységes bírói 
gyakorlat szerint.  

Üdvözlöm azt, hogy a törvényi tényállás elfogadta azt a megközelítést, amely szerint 
differenciálni kell az állatkínzást a vonatkozásban, hogy az csak alkalmas valamilyen 
eredménynek a kiváltására, avagy pedig az eredmény be is következett. Azaz egy úgynevezett 
praeterintencionális bűncselekményt alkotott belőle a testi sértés mintájára – illetve alkot 
belőle, ha elfogadjuk ezt a javaslatot –, azaz ha az egészségkárosodás vagy a pusztulás mint 
eredmény megvalósul, akkor az már differenciáltan jelenik meg a törvényben, ha picit furcsa 
módon is, hiszen önmagában ez súlyosítást nem fog eredményezni; a mellett fog csak, ha több 
állat sérelmére követik így el ezt a bűncselekményt.  

Tehát még egyszer, azt mondom, hogy előrelépésnek tekintem ezt a javaslatot. De én 
javasolnám a tisztelt bizottság tagjainak és majd természetesen a plenáris ülésen minden más 
képviselőtársamnak is, hogy támogassa az én többi javaslatomat is az állatkínzás 
vonatkozásában, hiszen azok a javaslatok az ellenőrző albizottság munkájának az 
eredményeképpen születtek meg, figyelembe véve az állatvédő szervezetek, illetve a 
jogalkalmazók gyakorlati tapasztalatait is. Köszönöm szépen. 

Mi ezt a javaslatot egyébként támogatni fogjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Annyiban pontosítanám Bárándy képviselőtársamat az 

albizottsági ülésen elhangzottak kapcsán, hogy ott kiderült, hogy több embert ítéltek 
egyébként végrehajtandó szabadságvesztésre állatkínzás miatt, csak kiderült, hogy már nem 
első bűncselekményes elkövetők, hanem rövid időn belül többszörös elkövetők. Tehát ez úgy 
igaz, hogy aki csak állatkínzást követett el és a bűnügyi nyilvántartás más adatot nem 
tartalmazott róla, azoknál szokott előfordulni, hogy gyakorlatilag szinte kizárólagos, hogy 
maximum felfüggesztett szabadságvesztést kapnak. 

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

támogatja azt, hogy az 5. számú javaslatot előterjesszük? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 22 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti az 5. szám alatti 
javaslatot is. 

A 6. pont következik. Kérdezem, van-e hozzászólás. Rubovszky György! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, itt három bűncselekmény után 

ugyanaz az enyhítő szakasz módosítás van. Azt indítványozom, hogy a 6., 7., 8. pontot 
tárgyaljuk együtt. 

 
ELNÖK: Nincs ellenvetése senkinek, úgyhogy együtt tárgyaljuk, mert ez valóban 

logikus fölvetés volt.  
Van-e tehát hozzászólás a 6., 7., 8. pontokhoz? Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én azért nem tudnék támogatni egy ilyen módosítást, hiszen önmagában veszélyt rejt az – 
persze értem a büntetőpolitikai célját a korlátlan enyhítésnek, illetve a büntetés 
mellőzhetőségének –, hogy akkor mentesül valaki egy bűncselekmény miatti büntetés alól, 
amit egyébként ő maga is elkövetett, ha az elkövetés körülményeit feltárja. Tehát egyrészt 
lehet ez egy tökéletesen indokolatlan és igazságtalan menekülőút valakinek, és sajnos az a 
tapasztalat, hogy nemegyszer élnek ezzel; ha úgy tetszik, a bosszú eszköze a 
büntetőeljárásokban. Éppen ezért, ha azt az elemet is kiemeljük belőle, ami legalább egy kis 
garanciát jelentene, hogy a jogtalan vagyoni előny ellenértékét a hatóságnak át kell adni, 
akkor még rosszabb irányba tévedünk. Én úgy tudok fogalmazni, hogy úgy néz ki akkor a 
helyzet, hogy valaki elköveti a bűncselekményt, megkapja érte a vagyoni előnyt – ha jól 
értem, de mivel nem látom az eredeti szöveget, itt a tévedés jogát fenntartom magamnak –, és 
még meg is tarthatja azt a jogtalan előnyt, és így mentesül a büntethetőség alól. Nekem ez, 
őszintén szólva, furcsa. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gáva Krisztián helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak kiegészíteni próbálnám és megmagyarázni, 
miért van szükség ennek az elhagyására. 

Ennél a három tényállásnál, tehát a vesztegetésnél, a hivatali vesztegetésnél és a 
bírósági eljáráshoz kapcsolódó vesztegetésnél ezek a bekezdések mind az aktív oldalra 
utalnak, tehát a vesztegetőre. Ő nyilvánvalóan nem kap vagyoni előnyt. Itt az enyhítő 
szakasznak az automatikus megjelenítése történt a javaslatban, ez itt nyilvánvalóan 
elhagyandó az aktív oldalon, míg a passzív oldalon természetesen ugyanúgy bent marad. 
Tehát aki kapja a vagyoni előnyt, annak természetesen vissza kell adnia ennek az enyhítő 
szakasznak az értelmében is. Tehát ez ennek a helyretételéről szól. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Elvi alapon nem értek egyet 

vele, de konkrétan ezzel a módosítással, így, ezzel a kiegészítéssel igen. 
Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. 

Szavazhatunk egyben a három pontról? (Nincs ellenvetés.) Igen.  
A 6., 7. és 8. pontok előterjesztését teszem fel szavazásra. Ki ért egyet vele? Az igenlő 

szavazatokat számolom. (Szavazás.) 24 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 
három módosító javaslatot előterjeszti.  

A 9. pont következik. Hozzászólás? Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki 
ért egyet, hogy a 9. pont szerinti javaslatot előterjesszük? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy előterjeszti a 9. pontot. 

A 10. pont következik. Van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 10. pont szerinti módosító javaslat előterjesztését? (Szavazás.) 22 igen szavazattal 
a bizottság úgy döntött, hogy előterjeszti ezt a javaslatot. 

A 11. pontról döntöttünk. 
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A 12. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja, hogy a 12. pont szerinti módosító javaslatot előterjesszük? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag úgy döntött, hogy előterjeszti ezt a javaslatot is. 

A 13. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja ennek a javaslatnak az előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

Végül a 14. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a 14. pont szerinti 
javaslat előterjesztését? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy ezt is 
előterjeszti. 

Kérdezem, van-e a büntető törvénykönyvvel kapcsolatosan bármiféle fölvetés vagy 
indítvány. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor az 1. napirendi pont megtárgyalását 
befejezettnek nyilvánítom. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény és egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6842. szám); 
módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló T/6842. számú 
törvényjavaslathoz – Vas Imre képviselő úr önálló indítványa – benyújtott módosító 
javaslatok megvitatására. Öt pontot tartalmaz az ajánlástervezetünk. Ki fog a kormány 
képviseletében nyilatkozni? (Jelzésre:) Az államtitkár úr változatlanul. 

Szót kért Papcsák Ferenc képviselő úr, megadom a szót.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Engedje meg a tisztelt elnök úr, hogy az öt pont kapcsán azt javasoljam, 
hogy ezt be kellene nyújtanunk.  

Egy 15 pontos bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek indítványt, amelynek 
az egyik legfontosabb eleme a 8. oldalon a 6. ponthoz szánt indokolási részben található, mely 
szerint a módosítás nyilvánvalóvá tenné az általam tett módosítást, hogy a jogi képviselő 
bírságolásának akkor van helye, ha a kérelem vagy az annak alapjául szolgáló bármely okirat 
olyan hibában szenved, amelynek alapján a jogi képviselőnek…, tehát csak abban az esetben, 
ha súlyos jogsértést valósítana meg az okiratok benyújtásával – én erre teszek indítványt a 
tisztelt bizottságnak. És néhány más pontosító indítvány is megfogalmazásra került, egy-kettő 
átkerült egyik helyről a másikra, és így tovább.  

 
ELNÖK: Értem. Talán annyit kérdeznék – vagy hangosan gondolkodom –, hogy 

sorrendileg melyiket érdemes előrevennünk, ezeket, amelyeket ön javasol, vagy pedig az 
ajánlástervezetet. Nincs jelentősége a sorrendnek? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Azt gondolom, hogy inkább ezt, mert akkor az 

előterjesztő már tud ezzel foglalkozni, és érdemében be tudja építeni a saját gondolatai közé. 
 
ELNÖK: Tehát a bizottság az ön javaslatával foglalkozzon sorrendben előbb (Dr. 

Papcsák Ferenc: Igen.), mert végül is mindegy, csak a célszerűség okán. Képviselő úr, 
összefüggések nincsenek? Tehát nincsenek alternatívák? Úgy értem, hogy ha elfogadunk 
bizottsági indítványt, akkor az érintené az ajánlástervezet bármelyik pontját. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, egyébként érinti. Két módosító javaslatot nyújtottak 

be, az egyiket Vitányi István képviselőtársunk, az ő javaslatát pontosítja, tehát ez okból ezt 
nem támogatom. A másikat pedig Szekeres Imre és Göndör István nyújtotta be. Az őáltaluk 
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felvetett az ügyvédek bírságolásával kapcsolatban más megoldást javasol. Szekeres Imréék a 
teljes ügyvédi bírságolást szeretnék eltörölni, míg amit Papcsák képviselőtársam javasolt, az 
meg csak korlátozná, tehát az eddigi objektív felelősséget kvázi felróhatósághoz és súlyos 
törvénysértéshez… 

 
ELNÖK: Jó, most részletekbe nem kérem belemenni.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tehát nem támogatom. 
 
ELNÖK: Most csak azt látom, hogy a 6. §-t ez a javaslat is érinti, és ez is. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Így van. 
 
ELNÖK: Ott látok együttes tárgyalási és döntési szükségességet. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Így van. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor haladjunk a bizottsági módosító javaslatok sorrendjében, tehát 

amit Papcsák Ferenc képviselő úr benyújtani javasol.  
Először az 1. pontját tárgyaljuk meg, amely a törvényjavaslat 2. §-ának módosítására 

irányul. Az előterjesztő, ha jól értettem, támogatja. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, támogatja, mind a 14 pontot. 
 
ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a bizottsági módosító javaslatot teljes egészében támogatjuk, tehát minden pontját. 
 
ELNÖK: Mindegyik javaslat előterjesztésével egyetért a kormány; akkor erre külön 

nyilatkozatot nem fogok kérni. 
Van-e hozzászólás az 1. ponthoz? (Dr. Rubovszky György: Döntsünk egyben!) 

Döntsünk egyben? Mivel egyben? (Dr. Rubovszky György: Az 1-14. pontokról. – Többek: 
Inkább külön!) Van itt részben átfedés; egyszerűbb külön-külön, már a jegyzőkönyvezés okán 
is. Kérem képviselő urat, álljon el a javaslattól, mert bonyolultabb lehet. 

Hozzászólás az 1. ponthoz? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja az 1. 
pont előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a 
bizottság előterjeszti. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 2. pont szerinti javaslatot? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, 
hogy előterjesztjük. 

Technikai szünet következik. (Rövid szünet.)  
A munkatársunk jelzését továbbítom Papcsák Ferenc képviselő úr felé. A bizottsági 

módosító javaslatok 15 pontot tartalmaznak, az indokolásban van egy a 16. ponthoz is, 
magyarul szerepel egy nem létező pontnak az indoklása is. Majd menet közben, mire a végére 
érünk, kérünk egy választ, hogy akkor azt az indokolást hagyjuk el, mert ugyebár a bizottság 
indoklással terjeszti elő a dolgokat, és ez zavaró lehet. (Közbeszólások.) Vagy már tudjuk? 
Nem kell 16. ponthoz indoklás? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Nincs 16. pont. 
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ELNÖK: Majd elérünk odáig, most haladjunk! Rubovszky képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én ragaszkodom az ügyrendi 

javaslatomhoz. Az érintett két pontot, amelyik összefügg a bizottságival, azt vegyük ki, a 
fennmaradó tizenegyben döntsön egyben a bizottság, és ami az ajánlásban, illetve a bizottsági 
módosítóban is érintett, azt önállóan tárgyaljuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, én semmilyen rossznak nem akarok az elrontója lenni… De 

látja, ha ezt most így egy csomagban megszavaztuk volna, akkor bement volna egy olyan 
javaslat, amiben van egy olyan indoklási pont, aminek nincs rendelkező rész szerinti pontja.  

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnök úr, ez tisztázódott. És amin vita van, 

azt javasolom kivenni.  
 
ELNÖK: Most akkor Papcsák képviselő úr mondja jegyzőkönyvbe, hogy az indokolás 

hol ér véget.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): A 8-as kétszer szerepel az anyagban, és ezáltal 

most már, úgy látom, a szakértők is így értelmezik. Ennek a pontosítása mellett én is kérem és 
indítványozom, hogy ami nem vitás, abban egyben szavazzunk. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, egy pillanat… (Közbeszólások, folyamatos zaj.) 

Képviselőtársaim, tartsunk szünetet? Mert ezt tisztázzuk, ez így nincs tisztázva! Így nem írom 
alá!  

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, tisztázva van. Ha megnézi az anyag 8. 

oldalának szövegét, a 6. ponthoz rosszul írtam, mondhatom így, és utána a 7., 8. ponthoz 
szövegpontosítás, 4., 5., és utána a folyó sorszámozás eltér. Tehát így keletkezett az elírás. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, akkor van a 6. pont, odáig nincs probléma. (Dr. Papcsák 

Ferenc: Igen.) Az az a nagyon hosszú szöveg. (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Utána van egy 
egysoros rész: 7-8. pont. Ez marad vagy nem marad? 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az marad. 
 
ELNÖK: Marad. Utána jön egy olyan, hogy 8.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az a 9-es lesz.  
 
ELNÖK: Az 9. pont lesz. Tehát az indoklásbeli 8. pont 9. pont lesz (Dr. Papcsák 

Ferenc: Így van.), utána következik a 10.-től 13. pontig. Az marad? (Jelzésre:) Jó, technikai 
szünet következik. (Rövid szünet.) Már abban rugalmas vagyok, hogy nem kérek új írásbeli 
anyagot, mert azt kellene leginkább, hiszen írásbeli anyag fölött szavazunk. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, az indítványom az, hogy a rendelkező 

részek, tehát a törvényjavaslat módosítási javaslatai maradnának szakaszszámok és pontok 
szerint. Ezzel a 7. oldal véget ér. És az indokolási rész pontjait, tehát ahol meg van jelölve, 
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hogy 1. ponthoz, 2. ponthoz, 3. ponthoz, s a többi, ezeket a pontok szerinti részeket 
kiszednénk, és a szöveg egységes egészet alkotna. És akkor így az indokolás rendben van.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez nem lesz házszabályszerű, mert a javaslatok önálló 

javaslatok, és minden javaslathoz indoklás szükséges. Tehát nem tudjuk megcsinálni azt, 
hogy az összes módosító javaslatnak egy közös indoklása legyen. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Elnök úr, nagyon egyszerű. Pontosan meg van 

határozva a szakaszokhoz az indokolás, csak elcsúszott a számozás, ezt kellene rendbe tenni. 
 
ELNÖK: Akkor diktáljuk jegyzőkönyvbe a jó számozást! Ha megengedi, térjünk 

vissza oda, ahol a technikai szünetet elrendeltem. Tehát azt gondoltam, hogy a 8. pont helyett 
van a 9. pont.  

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Utána következik egy olyan, hogy 10-13. ponthoz. Az marad vagy nem 

marad?  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az is jó.  
 
ELNÖK: Akkor az marad, képviselő úr? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Igen. 
 
ELNÖK: Az marad. Következik a „14. ponthoz” pont. Az marad vagy nem marad?  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Az is marad, igen. 
 
ELNÖK: A 14. ponthoz is marad úgy az indokolása.  
Következik a 15. ponthoz szóló indokolás. (Jelzésre:) A munkatársam azt mondja, 

képviselő úr, hogy tartalmilag vizsgálva a kérdést, ami 16. pont, az nem kell, hanem az a 
mondat a 15. pont indokolásának a része. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Így van. 
 
ELNÖK: Ez helyes? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Helyes, igen. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor most meg kell állapítanom Rubovszky György indítványára, hogy 

mik az összefüggő pontok. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): A 15-össel ér véget a szöveg.  
 
ELNÖK: Azon már túl vagyunk.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): A 15. ponttal ér véget az indokolás, tehát nincs 

16-os meg 17-es. 
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ELNÖK: Szót kért és kapott Papcsák Ferenc képviselő úr. Tessék akkor 
végigmondani! 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tehát 1-15. pontig indokolás 

– nincs több. (Közbeszólások, folyamatos zaj.)  
 
ELNÖK: Ha az elnök is megszólalhat, azt csenddel kérem jelezni. (Derültség.) Vas 

Imre, tessék! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Úgy néz ki, hogy a 10-13. nem 10-13., hanem 10-12., és 

akkor a 14-es 13-asra, a 15-ös 14-esre, és a 16-os 15-ösre változna. 
 
ELNÖK: Jó, akkor szünetet rendelek el, és kérem a javaslat írásbeli leírását. (Szünet: 

10.04–10.08 óráig.)  
Tisztelt Bizottság! Folytatjuk ülésünket. Képviselőtársaimnak kiosztásra került az új 

változat.  
Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt javasolnám, 

hogy indítványozzuk a részletes vita elhalasztását. Ez az egész játék teljesen méltatlan. Ezt a 
törvényt igen sok jogalkalmazónak kellene napi szinten forgatnia. Így nem lehet az alapvető 
gazdasági törvényekhez hozzányúlni. Fogalmuk nincs a tagoknak arról, hogy egységes 
szerkezetben a jogszabály hogyan fog kinézni. 

 
ELNÖK: Ügyrendi indítvány volt, frakciónként egy hozzászólás lehetséges. A KDNP 

részéről Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én azt hiszem, ez a vita 

kitisztázta a kérdést, és teljesen nyilvánvalóan egyértelmű és helyes jogszabályi döntési 
lehetőség van a bizottság rendelkezésére bocsátva. Úgyhogy én ennek az ügyrendi 
indítványnak az elutasítását javasolom. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A magunk részéről 

szintén támogatjuk Schiffer András képviselő úr indítványát, tehát a napirendről való levételt. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További frakció részéről? Ipkovich György, majd Papcsák Ferenc! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A magunk részéről is csatlakozunk a Schiffer András által 
előterjesztett javaslathoz. Való igaz, hogy ilyen súlyú gazdasági törvényt ilyen eljárásban ne 
alkossunk, ebből óriási hibák származhatnak. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Papcsák Ferenc képviselő úr! 
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, el 
kell vetnünk Schiffer András indítványát. Alkalmazható, tisztult a kép, sorszámozásbéli 
problémát néztünk át. Ezt ekkorára fölfújni szerintem értelmetlen. Szavazhatunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja az ügyrendi javaslatot? Az igenlő 

szavazatokat számolom. (Szavazás.) 8 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, tehát 
folytatjuk a tárgyalást. 

Eljutottunk odáig, hogy a 2. pontot előterjesztette a bizottság.  
Most Rubovszky György képviselő úr ügyrendi javaslata az, hogy az összetartozó 

részekről együtt szavazzunk. Van-e ezzel szemben valakinek észrevétele? (Nincs.) Akkor ezt 
elfogadottnak mondom ki, ha mindenki egyetért ezzel. (Nincs ellenvetés.)  

A 3. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs jelentkező.) A 4. pontról van-e hozzászólás? 
(Nincs jelentkező.) Az 5. pontról van-e hozzászólás, és idekapcsolódik az ajánlástervezetben 
Vitányi István képviselő úr 1. számú módosító javaslata. Rubovszky képviselő úrnak 
megadom a szót. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A bizottsági módosító indítványt támogatjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most tehát az a javaslatom, hogy a 3., 4. pontokról 

szavazzunk együtt az elfogadott ügyrendi indítványnak megfelelően. Ki ért egyet a 3. és a 4. 
pont előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen szavazattal a 
bizottság támogatta ezt a javaslatot. 

Közben rögzítjük, hogy Cser-Palkovics Andrást Salamon László, Bárándy Gergelyt 
Varga László képviselő úr helyettesíti.  

Következik az 5. pont alatti javaslat előterjesztéséről szóló döntés, amely kizárja 
Vitányi István képviselő úrnak az 1. pont alatti javaslatát, jóllehet, arról az egyharmad miatt 
kell külön szavaznunk azért. Tehát ki ért egyet az 5. pont előterjesztésével? (Szavazás.) 18 
igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt előterjeszti, és Vitányi István módosító 
javaslatát nem támogatja. 

Önállóan hány szavazatot kap Vitányi István módosító javaslata az ajánlás 1. pontja 
szerint? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Nem kapott szavazatot, tehát a 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott a javaslat. 

Következik a 6. pont. Van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatja. 

A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Következik a… (Dr. Rubovszky György: Elnézést, de az ügyrendi döntés az volt…) 
Igen, csak ezek mind a Vitányi-félék – de igaza van képviselő úrnak, mert a Vitányi-javaslatot 
elvetettük.  

Elnézést, akkor most jegyzőkönyvön kívül tisztázzuk a további szavazástechnikát. 
(Rövid egyeztetést követően:) Az ügyrendi indítvány értelmében következik a 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. javaslatok tárgyalása, amelyek sorsa független az ajánlásban szereplő egyéb 
képviselői indítványok sorsától. Ezekhez van-e hozzászólás, bármelyik ponthoz? (Nincs.) 
Nincs hozzászólás. Akkor az ügyrendi döntésünk értelmében együtt szavazunk ezekről a 
pontokról. Ki ért egyet azzal, hogy ezeket a bizottság előterjessze? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat 
előterjeszti.  
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A 15. pont alatti javaslat következik, amelynek alternatívája az ajánlás 4. pontbéli 
javaslata, Szekeres Imre és Göndör István javaslata. Előterjesztő, mi az álláspont? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A benyújtandó bizottsági módosító javaslatot támogatom. 

Szekeres és Göndör képviselőtársam javaslatát nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány nyilatkozata a Szekeres-féle javaslatok tekintetében nem 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet vele a kormány. Hozzászólások következnek. (Nincs 

jelentkező.) Senki nem kért szót, határozathozatal következik. Benyújtjuk-e a 15. pont alatti 
javaslatot, amellyel kizárjuk a Szekeres–Göndör-javaslatot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja. 

Az egyharmad szempontjából szavazásra teszem fel a javaslat 4. pontját, Szekeres 
Imre és Göndör István javaslatát. Ki támogatja? (Szavazás.) 7 igen szavazatot kapott, nem érte 
el az egyharmadot, tehát egyharmad sem támogatta ezt a módosító javaslatot. 

Ezzel a bizottsági módosítók benyújtására vonatkozó indítványt megtárgyaltuk és 
döntöttünk. Az ajánlásból tárgyalnunk kell még a 2. pont alattiról és még néhány pontról, de 
menjünk sorba! 

Szekeres Imre és Göndör István javasolják a törvényjavaslat 7. §-ának módosítását. 
Előterjesztő? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Vitányi István módosító javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kormány képviselője? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pontról döntöttünk. 
Az 5. pont Szekeres Imre és Göndör István képviselő urak javaslata, új 18. §-sal 

javasolják a törvényjavaslatot kiegészíteni. Előterjesztő? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem támogatom.  
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ELNÖK: Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel ennek a napirendi pontnak a megtárgyalásával végeztünk. 

Az Országgyűlés elnökének OE/281/2012. számú megkeresése az Országgyűlésről szóló 
2012. évi XXXVI. törvény vizsgálóbizottságra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése 
tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
61. §-a szerinti eljárásban 

Az elnök előterjesztése 

Következik 3. napirendi pontunk: az Országgyűlés elnökének OE/281/2012. számú 
megkeresése az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vizsgálóbizottságra 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában. Képviselőtársaim megkapták Kövér 
László házelnök úr felkérését, amelyben a házelnök úr a problémát is exponálja, ezt én nem 
ismétlem meg. 

Az ülés előkészítésének keretében általános érvényű állásfoglalás-tervezetet 
készítettem és juttattam el a bizottság tagjaihoz. Az általános érvényű állásfoglalás-
tervezetben a házelnök úr által fölvetett kérdést, kérdéseket az alábbiakban javaslom 
megválaszolni.  

A kérdés lényege arra irányult, hogy tekintettel az országgyűlési törvény 24. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, az adott jogszabályhely meghatározza azokat az esetköröket, 
amelyekben vizsgálóbizottság kirendelésének, fölállításának nincs helye. A probléma pedig 
abból adódott, hogy amikor van 78 aláírás, tehát a jelenlegi létszámhoz képest megvan a 
képviselők egyötödének a támogatása, akkor ezt a kérdést gyakorlatilag, mármint hogy a 24. § 
(1) bekezdésének megfelel-e a kezdeményezés vagy sem, ezt milyen szakban és milyen 
eljárásban kell vizsgálni. A javaslatom az, hogy szigorúan igazodva a törvény szabályaihoz és 
rendelkezéseihez adjunk értelmezést erről a kérdésről. Nyilvánvalóan egyértelmű a jogszabály 
rendelkezése: ha a vizsgálóbizottsági kezdeményezés nem felel meg az országgyűlési törvény 
24. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor tekintet nélkül arra, hogy hányan 
kezdeményezték, a javaslat nem vehető tárgysorozatba. Ha és amennyiben megfelel ezeknek a 
feltételeknek, akkor viszont kettéválik a megoldás. 78 aláírás esetében nincs mérlegelési 
lehetőség, a javaslatot kötelező tárgysorozatba venni. Abban az esetben pedig, ha nincs meg – 
hiszen egyötödnyi képviselő kezdeményezése esetén az Országgyűlésnek el kell fogadnia a 
javaslatot, föl kell állítania a vizsgálóbizottságot –, ha pedig nincs meg a 78 aláírás, akkor 
szabad mérlegelés alapján dönti el az Országgyűlés, hogy tárgysorozatba veszi-e a javaslatot 
vagy sem, a 24/1998-2002. ügyrendi bizottsági általános érvényű állásfoglalás szerint.  

Ez a javaslatom. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gyüre Csaba! 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Nekem ügyrendi kérésem van, elnök úr, mégpedig 
azzal kapcsolatban, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
országgyűlési képviselője is kapjon szót. Tehát kérem szépen elnök urat, hogy az 
országgyűlési törvény 40. § (3) bekezdése alapján a bizottság biztosítson felszólalási 
lehetőséget Gyöngyösi Mártonnak. 



- 23 - 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Ez egy ügyrendi javaslat volt. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e Gyöngyösi 

Márton hozzászólási lehetőségének biztosításával. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság így döntött.  

Gyüre Csaba képviselő úr ezzel be is fejezte a hozzászólását? (Jelzésre:) Majd később 
hozzá is szól; most pedig Staudt Gábor következik. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé problematikus, 

amivel már nem tudunk mit kezdeni, de annak idején jeleztük, hogy az új országgyűlési 
törvény olyan feltételeket támaszt, ami néhol akár gumijogszabályként is alkalmazható, 
hogyha egy-két kellemetlen téma kerülne napirendre. De most itt ebbe nem is mennék bele, 
mert ez egy politikai értékítélet lenne, és ez már egy elfogadott jogszabály. 

A problematika, egyrészt nem tudom, hogy a 24/1998-2002-es állásfoglalás hogyan 
alkalmazható a megváltozott jogszabályi környezetben, hiszen akkor még nem az 
Országgyűlésről szóló törvény volt hatályban, és egy új jogi környezetben egy régebbi jogi 
környezetben elfogadott állásfoglalás nem feltétlenül hivatkozási alap. Ezt tehát vegyük ki, én 
ezt nem tartom szakmailag indokoltnak.  

Illetőleg nem értem az állásfoglalás első mondatát – erre választ várnék, lehet, hogy én 
nem találtam meg –, ami úgy szól, hogy a vizsgálóbizottságok létrehozására irányuló 
országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről a házszabályi rendelkezések 
értelmezéséért felelős bizottság dönt, tehát a mi bizottságunk, ugye.  

 
ELNÖK: Mivel jelenleg az ügyrendi feladatok a bizottság hatáskörébe tartoznak, igen. 

Ha van egy külön ügyrendi bizottság, akkor az. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van. Itt azt nem értem, hogy mi következik, ez 

hol van leírva, hogy a feltételek eldöntése – a képviselők ötöde plusz a 24. §-ban 
meghatározott feltételek –, ezt én nem tudom, hogy ezeknek a vizsgálata miért tartozna 
automatikusan ehhez a bizottsághoz, még ha el is fogadjuk azt, hogy a tárgysorozatba-vételről 
egy bizottság dönt, a házelnök úr kijelölhet más bizottságot is ezeknek a feltételeknek a 
vizsgálatára.  

A sokadik észrevétel: számomra az sem egyértelmű, mert itt az új, Országgyűlésről 
szóló törvény hiányos, hogy mi az a követendő eljárás, tehát hogy ebben az esetben a 
tárgysorozatba-vételnél kell-e vizsgálni azokat a feltételeket, amelyek a 24. § (1) 
bekezdésében vannak. Mert ugye a tárgysorozatba-vételről szóló döntés alapvetően annak az 
eldöntése, hogy kíván-e foglalkozni az Országgyűlés egy kérdéssel. És utána, hogy az jó 
törvény, nem jó törvény, azt módosítja, nem módosítja, az Országgyűlés dönt. A 24. § 
egyértelműen kinyilvánítja, hogy az Országgyűlés állítja fel a vizsgálóbizottságot, tehát az az 
Országgyűlésnek a kompetenciája, illetve az Országgyűlés számára is kötelezővé teszi, ha a 
képviselők egyötöde kéri, és bizonyos feltételeknek megfelel. Én úgy érzem, ha ezeket a 
feltételeket, tehát a pluszfeltételeket, amit a 24. § (1) bekezdésben megállapít a törvény, nem 
az Országgyűlés vizsgálná közvetlenül, bármilyen más előzetes eljárásban, akár a házelnök, 
akár az alkotmányügyi bizottság, akár más bizottság vizsgálná ezt, akkor elvenné az 
Országgyűléstől azt a jogot, hogy ő dönthessen a feltételek meglétéről, és ő dönthessen, ahogy 
a törvényben is van, a bizottság felállításáról. Hiszen ha bárki, akár a házelnök, akármelyik 
bizottság dönthetne arról, hogy ez jogi vagy egyéb módon megfelel-e, akkor tulajdonképpen 
elvonná a jogot az Országgyűléstől, és nem engedné tovább a javaslatot. 
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Nekem tehát egyértelmű véleményem az, hogy az Országgyűlés plenáris ülésén kell 
tisztázni ezeket a feltételeket, hogy megfelelően dönthessen erről az Országgyűlés. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Egyetlen tájékoztatást szeretnék mondani. A 24/1998-2002-es ügyrendi 

bizottsági állásfoglalásról, hasonlóan minden további állásfoglaláshoz, ezekről hozott az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, azaz a bizottságunk egy állásfoglalást, 
képviselő úr, ez úgy szól, hogy mindaddig, amíg az állásfoglalások egyes, külön-külön való 
felülvizsgálatára sor nem kerül, addig megfelelően alkalmazni kell őket; ez csak egy 
tájékoztatás. Tehát nincs akadálya a 24/1998-2002-es állásfoglalás alkalmazásának, ami 
egyébként – nem tudom, tudja-e a képviselő úr – arról szól, hogy fő szabály szerint a 
tárgysorozatba-vételnek nincs semmilyen különleges szempontja. Az Országgyűlés a 
tárgysorozatba-vételi döntésnél arról dönt, hogy kíván-e egy üggyel foglalkozni vagy sem. Itt 
pedig, hogy világos legyen a dolog, arról a helyzetről van szó az utolsó bekezdésben, amikor 
nincs meg az egyötödnyi képviselő aláírása. Tehát arra a helyzetre nézve abszolút szabad 
mérlegelése van az Országgyűlésnek, hogy egy vizsgálóbizottságról szóló kezdeményezést 
tárgysorozatba akar-e venni vagy nem. (Dr. Staudt Gábor: Ez így van.) Erről szól ez az egész. 
Tehát semmi akadálya a 24/1998-2002-es ügyrendi bizottsági állásfoglalás alkalmazásának.  

Nem akarok a vitába úgy bekapcsolódni, hogy ne adjam át az ülés vezetését, ezt csak 
azért mondtam el, mert nem tudom, a képviselő úr ezt számításba vette-e, hogy az összes 
állásfoglalásunk érvényben van, az összes korábbi. 

Tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ez valóban így van. Született egy ilyen határozat, 

ami szerintem nem jó. (Derültség.) Mert tulajdonképpen ezáltal a bizottság – mondom itt 
magunkra is mint a bizottság része – lusta volt, és nem vizsgálta ezeket felül. Mert a jognak 
megfelelő értelmezéshez az kellett volna, hogy felülvizsgál minden általános állásfoglalást, és 
az új, Országgyűlésről szóló törvényhez igazítja. Ehelyett sebtiben hoztunk egy olyat, hogy 
mindegyik alkalmazható, amelyik az új törvénnyel esetleg nem megy szembe. Ez egy, a 
bizottságnak – most kritikus leszek – a lustaságából fakadó kétsoros döntéssel az érdemi 
munkát kiváltó döntés volt, és sajnos ilyen helyzeteket generál, mint amit most is látunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Szépséghibája, ha jól emlékszem, hogy egyhangúlag fogadtuk el. (Derültség. 

– Dr. Staudt Gábor: Azért mondtam! Akkor közösen voltunk lusták.) Lehet, hogy a képviselő 
urat a lustaság vezette, de engem nem. 

Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, tekintettel arra, hogy a 

törvényjavaslatokról is az adott bizottság dönt, és ha a tárgysorozatba-vételt a bizottság 
megtagadja, az előterjesztő elviheti az ügyet az Országgyűlés elé, ez a rend – ez a gyakorlata 
a házszabályi előírásnak. Szerintem az nagyon helyes, hogy a bizottság dönt ebben a 
kérdésben. Akinek a bizottsági döntés nem felel meg, az kéri a tárgysorozatba-vételt a tisztelt 
Háztól, és a plenáris ülés fog dönteni.  

Az én problémám a következő a fogalmazásban. Arról szól a történet, hogy mikor 
köteles a 24. § szerint az Országgyűlés napirendre tűzni a vizsgálóbizottságot: a két együttes 
feltétel fennállása esetén. Tehát ha a 24. § (1) bekezdésben írt feltételek, valamint a szükséges 
számú képviselő aláírása, ez a két feltétel együttesen megvan, akkor köteles. Ebből az 
következik, hogy a határozati javaslat (2) bekezdésének végén szerintem az a fogalmazás, 
hogy az eljárásban az Országgyűlés a határozati javaslatot nem veheti tárgysorozatba, ez 
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téves. Oda azt kellene írni, hogy az Országgyűlés nem köteles ezt a határozati javaslatot 
tárgysorozatba venni. Akkor köteles, ha a két feltételnek megfelel. De attól tudniillik a (2) 
bekezdés és a (4) bekezdés homlokegyenest ellentétes. (Dr. Staudt Gábor: Ez igaz.) Mert itt 
egyszer azt mondja ki, hogy a határozati javaslatot nem veheti figyelembe, és utána azt 
mondjuk, hogy szabad mérlegeléssel figyelembe veheti. (Dr. Staudt Gábor: Ez így van.) Ezt 
azért ne csináljuk! 

Tehát én azt javasolom, hogy a (2) bekezdés utolsó mondata, az e szerinti eljárásban 
az Országgyűlés a határozati javaslatot nem köteles tárgysorozatba venni, de a (4) bekezdés 
szerint mozoghat. Tehát itt a kötelezettségről van szó csak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, hadd reagáljak erre. A 24. § (1) bekezdése úgy szól, hogy az 

Országgyűlés az alaptörvény C) cikk (1) bekezdésével összhangban bármely, az Országgyűlés 
ellenőrzési feladatkörében felmerülő, közérdekű, interpellációként… (Dr. Rubovszky György: 
Elnök úr, csak a (2) bekezdés a döntő!) Bocsánat! Arról beszélek, a képviselő úr azzal 
vitatkozik, hogy legyen lehetőség a 24. § (1) bekezdésbe ütközőt is tárgysorozatba venni, én 
pedig azt szeretném elmondani erre, hogy ezt a törvény kizárja. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Akkor viszont a negyediket is tessék szíves 

lenni töröltetni… 
 
ELNÖK: Mert? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): …mert ha a törvény kizárja, akkor a (4) 

bekezdés értelmetlen! 
 
ELNÖK: Dehogyis! A (4) bekezdés arra a helyzetre vonatkozik, amikor nem ütközik, 

az az egyebekben… 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): „…egyebekben a bizottság, illetve az 

Országgyűlés általános érvényű állásfoglalása szerint szabad mérlegeléssel dönt”. 
 
ELNÖK: Akkor, hogyha nem az előző esetek állnak fenn. Tehát nem ütközik a 24. § 

(1) bekezdésébe. 
Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök úr, én az (1) bekezdés miatt így, ebben a 

formájában nem tudom támogatni ezt az állásfoglalás-tervezetet. Az (1) bekezdés egész 
egyszerűen szembemegy az országgyűlési törvény citált passzusával. Ugye, az országgyűlési 
törvény 24. § (2) bekezdés azt mondja, hogy a vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a 
képviselők legalább egyötöde indítványozza, és az (1) bekezdés feltételei fennállnak – 
konjunktív feltétel. De ez az egyébkénti határozati javaslatokhoz képest egy lex specialis. 
Tehát magyarul, nincs külön tárgysorozatba-vételi döntés ebben az esetben a bizottság előtt, 
hanem direktben be kell menni a plenáris ülésre, a plenáris ülés pedig nem tagadhatja meg a 
tárgysorozatba-vételt, ha a két konjunktív feltétel fennáll.  

Természetesen, ha nincs meg az egyötöd, akkor valóban az az eljárás van, mint 
bármilyen más határozatijavaslat-kezdeményezéssel, hogy a bizottság, ugyanúgy, mint 
máskor, dönt arról, hogy tárgysorozatba kívánja-e venni vagy sem. Ha a bizottság nem veszi, 
akkor a kezdeményező mehet a plenáris ülés elé; mi is fogunk így cselekedni nemsokára. De 
abban az esetben, ami itt a konkrét szituációban is fennállt, hogy megvan egyébként az 
egyötöd, ilyen esetben el kell menni plenáris ülés elé. A plenáris ülésnek pedig egyrészt 
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nyugtáznia kell, hogy valóban megvan az egyötöd, és a 78 az nem 77. A másik pedig, hogy a 
plenáris ülésnek azt kell megvizsgálnia, hogy egyébként az (1) bekezdésben foglalt feltételek 
fennállnak-e. Slussz. Nincs bizottsági kör! Ez egy speciális eset az általános eljáráshoz képest. 
Bizottsági kör akkor van, ha a 78 aláíró, tehát az egyötöd nincs meg.  

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ez így van, én is szeretném megerősíteni az engem 

megerősítő Schiffer Andrást. E speciális szabály folytán azokat a rendelkezéseket tudjuk 
nézni, amelyek a 10. ponttól kezdődnek, és abban bizottságot és bizottsági előkészítést nem 
látunk. És továbbra is fenntartom, hogy abban az esetben, ha itt a bizottságok 
belekontárkodnak ebbe a dologba, akkor az Országgyűléstől veszik el a jogot. És erre nem 
válasz, amit Rubovszky képviselőtársam mondott, hogy fellebbezni lehet az Országgyűléshez. 
Ebben az esetben a plenáris ülés nem egy fellebbező fórum, hanem maga az érdemi megvitató 
fórum, hiszen ha fellebbezni lehetne, akkor már eleve – idézőjelben – az „elsőfokú” 
megtárgyalás jogát vennénk el tőle. És egyébként úgy is lehetne értelmezni akár, hogy azáltal, 
hogy a képviselők egyötöde adja be, a Házszabály azt fogalmazza meg, hogy ez már egy 
olyan szándék a tárgyalásra, amely megalapozza azt, hogy odakerüljön, és tulajdonképpen itt 
akár vehetjük úgy is, hogy a képviselők egyötödének az aláírása a bizottsági kört ebben a 
formában helyettesíti. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ipkovich György képviselő úré a szó. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egyetértve Schiffer és Staudt képviselőtársaimmal, én úgy 
gondolom, jelenleg ez az ügy egy ok miatt fekszik előttünk, mégpedig azért, mert Kövér 
László arra kért bennünket, hogy tárgyaljuk meg. Egyébként maga az országgyűlési törvény, 
illetve az ezzel kapcsolatos ügyrend azt támasztaná alá, amit képviselőtársaim mondtak: ez az 
Országgyűlés elé kell hogy kerüljön, és dönteni kell a bizottság felállításáról. Én úgy 
gondolom, emögött azért egy kicsit más gondolat húzódik meg. Várhatóan szaporodnak majd 
ezek a bizottságfelállítási kezdeményezések. Ugye, most van a Simicska-féle bizottság, aztán 
most várhatóan a földügyekben való vizsgálóbizottsági kezdeményezés is lesz; ahogy 
megyünk előre a ciklusban, úgy fognak ezek szaporodni. Nem kellene arra precedenst 
teremteni, hogy ezeket az egyébként közérdeklődésre számot tartó ügyeket arra rendelt 
országgyűlési rendkívüli bizottságok megvizsgálhassák.  

Javaslom, hogy zárjuk le a vitát, aztán döntsünk megfelelően. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én elfogadom azt, hogy nincs a 

vizsgálóbizottságnál a bizottságra utalás. De az sincs, hogy az Országgyűlés általános 
ügymenete alóli kivétellel kell ezt elbírálni. Az sincs benne! (Dr. Staudt Gábor: Rossz a 
törvény.) Tehát akkor az általános szabály érvényes: minden egyes indítvány megjárja a 
bizottságot. Tessék megmutatni, melyik szakasz veszi ki az általános eljárás alól a 
vizsgálóbizottságot! Egyetlenegy kötelezettség van, szerintem, hogy ha megvan a 78 aláírás, 
és megfelel az (1) bekezdésnek, de nem a plenáris vizsgálja, hogy a 24. § (1) bekezdésének 
megfelel-e vagy sem, akkor köteles elrendelni. Egyébként pedig mint egy sima határozati 
javaslatot, ha akarja, elrendeli, ha akarja, nem. És ezért változatlanul mondom, hogy a (2) 
bekezdés és a (4) bekezdés között ütközés van az előterjesztett írásbeli anyagban. 
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ELNÖK: Gyöngyösi Márton képviselő úr megkapja a megszavazott szót. 
 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 

Értem én, hogy erre a jelenlegi eljárásra és bizottsági ülésre még nincs precedens, és magam 
is nagy érdeklődéssel hallgatom ezt a kusza jogértelmezési vitát, amiben én nem jogvégzett 
ember lévén nem feltétlenül szeretnék részt venni.  

 
ELNÖK: Pedig ezt teszi, képviselő úr. (Derültség.) Tehát itt most ne a 

vizsgálóbizottságról, annak a kezdeményezéséről tessék beszélni, hanem a Házszabály 
értelmezéséről! Erre kapott lehetőséget a képviselő úr. Tessék parancsolni! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Én a jelenleg előttünk fekvő határozati javaslatot, 

úgy értelmezem ennek az előéletét, hogy született egy országgyűlési határozati javaslat, 
amelyet Vona Gábor benyújtott a házelnök úrnak. Házelnök úr május 17-én egy egészen 
konkrét kérdéssel fordult ehhez a bizottsághoz, amelyben felteszi azt a kérdést, hogy az 
Országgyűlés külön döntése szükséges-e, vagy pedig automatikusan tárgysorozatba kerül-e ez 
a határozati javaslat, a vizsgálóbizottság felállításának a kezdeményezése. Én most azt látom, 
hogy erre a konkrét kérdésre születik egy általános érvényű állásfoglalás. Tehát már azt nem 
értem, hogy egy konkrét kérdésfeltevésre miért nem egy egyedi állásfoglalás születik, miért 
általános érvényű, semmitmondó, paragrafusokban elvesző, egymásnak is ellentmondó 
paragrafusokba ágyazzuk be ezt a döntést és ezt az állásfoglalást.  

Én megértem azt, hogy ez jelenleg nem egy tisztázott helyzet, én megértem azt, hogy 
főleg az új törvényeket sokféleképpen lehet értelmezni, de én úgy látom, hogy itt egy konkrét 
kérdésre egy maszatoló válasz született, amiből, még egyszer mondom, én nem vagyok 
jogvégzett ember, és itt a paragrafusok között el tudok én is veszni, de hogy ez az 
állásfoglalás, amelyet itt látok magam előtt, ez nem tesz eleget Kövér László úr kérésének, ez 
számomra teljesen egyértelmű. Én azt látom, hogy ez a helyzet, és mi nagyon jól ismerjük a 
Fidesz és a kormánypárti többség véleményét ezzel a konkrét kérdéssel, a vizsgálóbizottság 
felállításának kérdésével kapcsolatban, nagyon jól tudjuk azt, hogy önöknek ennek a 
vizsgálóbizottságnak a felállása nyilván nem áll érdekükben. Úgyhogy ebből a felkérésből, 
ami itt Kövér László házelnök úrtól érkezett önökhöz, és ebből a válaszból számomra az derül 
ki, hogy ennek az eljárási procedúrának van egy olyan típusú olvasata is, hogy önök most 
azon vitatkoznak, ki legyen ennek a kérdés elmaszatolásának, lemészárlásának a hóhérja, 
igazából. Tehát most itt történik egy ilyen ide-oda pingpongozás, Kövér László ideutalja, 
önök egy ilyen semmitmondó válasszal ezt a kérdést visszautalják; vagy ha rámutatnak arra, 
hogy ebben hol van világos válasz a kérdésre, akkor én azt tisztelettel elfogadom. De azt 
látom, hogy itt van egyfajta parasztvakítás, egyfajta kusza jogértelmezési procedúra, amivel 
önök időt szeretnének nyilvánvalóan nyerni.  

Ebből számomra két dolog világos, és ebből a leírásból, amiben elnök úr végül is leírja 
azt, hogy mi van az adott rendelkezésekben, számomra ebből az derül ki, hogy önök itt vagy 
hülyének nézik házelnök urat, aki nem tudja, hogy mi van a Házszabályban, és hogyan 
működik az az Országgyűlés, amelyet ő hivatott vezetni, vagy pedig egy ilyen kutyakomédia 
zajlik… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, azt kérem – itt ebben a bizottságban nem szoktunk ilyen 

kifejezéseket használni, egyik frakció részéről sem fordul ez elő –, hogy máshogy fejezze ki 
magát. Parasztvakításhoz parasztok is kellenének, itt nincsenek parasztok, itt országgyűlési 
képviselők vannak; és nincs olyan sem a Házban, akit úgy kell venni, ahogy ön a házelnökhöz 
való megközelítést megfogalmazta. Úgyhogy máshogy tessék kifejezni magát! Nálunk ez a 
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szokás. Lehet, hogy másutt nem, de ebben a bizottságban ez a szokás, és én ragaszkodom 
ennek a stílusunknak a tisztán való megőrzéséhez. 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, akkor folytatnám. 

Tehát ez az én szubjektív véleményem erről az állásfoglalásról. Én azt megértem, hogy 
önöknek ez egy roppant kínos kérdés. De ha ettől a jelenlegi procedúrától és jogértelmezési 
vitától próbálunk egy kicsit visszább lépni, és ezt a kérdést egy picit távolabbról szemlélni, a 
jogalkotói szándékot is szem előtt tartva, akkor szerintem vissza kell térni arra az eredeti 
kiindulópontra, hogy mi az Országgyűlésnek a feladata. És önök, akik a demokráciára roppant 
érzékenyek és nagyon sokat hivatkoznak rá, akkor önöknek is tiszteletben kell azt tartani, 
hogy a parlamentnek a törvényhozáson kívül egy fontos feladata van, az pedig a 
kormányzatnak a mindenkori ellenőrzése. Akkor, amikor a sajtóban most napi 
rendszerességgel látnak hírek napvilágot a Közgépnek és egyéb, Fideszhez közel álló 
oligarcháknak a korrupciógyanús ügyleteiről, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy az önök 
által hozott jogszabályokat ne a jogértelmezésben elveszve értelmezzük, hanem egy picit a 
parlamentáris demokrácia feladatait és céljait is figyelembe vegyük. És egy ilyen kérdésben, 
igen, húsz év eltelt a rendszerváltás óta, gondoljanak vissza arra, hogy ha a 
vizsgálóbizottságokat ily módon blokkolták volna, mint ahogy azt önök most megpróbálják 
megtenni, akkor mi lett volna egy Tocsik-ügyből, egy olajgate-botrányból, vagy azokból a 
kezdeményezésekből, amelyekkel önök is éltek a nyolcéves szociálliberális kormányzás alatt, 
a kormányzati negyed felállítása kapcsán, vagy pedig a sukorói King’s City kaszinóberuházás 
kapcsán.  

Úgyhogy én szeretném kérni, hogy mielőtt nagyon elveszünk ezekben a részletekben, 
erre is fordítsunk figyelmet, hogy mi az országgyűlési képviselőknek, mi a parlamentnek a 
feladata, és igazából a jogalkotói szándék figyelembevételével hozzuk meg a döntést ebben a 
kérdésben, ne pedig a betű szerinti értelmezésekhez ragaszkodva és abban elveszve. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr következik, és rögzítsük: őt követi Staudt Gábor, 

Schiffer András és Rubovszky György – ez a sorrend. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Álláspontom szerint ennek az állásfoglalásnak a nagyon nagy része hibás, illetve nem felel 
meg a fennálló jogszabályoknak. Már több felszólaló korábban elmondta erről a véleményét. 
Szerintem sem az (1), sem a (2), sem a (3) bekezdése, és akkor még a (4) bekezdésén is 
gondolkodhatunk ennek függvényében, hogy általánosan jó-e, avagy ha módosítjuk az első 
három bekezdést, akkor ezt is módosítanunk kell-e.  

Azt látnunk kell itt a törvény 24. § (2) bekezdése alapján, egyértelmű az és egyértelmű 
kötelezettséget ír elő, hogy amennyiben a feltételek fennállnak, akkor a vizsgálóbizottságot az 
Országgyűlésnek létre kell hoznia. Az egyötöd nyilvánvalóan megvalósult, senki nem vitatja, 
hogy a képviselőknek legalább egyötöde indítványozta, és amennyiben az (1) bekezdésben 
foglalt feltételek fennállnak, álláspontom szerint ez nyilvánvalóan fennáll, hiszen világosan 
látszik, már a vizsgálóbizottság felállításának céljainál megfogalmazódik az aláíróknak az a 
véleménye, a korrupció visszaszorítása, a közbeszerzési visszaélések megakadályozása, a 
pártfinanszírozás átláthatóvá tétele, ez egyértelműen össztársadalmi érdek, és emiatt a 24. § 
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek is ez a javaslat álláspontom szerint megfelel. Márpedig 
ha megfelel, akkor ha megnézzük az állásfoglalási javaslatot, amely beterjesztésre került most 
a bizottság elé, az (1) bekezdés arról szól, hogy a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről a 
felelős bizottság dönt. Álláspontunk szerint maximum előkészítheti a javaslatot, de olyan 
döntést nem hozhat, mert ha döntést hoz, akkor az ellentétes lesz a 24. §-ban foglaltakkal. Így, 
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ahogy Staudt Gábor is korábban elmondta, ebben az esetben elvonjuk az Országgyűlésnek a 
jogkörét, tehát maximum javaslatot tehetünk ezzel kapcsolatban.  

Ugyanúgy egyetértek, a (2) bekezdésben pontosan ugyanez a probléma áll fenn, 
miszerint a javaslat szerint nem veheti tárgysorozatba bizonyos esetben, és álláspontom 
szerint itt is az Országgyűlés jogkörét vonja el ez az állásfoglalás. Ezzel kapcsolatban 
Rubovszky képviselő úr is kifejtette a véleményét, miszerint nem mondhatja ki azt a 
bizottság, hogy nem veszi tárgysorozatba, hiszen ez az Országgyűlésnek lenne a jogköre, 
hanem csak legfeljebb javaslatot tehetünk, hogy nem köteles tárgysorozatba venni, de 
álláspontunk szerint, mivel megfelel a feltételeknek, itt kötelesek vagyunk tárgysorozatba 
venni a vizsgálóbizottság felállítását. 

Ha áttérünk a (3) bekezdésre, annak a vége, az utolsó része arról szól, hogy a 
tárgysorozatba-vétel hogyan történik. Itt Kövér László házelnök úr felteszi azt a kérdést a 
Salamon elnök úrhoz címzett levelében, hogy szükséges-e külön dönteni, vagy pedig 
automatikusan kerül az Országgyűlés tárgysorozatába ebben az esetben. Itt egy hosszú 
gyakorlat alapján álláspontunk szerint a vagylagosan eldöntendő kérdés második része 
érvényes, azaz ebben az esetben bizony automatikusan kerül az Országgyűlés elé 
tárgysorozatba ez az ügy, és álláspontom szerint ez az állásfoglalási javaslat ellentétes ezzel. 
Tehát ily módon ez nem támogatható, mindenféleképpen átírásra kellene hogy kerüljön. 
Automatikusan kell hogy az Országgyűlés elé kerüljön, és nem veheti el a bizottság a 
parlamentnek azt a jogát, hogy felállítsa a bizottságot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Így van. Kicsit kiegészítve az előttem szólókat, és 

Rubovszky képviselőtársamnak is válaszolva, ha elfogadnák azt a logikát, amit ő mond, és én 
itt azzal érvelek, hogy a vizsgálóbizottság felállítása ebben az esetben egy külön eljárásnak 
tekintendő, és persze lehet azt mondani, hogy még minek kellene a törvényben szerepelnie, 
hogy ez így legyen – egyébként rossz a törvény, és ezért a kétharmados többség a hibás. Nem 
véletlenül rossz, és ezek jogi érvek; nem véletlenül rossz: hogy ilyen módon lehessen ezeket a 
javaslatokat már az Országgyűlés elnökénél vagy már a bizottságban, vagy majd a plenáris 
ülésen a felállítás előtt bármiféle gumiindokokkal és bármiféle érvrendszer mögé bújva 
elgáncsolni. De jó, van ez a rossz törvény. Viszont még ennek a rossz törvénynek is a 
törvényalkotói szándéka nyilván az volt, hogy ha egyötöde a képviselőknek kezdeményezi, 
akkor csak… Egyébként még ezzel sem kell egyetérteni, hogy miért kell még emögé egy 
konjunktív feltételt tenni, de ámbár legyen; de ha teszünk, akkor azt a legszűkebben kell 
értelmezni. És akkor feltenném azt a kérdést, hogy például egy bizottság honnan tudja azt 
megvizsgálni, hogy például büntető-, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárás vagy ezek a 
feltételek teljesülnek-e; honnan lenne egy bizottságnak ilyen lehetősége? Rendőrségi 
nyilvántartásokba bele fogunk nézni? Vagy megkérünk valakit, hogy hozza ide a Robotzsaru-
rendszert? Vagy hogyan? Hogyan, hogyan, hogyan?  

Erre csak egyetlen megoldás van, hogy a plenáris ülés elé kerül a történet, és ott, 
egyébként a közvéleményt is bevonva, mert a közvélemény egy fontos tényező ebben a 
dologban, mert a közvélemény azt látja, hogy van egy kérdés, amit megint eljogászkodtunk. 
Bár el lehet itt jogászkodni, szerintem jogilag is nekünk van igazunk, de a plenáris ülésnek 
kell dönteni, és a plenáris üléstől nem vehetjük el azt a jogot. Az már megint egy jó kérdés, 
hogy a plenáris ülés is ezt hogyan fogja vizsgálni. Egyébként visszatérve, hogy ha 
szabálysértési vagy büntetőeljárásról hivatalos tudomásának kellene lennie a bizottságnak 
vagy akár az Országgyűlésnek, hogyha ilyen nincs, akkor ez nem vehető figyelembe. Vagy 
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tényleg várom a kiváló javaslatokat, hogy hogyan fogunk ennek utánajárni. Magánnyomozót 
is fogadhatunk akár, de nem hiszem, hogy ez jó eljárás lenne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Előzetesen csak annyi megjegyzésem lenne, hogy 

egyébként maga a javaslat, amelyet Vona Gábor előterjesztett és 78 képviselő támogat, ez a 
tárgyát, a javaslat szerkezetét illetően érdemben nem másabb, mint az a bizonyos Gyurcsány–
Apró-érdekkört vizsgáló bizottsági javaslat, amelyet az előző ciklusban a Fidesz terjesztett 
elő. Tehát én azért azt ajánlanám Rubovszky képviselő úrnak és másoknak, akik annak idején 
azt aláírták, hogy ha az az akkori Házszabálynak megfelelt, akkor nem nagyon van ok a 
megváltozott jogszabályhely alapján sem, hogy ezt meg elutasítsák.  

De ami az érvelés lényegét illeti, Rubovszky képviselő úrnak válaszolnék, hogy én 
találok olyat (Dr. Rubovszky György: Na!), én találok bizony, ami eltérést nemcsak hogy 
enged, hanem az eltérést kötelezővé is teszi az általános szabályokkal szemben. A 
következőről van szó. Amikor beterjesztettünk, egyébként közösen, mármint nem én, hanem 
még Kaufer Virág, Gruber Attila és mások egy határozati javaslatot Magyarország 
nemzetközi fejlesztéspolitikájáról, ez egy ál normál határozati javaslat, mint oly sok minden 
más. Egy ilyen határozati javaslat esetén az Országgyűlésnek van mérlegelési joga, egyrészt 
természetesen a tárgysorozatba-vétel tekintetében is a szakbizottságnak, és egyébként is, 
amikor bekerül napirendre, megtárgyalja az Országgyűlés, van mozgástere a parlamentnek, 
hogy egyáltalán a vita végén ezt a határozati javaslatot elfogadja vagy nem fogadja el. Az 
általános szabály szerint, ha még tárgysorozatba is kerül egy határozati javaslat, az 
Országgyűlés az általános és részletes vita alapján az elfogadott, elutasított módosító 
javaslatokat mérlegelve, szabadon dönt arról, hogy a határozati javaslatot – lásd például a 
NEFE-politikáról előterjesztett határozati javaslatot – elfogadja-e vagy nem fogadja el.  

Ezzel szemben ez a határozati javaslat, amelyet Vona Gábor 78 vagy 77 másik 
képviselőtárssal együtt aláírt, merőben más. Mert ennek a határozati javaslatnak a tárgya nem 
az, hogy egy politikában foglaljon állást az Országgyűlés, valamire kötelezette a kormányt – 
nem folytatom tovább –, hanem kifejezetten egy vizsgálóbizottság létrehozatalára vonatkozik 
ez a határozati javaslat. Ehhez képest a 24. § (2) bekezdése azzal indít, hogy a 
vizsgálóbizottságot létre kell hozni. Na most, Rubovszky képviselő úr, az a helyzet – csak 
nem tudok így beszélni, ha itt mellettem beszélnek –, az a helyzet, hogy bármilyen más 
határozati javaslat esetén, akár amikor emlékhatározatokat hoz az Országgyűlés, akár amikor 
a nemzetközi fejlesztéspolitikáról van folyamatban egy döntés, és ragozhatjuk tovább, semmi 
olyan jogszabályhely nincs, ami azt írná elő, hogy meg kell hozni ezt a határozatot. Ha 
vizsgálóbizottság létrehozatalára irányul a határozati javaslat, akkor nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt a kis félmondatot, amelyik azt mondja, hogy bizonyos feltételek esetén létre 
kell hozni a vizsgálóbizottságot, magyarul el kell fogadni a határozati javaslatot. Ki hozhat 
létre vizsgálóbizottságot, ki fogadhat el egy határozati javaslatot? Kizárólag az Országgyűlés 
plenáris ülése. Ha egyszer ez a szabályozás, akkor ebből egy egyszerű logikai hadművelettel 
következik, hogy nincs tárgysorozatba-vételi döntés, mert fogalmilag kizárt e miatt „a 
vizsgálóbizottságot létre kell hozni” fordulat miatt, hogy ezt a határozati javaslatot az ál 
normál határozati javaslatok mintájára először tárgysorozatba kelljen venni.  

Egyébként pedig, Rubovszky képviselő úr, az a helyzet, hogy maga az országgyűlési 
törvénynek ez a 10. fejezete egy lex specialis, minden tekintetben. Tehát minden olyan 
országgyűlési határozati javaslat esetén, ahol a határozati javaslatnak a tárgya egy 
vizsgálóbizottság létrehozatala, van lex specialis. És ha a helyzet az, hogy itt 78, tehát 
egyötödös aláírási támogatottság van egy ilyen határozati javaslat mögött, akkor miután nem 
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hagy mozgásteret a határozati javaslat elfogadására a törvény, éppen ezért egész egyszerűen 
fogalmilag kizárt, hogy külön tárgysorozatba-vételről kelljen dönteni. A tárgysorozatba-
vételről való döntésnek ott van funkciója az esetek 99 százalékában, ahol az Országgyűlés 
saját szabad politikai belátása szerint dönthet úgy a végén, hogy a vita lefolytatásának az 
eredményeként úgy látja, hogy nem kívánja elfogadni az előterjesztett határozati javaslatot. 
Ez egy speciális határozati javaslat.  

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Azzal szeretném kezdeni, hogy sajnálom, 

elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy megszavaztam Gyöngyösi úr politikai 
hozzászólásának a lehetőségét. Esküszöm, soha többet nem fog előfordulni. Semmi értelme 
nem volt ennek a politikai vitának, amit próbált gerjeszteni, csak az, hogy egy-két 
képviselőtársam is beül a hintába, és elkezd konkrét dolgokról beszélni. (Gyöngyösi Márton 
nevet.)  

Tisztelettel, általános érvényű állásfoglalást kér tőlünk a házelnök. A levélben az is 
benne van, felmerül az a kérdés – fölolvasom –, hogy „a feltételek meglétét a parlamenti 
eljárás melyik szakaszában kell vizsgálni”. Ugye, a parlamenti eljárásnak szakasza a 
bizottságban folyó munka is, tehát gyakorlatilag szerintem nagyon helyes az állásfoglalásnak 
ez a része. Én úgy értem ezt a kérdéskört, hogy elrendelheti az Országgyűlés a 
vizsgálóbizottságot, függetlenül a 78 aláírástól, mindentől függetlenül, szabadon. De ha a 78 
képviselő kéri, és a 24. § (1) bekezdésének megfelel, akkor köteles elrendelni. Ha nem felel 
meg, elrendelheti, de nem köteles elrendelni. És ezért mondom, ezt változatlanul fenntartom, 
én azt az indítványt terjesztem elő, hogy a (2) bekezdés utolsó sora úgy módosuljon, hogy az 
Országgyűlés a határozati javaslatot nem köteles tárgysorozatba venni. Ha a két feltételnek 
megfelel, akkor köteles, ha nem felel meg, nem köteles, mert hiszen csak akkor van értelme, 
hogy egyébként szabadon úgy mérlegel az Országgyűlés a tárgysorozatba-vételről a 24/1998-
2002-es határozat szerint, szabad mérlegeléssel. Ha a kötelezettség fennáll, akkor nincs 
szabad mérlegelés. És ha a tilalom fönnáll, akkor sincs szabad mérlegelés. Tehát ez a kettő 
ütközik. Én csak ez ellen ágálok. 

S azt azért hadd mondjam, az a speciális szabály, hogy köteles elrendelni: maradjunk 
abban, hogy a korábbi Házszabályunk azt mondta, hogy ha ilyen létszámban kérték, bármit 
kértek, mindenféleképpen köteles volt az Országgyűlés megcsinálni. Az országgyűlési 
törvény most még egy feltételt szab, ennek a feltételnek a vizsgálatára valamilyen előkészítő 
munka kell, mert nem 386 ember képes ezt vizsgálni. Majdnem minden kérdésben vagy 
elnöki hatáskör, vagy bizottsági hatáskör van. Itt semmi ilyenről nincs rendelkezés. Én állítom 
azt, hogy ez az indítványok normál tárgyalási rendjébe kerül be, azzal, hogy bizonyos 
feltételeknél köteles megtenni. De minden további nélkül megtehető az állásfoglalás szerint is, 
és ha megtehető, akkor semmilyen eljárási kivétel nincs, akkor van egy bizottsági előkészítés. 
A bizottsági előkészítést aki sérelmesnek tartja, elviszi az Országgyűlés elé. 
Törvényjavaslatot is az Országgyűlés fogadhat el, és ha a bizottságok nem veszik 
tárgysorozatba, oda sem kerül a plenáris ülésre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ha módosító javaslat van ehhez, azt írásban kellene 

előterjeszteni. Ezt meg tudjuk-e csinálni, vagy elhalasztjuk az ügy tárgyalását? Ez a kérdés. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Egy perc türelmet kérek. 
 
ELNÖK: Jó, akkor addig Schiffer Andrásnak adom meg a szót. 



- 32 - 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Csak ne menjen el, Rubovszky képviselő úr!  
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Elnézést, de ezt meg kell csinálnom! 

(Kimegy a teremből.)  
 
ELNÖK: Tessék, képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Annyi, hogy Rubovszky 

képviselő úrnak persze abban igaza van, hogy 386 képviselő csak úgy az (1) bekezdésben 
foglalt feltételekről nyilván nem tud állást foglalni. Tehát az általános szabály annyiban 
érvényesül, amennyiben egy módosító javaslat tekintetében is valamiféle állásfoglalást a 
szakbizottság tesz. Magyarul szerintem a helyes értelmezés az, hogy nincs külön 
tárgysorozatba-vételi döntés, az alkotmányügyi bizottság, illetve az ügyrendi bizottság az (1) 
bekezdésben foglalt feltételekről állást foglal. Tehát a 386 képviselő az ügyrendi bizottság 
állásfoglalásának az ismeretében dönt a vizsgálóbizottság létrehozására irányuló határozati 
javaslatról. 

Egyebekben pedig én javaslom az (1) bekezdés törlését. 
 
ELNÖK: Akkor most legyen szünet, képviselő urak? (Jelzésre:) Öt perc szünetet 

rendelek el. (Szünet: 11.06–11.12 óráig) 
Az ülést folytatjuk. Megadom a szót Rubovszky György képviselő úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én visszavonom az 

indítványomat, tudniillik most pontosítottuk, hogy a 24. § (1) bekezdés megléte esetén nem 
rendelhető el a vizsgálóbizottság felállítása, és jó az eredeti előterjesztés, mert a 24. § (2) 
bekezdés csak hab a tortán, hogy ha az is megvan, akkor viszont el kell rendelni, és egyébként 
szabadon dönt. Vagyis ha megfelel a 24. § (1) bekezdésnek, akkor dönthet szabadon, hogy 
feltételnek kéri-e a 78 képviselő aláírását vagy nem. Ez az egyetlen döntési szabadsága van az 
Országgyűlésnek. 

Elnézést a vitáért, visszavonom az indítványomat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha további hozzászólás nincs… (Jelzésre:) Staudt képviselő úr 

kért szót, tessék! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ne habozzunk, ha már ennél a példánál vagyunk: ezt 

így, ebben a formában, amit elnök úr előterjesztett, mi nem fogjuk tudni támogatni. Azért 
nem, mert véleményünk szerint itt a plenáris ülésnek kellene döntenie ebben, és ez egy 
automatikus tárgysorozatba-vételt jelent, ha a képviselők egyötöde beadja.  

De természetesen a bizottság úgy dönt, ahogy szeretne, vagy ahogy a kormányzati 
többség kívánja, de a véleményünket fenntartjuk, és ezt szerettem volna egyértelművé tenni, 
hogy ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha jól kísértem a vita menetét, tulajdonképpen a mi feladatunk a 
24. § (1) bekezdésben fennálló kizáró okok vizsgálata lenne. Tehát magyarul, valami olyan 
határozatot kellene nekünk hozni, hogy a bizottság megállapítja, hogy az előterjesztés vagy a 
kezdeményezés nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozik; megállapítja a 
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bizottság, hogy nem Állami Számvevőszék, Alkotmánybíróság, illetve egyéb hatóság, 
önkormányzat hatáskörébe tartozik. Ez lenne ennek az elővizsgálatnak a feladata. Vagy 
megállapítanánk, hogy igen, abba tartozik. És ehhez képest kellene nekünk jelentést tenni 
szerintem az Országgyűlés részére. És ha azt állapítjuk meg, mi mint bizottság, akik erre 
hivatottak vagyunk, hogy nem ütközik a 24. § (1) bekezdésben írt feltételekbe, akkor nincs 
más hátra, mint az Országgyűlés elrendeli a bizottság létrehozását. Ha meg azt állapítjuk meg, 
hogy beleütközik, akkor még mindig mérlegelheti a bizottság létrehozását. 

Tehát ha már egyszer komolyan vettük ezt a feladatot, akkor azt kellene megvizsgálni, 
hogy a képviselőtársaink kezdeményezése beleütközik-e ezekbe a bizonyos 24. § (1) 
bekezdéses okokba. Tételesen meg kellene nézni: beleütközik vagy nem? 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nagyon örülök, az érvei tökéletesen alátámasztják a javasolt 

állásfoglalás-tervezetet: ez ezt fogja biztosítani. Erről szól. 
Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Folytatva azt a logikát, amit Staudt képviselő úr az 

imént elkezdett, még egy lex specialis eset: pontosan az, hogy általános szabályként határozati 
javaslatot bármely képviselő a képviselői jogállásra vonatkozó előírások alapján javasolhat, 
ehhez képest dönthet a szakbizottság arról, hogy az indítványt tárgysorozatba veszi vagy sem.  

Valóban, igaza van abban Staudt képviselőtársamnak, hogy miután a vizsgálóbizottság 
létrehozatalára irányuló határozati javaslatnál nem alanyi joga minden egyes képviselőnek 
önállóan, hogy határozati javaslatot terjesszen elő, ezért a létszámszabályt, tehát azt, hogy 
egyötöd kell hozzá, olybá is felfoghatjuk, így, ebben a szabályozási környezetben, mint hogy 
tulajdonképpen ennek teljesítése a tárgysorozatba-vételt helyettesítő aktus. 

Egyébként pedig Rubovszky képviselő úrnak az előkészítésre irányuló aggályára 
továbbra is az a válaszom, hogy miután a tárgysorozatba-vételt a 78 aláírás megléte 
helyettesíti, a plenáris ülés számára az ügyrendi bizottság előzetesen állást foglal az (1) 
bekezdésben foglalt feltételekről, majd ez után a plenáris ülés, az állásfoglalást nyilván 
figyelembe véve, a törvényi keretek között létrehozza a vizsgálóbizottságot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Képviselő úr, ha ez így lenne, akkor ezt a 

Házszabály rendezné. Mert hadd mondjam önnek, és konkrét példával tudom alátámasztani: a 
mentelmi bizottság köteles megvizsgálni az anyagot és javaslatot tenni. Ez ki van emelve mint 
önálló eljárás. Itt nincs kiemelve. Ebből az következik, hogy az általános eljárás az, hogy a 
bizottság dönt, és az általános eljárás, hogy aki ezt a bizottsági döntést sérelmezi, az 
kezdeményezi a tárgysorozatba-vételt. Úgy, mint a múlt héten, azt hiszem, hat törvényjavaslat 
tárgysorozatba-vételén vitatkozott a Ház másfél órán keresztül. Minden további nélkül 
megvan ez a lehetőség. De azért mondom, hogy ha a jogalkotónak ez lett volna a szándéka, 
úgy, ahogy a mentelmi ügyeket, kiveszi az általános szabály alól, és azt mondja, ahogy a 
mentelmi bizottság javaslatot tesz, ott is kimondja, hogy nem a mentelmi bizottság dönt, 
hanem csak a Ház dönthet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha további hozzászólás nincs, határozathozatal 

következik. Előtte rögzítjük, hogy Gyüre Csabát Staudt Gábor helyettesíti. 
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Szavazás az általános érvényű állásfoglalás-tervezet elfogadásáról 

Kérdezem a bizottságot, ki fogadja el az általános érvényű állásfoglalás-tervezetet, 
amelyet előterjesztőként a bizottság elé terjesztettem. (Szavazás.) 16 igen. Ellene? (Szavazás.) 
7 nem. A bizottság ezt az általános érvényű állásfoglalást elfogadta. 

„Egyebek” címszóban nekem nincs közlendőm. Bárkinek van-e „egyebek” címszó 
alatt felszólalási szándéka? (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


