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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat 

(T/7035. szám)  

b) A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal 

szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. 

évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7033. szám, 

új/átdolgozott változat a T/7026. szám helyett)  

(Győrffy Balázs (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

c) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/6960. szám)  

d) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 

törvényjavaslat (T/7415. szám)  

e) A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám)   

 

2. A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 29-ei 

ülésnapján elfogadott, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/7039/10. számon került iktatásra)  

(Záróvita és zárószavazás előkészítése a Hhsz. 110. § (2) bekezdése szerinti 

eljárásban)   

 

3. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. 

május 29-ei ülésnapján elfogadott, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat  

(A köztársasági elnök átirata T/4719/12. számon került iktatásra)  

(Záróvita és zárószavazás előkészítése a Hhsz. 110. § (2) bekezdése szerinti 

eljárásban)  
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4. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 

hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról 

szóló határozati javaslat (H/6854. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

5. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7676. szám)  

(Általános vita)  

 

6. 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  
 
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) távolléte idejére dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  
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Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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Dr. Székács Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
 



- 8 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a bizottság ülésére meghívott résztvevőket. Az 
alkotmányügyi bizottság ülését megnyitom. 

Először a napirend megállapítására kerül sor. A napirendi javaslatomat írásban 
képviselőtársaim megkapták. Azt azzal a módosítással tartom fenn, hogy a zárószavazások 
előkészítése körében a b) pont alattit, a T/7033-ast nem javaslom, tekintettel arra, hogy nem 
érkezett koherenciazavar kiküszöbölésére irányuló módosító javaslat. Ezzel szemben a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló T/7417-eshez érkezett koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslat. 
Tehát ezzel a törvényjavaslattal kiegészítetten tartom fenn a zárószavazások előkészítésére 
vonatkozó 1. napirendi pontot. 

A továbbiakban nekem nincs észrevételem vagy változtatási javaslatom a napirendet 
illetően. Azonban Vitányi István képviselő úr írásban két törvényjavaslat felvételét javasolja a 
napirendre. Az egyik a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló T/7029. számú 
törvényjavaslat, ennek zárószavazásra történő felvétele. E kezdeményezés mögött az a 
megfontolás áll, hogy a képviselő úr bizottsági módosító javaslat benyújtását kívánja 
kezdeményezni. Illetőleg ugyanő javasolja a kölcsönzött kulturális javak különleges 
védelméről szóló T/7671. számú törvényjavaslat általános vitájának napirendre felvételét. 

A napirendről vita nélkül határozunk, először a módosító javaslatokról, majd a 
napirend egészéről. Előzetesen azonban rögzítjük a helyettesítés rendjét: Vitányi István 
képviselő urat Szakács Imre, Puskás Imrét Turi-Kovács Béla, Kozma Pétert Molnár Attila, 
Cser-Palkovics Andrást Mátrai Márta, Gruber Attilát Zsiga Marcell, Bohács Zsoltot Horváth 
Zsolt, Varga Lászlót Bárándy Gergely, Lamperth Mónika képviselő asszonyt pedig Ipkovich 
György helyettesíti. 

Kérdezem, egyetért-e a bizottság Vitányi Istvánnak a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló törvényjavaslat napirendre történő felvételére irányuló javaslatával. 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 23 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett a napirend módosításával. 

A másik módosító javaslatot teszem fel szavazásra, a T/7671. törvényjavaslat általános 
vitára történő felvételét. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igennel a bizottság 
ezzel is kiegészítette a napirendjét. 

Ezek után kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a napirendet az imént elfogadott 
módosításokkal együtt. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Jelzem, hogy a nemzeti vagyonról szóló javaslatot az e) pont után, a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásokról szóló javaslatot ezt követően fogjuk tárgyalni, és az általános vitára 
bocsátással kiegészített javaslatot utolsó napirendi pontként tárgyaljuk majd.  

Zárószavazások előkészítése 

a) Egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat (T/7035. 
szám) 

Az 1. napirendi pont következik tehát, annak is az első alpontja: az egyes családjogi és 
cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló T/7035. számú törvényjavaslat záróvitára történő 
előkészítése. Két pontból áll az ajánlás, mind a kettő az előterjesztőtől származik, akit tehát 
nem nyilatkoztatunk ezek szerint; nyilván saját javaslatával egyetért, és ez evidencia.  
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Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az 1. pont tekintetében. (Nincs jelentkező.) Ha 
nincs hozzászólás, határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 
igen. A bizottság támogatta. 

A 2. ponthoz megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Nincs jelentkező.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság 
támogatta. 

Ezt a napirendi pontot lezártuk. 

c) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6960. 
szám) 

A következő az 1. ponton belül az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/6960. számú törvényjavaslat tárgyalása. 20 pontból áll az ajánlástervezet, mindegyik 
javaslatot az előterjesztő terjesztette elő. 

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Javaslom, hogy egyben tárgyaljuk, illetve 

egyben szavazzunk róla. 
 
ELNÖK: Van-e kifogás ez ellen? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor egyben fogjuk 

tárgyalni. 
Megnyitom a vitát. (Nincs jelentkező.) Hozzászólásra senki nem jelentkezett. Kér-e 

bárki külön szavazást bármelyik pontról? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kér senki, akkor a 
bizottság egyben is tud dönteni a csomagról. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja az előterjesztett 20 pontos 
módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalását is lezárjuk. Rögzítjük, hogy Staudt Gábor 
képviselő urat Gaudi-Nagy Tamás helyettesíti. 

e) A termékek piacfelügyeletéről szóló törvényjavaslat (T/6945. szám) 

Tisztelt Bizottság! Mivel az e) pontban jelzett témához, a termékek piacfelügyeletéről 
szóló törvényjavaslathoz jelen vannak a kormány képviselői, ezért ezt vesszük előre. Az 
ajánlástervezet három pontot tartalmaz, erről kell döntenünk. Mindegyiket az előterjesztő 
terjesztette elő, így tehát külön szót nem kell adnom, hacsak kifejezetten nem kívánnak még 
megszólalni a vitában. 

Az 1. pont vitáját megnyitom. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az 1. pontban előterjesztett javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 19 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A törvényjavaslat tárgyalását befejeztük. 
Kicsit változtatunk a sorrenden, mert a célszerűséghez igazítjuk, hogy milyen iratok 

vannak meg, illetve mely előterjesztők vannak jelen.  
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f) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/7029. szám) 

Áttérünk a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló T/7029. számú 
törvényjavaslat zárószavazásának előkészítésére. Köszöntöm a kormány képviselőjét. Kérem, 
a jegyzőkönyv számára szíveskedjék a nevét és a beosztását bediktálni. 

 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Vadászné Egegi Mária vagyok, 

a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának főosztályvezető-helyettese. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, van-e a törvényjavaslattal kapcsolatosan indítvány. 

Vas Imre képviselő úr kért szót.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. A törvényjavaslathoz javaslok két 

módosító indítványt benyújtani. Az egyik az egységes javaslat 16. §-át venné ki, a másik 
pedig az egységes javaslat 9. § (3) bekezdés c) pontját egészíti ki, pontosítja.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
VADÁSZNÉ EGEGI MÁRIA (Belügyminisztérium): Támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Támogatja a módosító javaslatokat.  
Megnyitom a hozzászólások lehetőségét, először a 16. § elhagyására irányuló 

javaslatot illetően. (Nincs jelentkező.) Nem kért senki sem szót, határozathozatal következik. 
Előterjeszti-e a bizottság a 16. § elhagyására irányuló módosító javaslatot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a 
módosító javaslatot előterjeszti. 

Kérdezem, van-e hozzászólás az egységes javaslat 9. § (3) bekezdés c) pontját érintő 
kezdeményezést illetően. Ha nincs, úgy értettem, a kormány mindkét javaslatot támogatja. 
(Vadászné Egegi Mária: Igen.) Igen. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Előterjeszti-e a bizottság ezt a 9. § (3) bekezdés c) pontját érintő módosító javaslatot? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság ezt a módosító 
javaslatot előterjesztette.  

d) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/7415. 
szám) 

Következik a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú 
törvényjavaslat. A kormány képviseletében kit köszönthetünk?  

 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kardkovács Kolos, Nemzetgazdasági Minisztérium, helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Papcsák Ferenc képviselő úrnak. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Két bizottsági módosító javaslat előterjesztésére teszek javaslatot. 
Az egyik egy rövid, amely a Hszt. 247. § (1) bekezdését kiegészítené egy d) ponttal, 
miszerint: „d) a Készenléti Rendőrség parancsnokának helyettesei”.  
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A másik egy bővebb módosító javaslat, amely a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvényhez fűzne pontosításokat és koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslatokat 
érinti, a 11. § (1) bekezdését, a 26. § (4) bekezdését, amely picit módosul; 3. pontjában a 35. § 
(5) bekezdését, a 39. § (12) bekezdését, az 57. § (2) bekezdését; a 70. §-ban egy dátum 
módosul; a 7. pontban a 74. § (7) bekezdését; a 8. pontban a 85. § (19) bekezdését egészíti ki; 
majd a 9. pontban az egységes javaslat 85. § (20) bekezdését módosítja koherenciazavar 
kiküszöbölése kapcsán. A 10. pontban javasoljuk bizottsági módosító javaslatként a 85. § (38) 
bekezdését, amely ugyancsak pontosítást tartalmaz; 11. pontként az egységes javaslat 86. §-át 
a leírtak szerint módosítaná. Másra irányuló módosító javaslatunk nincs. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ipkovich György képviselő úr kért szót. Képviselő úr, hadd 

kérdezzem meg, érdemi hozzászólása van-e, mert akkor az előterjesztőt nyilatkoztatnám 
előbb. Nem voltam benne biztos, hogy nem ügyrendi-e. (Dr. Ipkovich György: Nem.) Nem. 

Akkor kérdezem az előterjesztőt. Egyben tud-e nyilatkozni valamennyi módosítóról? 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az előterjesztő valamennyi módosító javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor kezdjük a különálló indítvánnyal. Az azonosítás kedvéért: 2012. 

június jelzésű módosító javaslat került kiosztásra képviselőtársaimnak az egységes javaslat 
38. §-ának kiegészítésére. Erről tárgyaljunk, ehhez van-e hozzászólás? Ipkovich György 
képviselő úr! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak meg kívánom jegyezni, hogy az a jogalkotási folyamat, 
amelynek részesei vagyunk a munka törvénykönyvéhez és a csatolt rendelkezéseihez, 
egyszerűen méltatlan a tárgyhoz. A most előterjesztett módosító javaslatok nagy száma is azt 
indokolja, hogy ez nem kellően előkészített és nem kiforrott jogszabály, így az az 
álláspontunk, hogy le kellene ezt venni a napirendről, és újra tárgyalni egy viszonylag 
hosszabb előkészítő szakasz igénybevételével. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: De ez nem ügyrendi javaslat? (Dr. Ipkovich György: Nem. Ez egy érdemi 

javaslat volt.) Ez egy érdemi hozzászólás volt.  
Papcsák Ferenc képviselő úré a szó. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, 

önmagában véve ez nem érdemi; én úgy látom, ezek pontosító és apró kis kiegészítő 
javaslatok, amelyek érdemében a kódex nagy fő áramát nem érintik. Ilyen módon ezt 
tárgyalhatja a bizottság. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ehhez a bizottsági módosítójavaslat-tervezethez van-e további 

hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. A kormány nyilatkozott, miszerint 
valamennyit támogatja. Kérdezem, ki támogatja ennek a bizottsági módosító javaslatnak a 
benyújtását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
úgy döntött, hogy ezt a bizottsági módosító javaslatot előterjeszti. 

Most a 11 pontból álló javaslatra térünk át.  
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Az 1. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja 
az 1. pont alatti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy előterjeszti. 

A 2. ponthoz van-e hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr, tessék! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én igazából 

próbálom követni az eseményeket, és annyit tudok most itt a jegyzőkönyv kedvéért 
elmondani, hogy számomra az imént kormánypárti szavazatokkal elfogadott bizottsági 
módosító javaslat, ha jól nézem, szó szerint ugyanaz, vagy legalábbis majdnem ugyanaz, mint 
a Czomba Sándor-féle, most tárgyalt javaslat. Tehát akkor azt kellene megkérdeznünk itt, 
hogy melyik az igazi. Mert... 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem tájékoztattam képviselőtársaimat – ez talán az én hibám 

volt –, hogy a Czomba Sándor által jegyzett módosító javaslatokat Czomba képviselő úr 
visszavonta. Tehát ezért az ajánlástervezetet nem tárgyaljuk, hanem bizottsági módosítóként 
jelennek meg. Tartalmilag egyébként nem ez lesz az egyetlen, ezek átfedik egymást Czomba 
képviselő úr javaslatával.  

Határozathozatal következik. Ki támogatja a 2. pont alatti javaslat benyújtását? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy 
benyújtja ezt. 

A 3. pont alattihoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 3. pont szerinti javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt is előterjeszti. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 4. pont alatti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy a módosító javaslatot 
előterjeszti. 

Az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja az 5. pont szerinti javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy a módosító javaslatot 
előterjeszti. 

Következik a 6. számú módosító javaslat. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a 6. pont alatti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy a 
módosító javaslatot előterjeszti. 

A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 7. pont alatti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy a módosító javaslatot 
előterjeszti. 

A 8. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 8. pont alatti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal úgy döntött, hogy a módosító javaslatot 
előterjeszti. 

A 9. pont következik. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez az Mt. 192. § (4) 

bekezdésének a módosítása, ha jól látom, és az a javaslat, hogy egyértelműbb legyen a 
határozott időtartamú munkaviszony esetén az ismételt határozott időtartamú munkaviszony 
megkötésének a korlátozottsága. Ezt én értem és abszolút támogatom mint célt, csak azt nem 
látom egyelőre vagy nem értem, hogy a 2012. évi I. törvény 192. § (4) bekezdése nem olyan 
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tartalommal bír, amelyet a módosítás neki tulajdonít. Itt van egy beillesztett rész, „határozott 
idejű munkaviszony megszűnését követő” fordulat, de ez már szerepel a 192/4-ben, és 
egyébként abban a 192/4-ben, amit elfogadott az országgyűlési többség, abban más fordulatok 
szerepelnek. Tehát én kérek valamilyen magyarázatot erre, hogy ez most akkor hogyan van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szót kér helyettes államtitkár úr, megadom a szót. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Az Mt. 192. § (4) bekezdésének normaszövegét érintette egy 
módosító javaslat. A módosító javaslat, amelyet az Országgyűlés megszavazott, az került bele 
az egységes javaslatba, és az egységes javaslatban az a zavaró, tehát az a koherenciaprobléma 
van, hogy a hat hónapon belüli ismételt létesítésnek, ha nem lenne ez a kiegészítés, akkor 
nincs kezdő időpontja. Ez tehát ezért szükséges. Tehát nem a tavaly decemberben elfogadott 
Mt.-hez készült ez a koherencia módosító, hanem az Országgyűlés előtt most megszavazott 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatot pontosítja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én elfogadom, tehát egyetértek azzal, hogy 

ezt pontosítani kell. Csak egyszerűen nem értem még, úgy látszik, az új rendszernek a 
kodifikációs gyakorlatát, még nem sikerült elsajátítanom teljesen, mert egyszerűen nem 
értem, hogy ha mi módosítjuk most egy ilyen jó szándékú pontosító rendelkezéssel a munka 
törvénykönyve még hatályba nem lépett, de már elfogadott, 2012. évi I. törvénnyel kihirdetett 
szövegének a 192. § (4) bekezdését, akkor én most a Magyar Közlönyben szereplő szöveget 
nézem (Közbeszólások: De nem azt kell!), a 192. § (4) bekezdését, tehát azt hegesztgetjük itt 
most, vagy… – most már nem értem. Tehát hová tűnik akkor ez a rendelkezés? Nem értem, 
hogy mihez képest történik a módosítás. Ezt abszurdnak érzem valahol! Kérem, magyarázza 
ezt el nekem valaki pontosan, hogy ez hogy van, mert lehet, hogy nem értjük. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, majd helyettes államtitkár úr. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Gaudi képviselőtársam szerintem ott van egy logikai 

problémában, hogy mi most nem a tavalyi, tehát a kihirdetett munka törvénykönyvéhez 
nyújtunk be módosító indítványt, hanem a jelenleg tárgyalt átmeneti rendelkezésekhez, 
amelynek a szövege már nem ugyanaz, mint ami most hatályban van, és ezt kell még tovább 
pontosítanunk. Tehát mi most nem a kihirdetetthez nyújtunk be módosító indítványt, hanem 
ez alapján, most nem tudom, hányas törvényjavaslatban lévő…, egyébként látszik is, hogy ez 
itt a 85. § (20) bekezdése ebben a törvényjavaslatban, ami az Mt. 192/4-et… Tehát ha most 
ezt benyújtjuk, illetve az Országgyűlés elfogadja, akkor eszerint fog módosulni a 
munkatörvénykönyv 192. § (4) bekezdése. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Jó, köszönöm.)  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr fenntartja a felszólalási szándékot? (Jelzésre:) Nem. 
További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Egyetért-e a bizottság a 9. 

pontban írt módosító javaslat előterjesztésével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a javaslatot is előterjeszti. 

A 10. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslat bizottsági előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
20 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító javaslatot is előterjeszti. 



- 14 - 

A 11. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a 11. pont szerinti módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító 
javaslatot is előterjeszti. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

g) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7417. szám) 

Következik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitára történő 
előkészítése. 8 pontból álló ajánlástervezet áll a rendelkezésünkre. A módosító javaslatokat 
kivétel nélkül az előterjesztő kormány nyújtotta be, tehát a kormányt nyilatkoztatnom nem 
kell, de a képviselőit köszöntöm. Ha valamiben meg kívánnak szólalni, tessenek jelentkezni, 
de külön nem kérdezek rá. Székács Péter helyettes államtitkár úr képviseli a kormányt.  

Az 1. pontban szereplő módosító javaslathoz van-e hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja az 1. pontban szereplő módosító javaslatot? 
(Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 6. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 7. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 8. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Ezzel a zárószavazások előkészítésével, az 1. napirendi ponttal végeztünk. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 29-ei ülésnapján 
elfogadott, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. 
évi LXV. törvény módosításáról szóló törvény (T/7039/10. szám); záróvita és 
zárószavazás előkészítése a Hhsz. 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Következik a köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 29-
ei ülésnapján elfogadott, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 
szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló törvény. Köztársasági elnök úr átiratát 
T/7039/10. számon képviselőtársaim megkapták. A záróvita és zárószavazás előkészítésére a 
Hhsz. 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban kerül sor. Üdvözlöm az előterjesztő Hadházy 
képviselő urat, és üdvözlöm a kormány képviselőjét.  

A törvényjavaslathoz a Sport- és turizmusbizottság terjesztett elő 5 pontból álló 
módosító javaslatot, amelyek tartalmilag egymással összefüggenek, tehát együtt tárgyaljuk 
őket és együtt szavazunk róluk. 

Először kérdezem az előterjesztőt, mi az álláspontja a módosító javaslatokkal 
kapcsolatosan.  
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előterjesztő támogatja 
a bizottsági javaslatokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét ugyanerről. 
 
DR. MÁTÉ JÁNOS (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A kormány támogatja a 

javaslatokat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a lehetőséget, igyekszem gyors lenni, 

hiszen talán nem mindenki mélyült el az adott tárgykörben. Azonban mégis vissza kell 
utalnom ebben a témában arra, hogy ha jól emlékszem, december 30-án, de valahogy 
december végén egy zárószavazás előtti módosítóval – immár meg nem mondom, hogy 
melyik jogszabályhoz jött be ez a módosító – sikerült egy olyan helyzetet teremteni, amely 
részint ennek a törvényi szabályozásnak a tárgyát képezte. Magyarán volt egy lehetőség 
korábban a sportcélú ingatlanok kapcsán államtitkársági, illetve sportszakmai igazgatási 
szervi mentesítésre adott esetben fejlesztési projektek kapcsán. Ezt egy itt az asztalunkra 
kerülő… – nem is untatom ezzel a bizottságot, ez egy hosszú kérdés lenne elmagyarázni, 
hogy pontosan miről van szó. A lényeg a lényegben, hogy aznap itt került az asztalunkra egy 
olyan előterjesztés, ami ezt a lehetőséget megszüntette. Én akkor elmondtam, hogy nem 
értem, mi ennek az oka, és azt sem értem, hogy miért ilyen körülmények között, év végén kell 
ilyen gyorsan egy ilyen döntést meghozni. Majd egyébként fél évvel később, miután rájöttek, 
hogy egyébként nem működik az új szabályozás, és a régi életszerűbb, sportszakmai 
szempontból megfelelő volt, akkor ezt visszamódosították.  

Tehát azt hiszem, önmagában már azon is el lehetne lamentálni, hogy miért kellett 
egyáltalán hozzányúlni az adott témakörben bármilyen jogszabályhoz. De az meg 
mindenképpen elgondolkodtató, hogy még ezek után is, amikor vissza akartunk térni, az 
Országgyűlés vissza akart térni az eredeti állapothoz, amely december 30-a előtt volt ebben a 
tekintetben, akkor pedig szintén zárószavazás előtt sikerült olyan módon ehhez módosításokat 
beadni, és egyébként nem csak ehhez, tehát ez végül is rendszerszerű, van egy másik 
napirendi pontunk is, ahol nyilván szintén olyan jogszabályhelyeket sikerült megnyitni, ami 
az egységes javaslat által nem volt érintett; tehát én azt hiszem, elgondolkodtató az, hogy jól 
tesszük-e ezt.  

A bizottságot tényleg nem untatnám az érdemével a dolognak, csak azt akarom 
mondani, hogy fogalmam nincs, honnan jött be akkor december végén; történt egy nagyon 
gyors módosítás, ennek aztán a visszamódosítása fél évvel később, amit még sikerült elrontani 
egyébként egy másik zárószavazás előttivel. Tehát azt hiszem, az, hogy elnök úr most 
változtatva a korábbi gyakorlaton, visszaküldött ilyen okokból jogszabályokat, ez 
mindannyiunkat el kell hogy gondolkoztasson, hogy ilyen átfogó és egyes szakterületeket 
érdemben érintő kérdéseket azért jobban átgondol a bizottság. Köszönöm. 

És még egy kérdés, hogy a sportbizottság módosító javaslatai kezelik-e elnök úr 
kifogásait érdemben, vagy erre nem törekedett a bizottság.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Ha nincs, itt volt egy kérdés; nem tudom, Hadházy 

képviselő úr mint előterjesztő vállalkozik-e a válaszra. Megadom a szót. 
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság által 
benyújtott és általam támogatott javaslat pontosan ezt a kérdést kezeli. Tehát a köztársasági 
elnök úr észrevételeit áttekintettük, és a szükséges javításokat elvégeztük. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik, 

tehát az öt pontról együttesen szavazunk összetartozás okán. Kérdezem, ki támogatja ezt az 
ötpontos módosítójavaslat-csomagot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság támogatta a módosító javaslatokat. 

Köszönöm, ezzel a napirendi ponttal végeztünk. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 29-
ei ülésnapján elfogadott, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4719/12. szám); záróvita és zárószavazás előkészítése a Hhsz. 
110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban 

A következő napirendi pontunk a köztársasági elnök úr másik megfontolásra 
visszaküldött törvényjavaslatának, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/4719. számú törvényjavaslat zárószavazásának a bizottsági 
előkészítése. A köztársasági elnök úr átiratát T/4719/12. szám alatt kapták meg 
képviselőtársaim. A záróvita és zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. § (2) bekezdése 
szerinti eljárásban történik. 

Az előterjesztő, Tarnai képviselő úr nincs jelen. A kormányt képviseli-e valaki? 
(Jelzésre:) Nincs jelen. Értem. Illetve köszöntjük Répássy államtitkár urat – mégiscsak jelen 
van. 

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a bizottság nyújtsa be a 

kiosztott módosító indítványt, amely gyakorlatilag az egységes javaslat 3. és 4. §-át venné ki. 
Egyrészt az állattenyésztésről szóló törvény módosítására vonatkozott a javaslat, másrészt az 
egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére. Tulajdonképpen ez az a 3. és 
4. §, amit a köztársasági elnök úr kifogásolt. Úgyhogy javaslom, nyújtsa be a bizottság, és 
tegyünk eleget a köztársasági elnök úr felhívásának vagy kérésének. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tájékoztatom a bizottságot, munkatársaim jelezték, hogy 

megítélésük szerint ennek a módosító javaslatnak az előterjesztése Házszabályba ütközik, 
mert mint ahogy a javaslatnak a felvezető szövege tartalmazza, az a határozati Házszabály 
102. §-ára hivatkozna, ebben az eljárásban azonban csak a 110. § alapján van helye. Tehát egy 
házszabályi kérdést is mérlegelnünk kell. A bizottságnak egyébként az a gyakorlata, hogy 
mivel itt a javaslat egy módosító javaslat előterjesztésére irányul, nem válik el külön – ugye, 
erre a múltkor volt precedens – a házszabályszerűség vizsgálata és az e fölötti döntés, és az a 
fölötti döntés, hogy a bizottság a módosító javaslatot előterjeszti-e vagy sem.  

Én csak kötelességszerűen a bizottság elé tártam a munkatársaim jelzését, azzal, hogy 
ennek a mérlegelését is kérem a bizottság tagjaitól. 

Rubovszky képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelt Bizottság! Az elnök úr által 

megkifogásolt két rendelkezés meglehetősen durva házszabálysértés volt. Úgyhogy én azt 
mondom, lehet, hogy most az írott Házszabállyal vitatkozni lehetne; én azt hiszem, akkor is a 
kisebbik rosszat kell választani.  
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Decemberben végre kimondta az Országgyűlés azt, hogy nem lehet az adott kereteken 
kívüli jogszabályról módosító indítványokkal, sem semmilyen rendelkezést behozni 
zárószavazás előtt. Itt ez történt, nagy hiba volt, az előterjesztő külső hatásra terjesztette elő a 
módosító indítványt. Én remélem, hogy az illetékesek érezni fogják ennek a következményeit.  

Én azt kérem, hogy mindenféleképpen terjesszük elő ezt a módosító indítványt. A 
kormányhivataloknak szükségük van a kisajátítással kapcsolatos érdemi döntésre, és ahhoz, 
hogy ez július 1-jén hatályba léphessen, erről ma az Országgyűlésnek döntenie kell. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kérdezem államtitkár urat, kíván-e felszólalni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a házszabályszerűség kérdésében nem kívánok állást foglalni. A bizottság joga 
megítélni ezt a kérdést, azért is, mert a most kivenni tervezett módosító javaslatokról is a 
bizottság foglalt állást úgy, hogy házszabályszerű, ezért így nehéz ezek után azt mondani, 
hogy most akkor ez az újabb módosító is házszabályszerű-e. 

Tartalmilag támogatjuk természetesen a módosító javaslatot, de a 
házszabályszerűséget a bizottságnak kell megítélnie. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az Országgyűlés Házszabályát 

tartalmazó könyvben, illetve az ahhoz fűzött magyarázatban egy bizottsági állásfoglalás, a 
110. § azt mondja, hogy a kijelölt bizottság feladatát a törvényhozás e szakaszában is az 
általános szabályok határozzák meg. Úgyhogy ez alapján én úgy vélem, hogy az 
alkotmányügyi bizottság benyújthatja ezt a módosító javaslatot az én megítélésem szerint. És 
mondom, amit korábban is elmondtam, ez azt a két problémát orvosolja, amit a köztársasági 
elnök úr kifogásolt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Ha nincs, határozathozatal következik. Ki támogatja a 

módosító javaslat előterjesztését? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a módosító javaslatot előterjeszti. 

Ezzel ezt a kérdést megtárgyaltuk. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország ügyben 
hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/6854. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következik a Fratanolo-ügy: az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra 
Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló H/6854. számú határozati javaslat, az ehhez benyújtott módosító 
javaslatok megvitatása.  

Két módosító indítványt kaptunk, az egyiket Vejkey Imre és Vas Imre 
képviselőtársunk terjesztette elő, a másikat Stágel Bence és Wittner Mária képviselőtársunk. 
A két javaslat, ha jól értelmezem, legalábbis tartalmilag egymást kizárják, tehát alternatívái 
tartalmilag egymásnak. Ezért azt javaslom, hogy együtt tárgyaljuk. 

Az előterjesztő képviseletében Répássy államtitkár urat köszöntjük továbbra is. 
Mindjárt meg is kérdezem államtitkár urat, mi az álláspontja a javaslatokat illetően. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, az előterjesztő képviseletében szeretném jelezni, hogy a kormány nem tárgyalta a 
módosító javaslatokat, de a tárca álláspontját tudom közölni.  

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

Az 1. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja a tárca, a 2. pontban foglalt módosító 
javaslatot nem támogatja.  

 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? Ipkovich 

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

Bizottság! Álláspontunk szerint itt nem ebben a konkrét ügyben kell állást foglalnunk, hanem 
ezekben az ügyekben. Mint ahogyan a bíróság elé várhatóan a jövőben is kerülnek ilyen 
jellegű ügyek. Várhatóan a meghozott döntés alapján a bíróság hasonló döntéseket fog hozni, 
és most nem biztos, hogy sarló-kalapács, nem biztos, hogy vörös csillag, lehet, hogy 
horogkereszt tekintetében. Tehát én úgy gondolom, nem úszható meg hosszú távon annak a 
kérdésnek az eldöntése, hogy milyen viszonyt formáljon a Magyar Köztársaság vagy 
Magyarország az Emberi Jogi Bírósághoz mint szervezethez. Mert ha rendszeresen azt fogjuk 
mondani, hogy nem értünk egyet a bíróság döntésével, akkor annak konzekvenciái vannak. 
Régi mondás a latinoknál, hogy res iudicata pro veritate accipitur - az ítélt dolgot kell 
igazságként elfogadni. Most lehet, hogy ez nem tetszik; egy kicsit most olyan látszata van 
ennek a dolognak, mint amikor a bukott, pervesztes ügyvéd magyarázza az ügyfelének, hogy 
akkor is nekünk van igazunk, mert a gyereket nálunk kellett volna elhelyezni, csak a bíróság 
ezt nem jól látta, s a többi, s a többi. Tehát nem ússzuk meg hosszú távon végiggondolni ezt a 
kérdést, és előbb-utóbb vagy jogszabály-alkotási kényszer elé nézünk, vagy pedig fel kell 
mondanunk egy olyan szerződést, amellyel alávetettük magunkat az aktuális bíróság 
ítéleteinek.  

Én tehát kicsit továbbgondolnám azért ezt a dolgot, mint hogy én most egyetértek a 
bíróság ítéletével vagy nem értek vele egyet. Viszonyt kell formálni nekünk ehhez a 
bírósághoz. Ezért ennek az ilyetén való kezelésével nem értünk egyet. 

A módosító indítvány, főleg a 2. módosító indítvány benyújtásával azért nem kívánok 
foglalkozni, mert ha foglalkoznék, akkor biztosan megsértenék valakit, és az pedig nem 
igazán áll szándékomban. Úgyhogy inkább csak annyit mondok, hogy nem értünk vele egyet. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr, majd utána Gaudi-Nagy Tamás. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Ez a két módosító javaslat picit még abszurdabbá teszi a helyzetet, mint az eredeti 
előterjesztés, pedig azt is már nehezen lehetett fokozni. Azt gondolom, ismétlés, e tekintetben 
csak utalok a korábban általam és Ipkovich képviselőtársam által elmondottakra, hogy a 
probléma okát kellene megszüntetni, nem pedig a sértődött hozzáállás miatt újabb és újabb 
pótmegoldásokon törni az embernek a fejét.  

Értem én, hogy az 1. pontban foglalt javaslat azt igyekszik egy picit enyhíteni, azt az 
egyébként, azt gondolom, jogos felháborodást, hogy ugyan már miért kellene az adófizetők 
pénzéből kifizetni ezeket a bírságokat, amit Magyarország számára kötelezővé tettek, 
bocsánat, hadd mondjam inkább kártérítésnek. És akkor találtak egy olyan fejezetet, hogy ha 
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politikusoktól veszünk el pénzt, az mindig szimpatikus mindenkinek, akkor csökkentsük a 
pártok támogatási alapját. Ezt én értem. 

A 2. pontra vonatkoztatva, azon kívül, hogy ha képviselőtársaim sok ilyen terjesztenek 
be, az bizonyosan a magyar baloldal támogatottságának a hasznára fog válni, úgyhogy hajrá, 
viszont picit az abszurditása mellett még a jogi érvelés képtelenségére is szeretnék rámutatni. 
Mert ha mindezt nem a pártoknak általában a támogatási keretéből vonják le, hanem 
konkrétan az MSZP párttámogatási keretéből vonnák le, arra hivatkozással, hogy a párt felel 
az MSZMP bűneiért mint jogutód párt, de képviselőtársaim, azért fontolják azt meg és 
gondolják meg: miért is a múlt bűne ez? Nem a mi párttagunk hordta, egy olyan jelképet, 
amelyet az MSZP önkényuralmi jelképnek kíván minősíteni a továbbiakban is, ennek 
többször hangot adtunk, és egyébként nem a múltban, hanem most csinálta.  

Szóval, egy kicsit gondolkodjanak azon, hogy milyen javaslatokkal terhelik az 
Országgyűlést, és főleg vonatkozik ez egyébként Stágel képviselő úrra, aki egyébként 
ugyanazt az egyetemet végezte el, amit én, és ugyanott tudomásom szerint még oktat is. 
Szóval, az embernek nem biztos, hogy minden marhaságot a nevére kell venni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak, az ülés 

vezetését pedig átadom Gyüre Csaba alelnök úrnak. (Dr. Salamon László távozik a teremből.)  
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A strasbourgi 

Emberi Jogi Bíróság egy fontos szerv a nemzetközi szervezetek között, amely képes lehet 
arra, hogy helyre tegyen, ellensúlyozzon olyan jogsértéseket, amelyeket az adott tagállamban 
elkövetnek, és amelyet adott esetben politikailag motiváltan működő bíróságok sem képesek 
reparálni. Ezért az alapelvünk az, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság döntéseit 
tiszteletben kell tartani. Szerintem ez az a közös alap, amelyben egyet kellene értenünk. Idáig 
tart az egyetértésem körülbelül Ipkovich képviselőtársunkkal. 

Utána viszont lehet elgondolkodni azon, hogy bizonyos ítéletek milyen okból 
keletkeztek, illetve kinek a politikai felelősségi körébe eső körülmények hatottak oda, hogy 
például a vörös csillag önkényuralmi jelképnek minősül Magyarországon. Tehát ebben azért 
nem annyira távoli összefüggést látok, mint ahogy ezt Bárándy Gergely képviselőtársam 
mondja, hiszen teljesen egyértelmű, és ebben egyébként mi támogattuk is az átmeneti 
rendelkezésekről szóló törvényt, sőt én terjesztettem elő ezt a javaslatot, amely az MSZP ezen 
okból, önkényuralmi jellegű előzményekből való feloszlatását is indítványozta volna. De 
egyébként az is közismert, hogy a szegfű elemeiből összerakosgatva a kis elemecskéket, 
abból villámgyorsan összeáll egy vörös csillag. Tehát igenis ott dobog az a vörös csillag a 
szegfűben is, csak kicsit álcázottabban.  

De én azért egyértelművé szeretném tenni, és remélem, ebben egyetértenek 
képviselőtársaim, hogy egy dolog a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság döntésének az úgymond 
értelmezése és politikai felelősöknek a megkeresése, és másik dolog az ítélet végrehajtása. 
Tehát én azt tudom csak elfogadni vagy javasolni, hogy egy olyan megoldás történjen, hogy 
ezt az ítéletet végre kell hajtani. Viszont az Országgyűlés mint szuverén törvényhozó testület 
dönthet arról, hogy ha bizonyos időszakok, bizonyos politikai szervezetek nevéhez köthetően 
születtek jogsértések, születtek olyan… (Folyamatos zaj.)  

 
ELNÖK: Elnézést, kicsit nagyobb figyelmet kérek! Mert nem halljuk Gaudi-Nagy 

Tamás képviselőtársamat. Köszönöm. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, alelnök úr, és a 
figyelmeztetést, a segítséget.  

Tehát ebbe nem szabad belemenni, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság döntést 
tulajdonképpen dacosan nem teljesítjük; már csak azért sem, mert Európa tanácsi parlamenti 
közgyűlési tagként, a magyar delegáció tagjaként egyértelműen azt tudom mondani, hogy 
most olyan mértékű offenzíva folyik Magyarország ellen, hogy ez értelmetlenül és 
indokolatlanul megnövelné a támadási felületeket Magyarországgal szemben. Tehát ha 
Magyarország akár egy olyan ügy miatt, legyen az akár ez a konkrét ügy, vagy mondjuk, 
éppenséggel a múlt héten született ítélet az úgynevezett gatyaügyben, amikor Tatár József és 
Fáber Károly az ország szennyesét terítették ki a törvényellenes kordonokon 2007 
februárjában a Gyurcsány-rendszer idején, és őket akkor jogosulatlan tüntetés miatt 
előállították, megbírságolták, a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a Nemzeti Jogvédő Szolgálat 
indítványára megállapította, hogy jogsértés történt, és 1500 euró megfizetésére kötelezte a 
magyar államot. A magyar államnak voltak bizonyos időszakokban olyan képviselői, akiknek 
politikai szerepét illetően abszolút egyet lehet érteni azzal, hogy egyfajta állampárti 
felelősségben osztozó pártról vagy egy nemzet számára kártékony időszakról vagy 
szervezetről van szó. De mondom, ezt élesen javaslom elválasztani a teljesítéstől. Tehát én a 
kifizetésről ilyen esetben is meg ebben a gatyaügyben is kifejezetten csak azt tudom mondani, 
hogy ezt az államnak meg kell tennie. Utána viszont szabad akaratából dönthet úgy, hogy 
tulajdonképpen levonja ezt az összeget, mondjuk, a Demokratikus Koalíció nem kap 
költségvetési támogatást konkrétan, de valamilyen formában levonni vagy érvényesíteni azon 
szervezetekkel szemben, akik a vörös csillag önkényuralmi jellegűvé válásához akár 
jogutódként is felelősséggel köthetőek. 

Tehát summa summarum, én arra kérem államtitkár urat is, hogy ebben legyen 
belátással. Nagyon nagy felelősség van a vállán, hogy most ne növeljük Magyarországgal 
szemben, még ha adott esetben egy politikailag érthető, ellenérzéseket keltő ítélet kapcsán is a 
negatív beállítódást, tehát javaslom, hogy fizessék ki ezt a kártérítést. De utána keressük meg 
azt a jogcímet, ahogy ez akár a Gyurcsányékkal szemben, akár pedig az MSZP-vel szemben 
érvényesíthető. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Rubovszky képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Ha én jól tudom, 

Magyarország számtalan kártérítést fizet már bírósági eljárások elhúzódása, meg mit tudom 
én, milyen problémák miatt. Én egyébként azzal egyetértek, hogy a strasbourgi bíróság ítéletét 
Magyarországnak végre kell hajtani. Azzal viszont nem értek egyet, hogy a politikai pártokra 
húzzuk ezt a felelősséget. Ebben a pillanatban olyan kaput nyitunk ki, aminek szerintem 
beláthatatlan következményei lesznek. Úgyhogy én erre való tekintettel egyik módosító 
indítványt sem fogom megszavazni, mind a kettő ellen fogok szavazni, mert 
Magyarországnak ki kell tudni fizetni azt a nemzetközi kötelezettségből eredő dolgot, és ezért 
nem lehet bűnbaknak állítani a politikai pártokat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) A 

vitát lezárom, és megadom a szót államtitkár úrnak válaszadásra. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Rubovszky képviselő úr álláspontját szeretném befolyásolni, mert emlékezetem szerint az 
eredeti előterjesztésben nincs szó arról, hogy akkor ezt a kártérítési összeget hogyan, miből 
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kell kifizetni. Tehát célszerű lenne, ha erről mindenképpen lenne valamilyen rendelkezés. 
Megértettem a képviselő úr szempontjait, de olyan módosító javaslat nincs előttünk, ami nem 
a pártok költségvetési támogatásának a terhére fizettetné ki ezt a kártérítési összeget. Ha 
Rubovszky képviselő úr véleményét konzekvensen értelmezzük, ő azt mondta, hogy ki kell 
fizetni, akkor viszont hiányzik ez a módosító javaslat az előterjesztés határozati részéből. 
Felhívom tehát a figyelmüket arra, hogy nincs akkor rendelkezés a kártérítés kifizetéséről. 

 
ELNÖK: Lezártam a vitát, de akkor még megadom a szót Rubovszky képviselő úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Nekem az az álláspontom, hogy ha az eredeti előterjesztés nem tartalmaz 
rendelkezést arra nézve, hogy minek a terhére kell kifizetni, akkor az eredeti előterjesztés 
rossz; akkor tessék szíves lenni kérni a tárgyalás felfüggesztését, és tessék szíves lenni az 
előterjesztést kiegészíteni, hogy ez egy kerek dolog legyen.  

Én nem akarok itt ötletelni, hogy a határozathozatalok előtt másfél órával bedobjak 
ilyet, hogy a központi tartalék terhére, vagy mit tudom én, mire fizessék ki. Ezt hozzáértő 
emberek döntsék el. De ha ez hiányzik, akkor tisztelettel, ennek a konzekvenciáit le kell 
vonni. 

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

Az eredeti előterjesztés nem rossz, azt a KDNP ebben a bizottságban is általános vitára 
alkalmasnak találta. (Dr. Rubovszky György: Így van.) Ugyanis az eredeti előterjesztésben az 
van, hogy a kormány nem ért egyet a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság határozatával, és eddig 
legalábbis úgy vettem észre, hogy mind a két kormánypárti frakció osztotta a kormány 
értékelését. De valóban, nincs rendelkezés a kártérítési összeg kifizetéséről. Azért nem, mert 
ahogy mondtam, a kormány jelentésében az egyet nem értéshez kérte valójában az 
Országgyűlés felhatalmazását. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azt 

gondolom, költségvetési ügyeket nem ebben a bizottságban kellene megvitatni, és nem is 
értek hozzá igazán, de egyben biztos vagyok, hogy a költségvetési törvényben vagy más 
jogszabályban rendezve van az, hogy a kártérítéseket az állam honnan fizeti. 
Elképzelhetetlennek tartom azt, hogy ne rendelkezne jogszabály vagy a költségvetés arról, 
hogy akár a magyar bíróságok terhére az ítéleteik miatt megítélt kártérítéseket, akár 
nemzetközi fórumok által megítélt esetleges kártérítési összegeket honnan kellene kifizetni. 
Én tehát kizártnak tartom, hogy nekünk ezt most itt kell rendezni. Sokkal inkább, értem én, 
politikai indoka van annak, hogy most a fő szabálytól eltérően másból akarják ezt rendezni. 
De azt az álságos érvet ne hozza ide senki a bizottságba, hogy egyébként pedig lógna a 
levegőben a történet, és nem tudjuk, honnan kell kifizetni, mert ez biztos, hogy nem igaz. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Ennek a bizottságnak a 

többsége az elmúlt alkalommal egyértelműen támogatta a kormány előterjesztését. Ehhez 
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képest én elég értetlenül állok az előtt, hogy most mely okból kellene az egyébként a bizottság 
többsége által támogatott határozatot módosítani. Erre nincs semmilyen indok. Az én 
álláspontom tehát az ebben a tekintetben, hogy fönt kell tartani azt az álláspontot, hogy nem 
fogadjuk el ezt a bírósági döntést; ez volt a kormányálláspont, ez volt a többségi álláspont a 
bizottságon belül – ehhez kell tartani magunkat. Következésképpen nem arról kell 
beszélnünk, hogy kell-e fizetni, hanem arról beszéltünk, hogy nem akarunk fizetni, mert 
indokolatlannak tartjuk.  

 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én éppen 

ellenkezőleg mondanám a dolgot. Tehát ha úgy döntünk, hogy a strasbourgi bíróság 
kompetenciáját ezekben az ügyekben egyébként elfogadjuk, akkor nem erről a konkrét ügyről 
kell nekünk most dönteni, hogy miből fizessük ki, hanem az a javaslatom, hogy hozzunk létre 
alapot, ahonnan ezeket az ügyeket fogjuk finanszírozni. Mert nehogy azt higgye bárki is, hogy 
ez az egy ügy marad itt. Lesz majd horogkereszttel kapcsolatos ügy, lesz majd vörös 
csillaggal kapcsolatos ügy; lesznek ezek az ügyek, és nekünk kell majd forrást arra biztosítani, 
hogy ezeket kifizessük. Lesznek majd előbb-utóbb, az üzleti szellem feléled, és aki kétezer 
eurót akar keresni, az majd ilyenekbe fogja verni magát, mert előbb-utóbb meg fog térülni 
neki a költsége.  

Ezt végig kell gondolni, tisztelt államtitkár úr, mert nem erről az egy ügyről formálunk 
most véleményt, hanem azt mondjuk, hogy elfogadjuk-e általában a strasbourgi Emberi Jogi 
Bíróság döntését vagy nem. Ha nem fogadjuk el, akkor azt a döntést kell meghozni, hogy nem 
fogadjuk el általában a döntéseket, mert olyat azért ne hozzunk már, ha egyszer már 
jogászkodunk itt, hogy a ránk kedvező döntést elfogadjuk, ami meg ránk nem kedvező, azt 
meg nem fogadjuk el, mert azt nem bíróságnak hívják, hanem teljesen másnak.  

Úgyhogy én ezt azért javasolnám az igen tisztelt bizottságnak végiggondolni, hogy 
ennek a folyamatnak hova tart a vége.  

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

Csak egy mondat erre reakcióként, hogy természetesen nem arról van szó, hogy ránk kedvező 
vagy ránk nem kedvező, hanem egy alapvető elvi kérdésről van szó. Úgyhogy most nem 
kellett volna Ipkovich képviselő úrnak ezt leegyszerűsíteni erre; de az előbb is mondott 
valamit, hogy nem szeretné a második módosítóról kifejteni a véleményét (Dr. Ipkovich 
György: Így van.), mert az kellemetlen. Én meg nem fejtem ki az ön álláspontjáról a 
véleményemet (Dr. Ipkovich György: Csak nyugodtan!), hogy mi a különbség a vörös csillag 
viselésével kapcsolatos ítélet pozitív vagy negatív fogadtatása között.  

De hadd térjek vissza a határozati javaslathoz. Úgy szól a határozati javaslat, amelyhez 
ez a 3. pont érkezett, tehát mind a két módosító javaslat egy 3. ponttal egészítené ki a 
határozati javaslatot, és úgy szól a H/6854. számon beterjesztett határozati javaslat, hogy az 
Országgyűlés az 1. pontban tudomásul veszi a kormány jelentését; és a 2. pontban van a 
lényeg: „állást foglal amellett, hogy (…) így az Emberi Jogok Európai Bírósága által Appl. 
No. 29459/10. számon meghozott, Magyarországot marasztaló ítéletének végrehajtásával, 
továbbá a törvény módosításával nem ért egyet”. Tehát még egyszer: a marasztaló ítélet 
végrehajtásával nem ért egyet az Országgyűlés.  

Én azért hívtam föl Rubovszky képviselő úr figyelmét arra, hogy ha nincs a 3. pontban 
foglalt kiegészítés, az azt jelenti, hogy az Országgyűlés egyetért azzal, hogy a kormány ne 
hajtsa végre az ítéletet, azaz ne fizessen. Tehát ez az, amit önök eddig támogattak, ehhez 
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képest a 3. pontban pontosan elmozdulás történik az eredeti országgyűlési határozati 
javaslathoz képest, amely a kifizetésnek a fedezetére tartalmaz rendelkezést.  

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én ennek ellenére fönntartom, 

hogy mind a két 3. pontra vonatkozó módosító indítványt elutasítom; legalábbis én így fogok 
személyemben szavazni ebben a kérdésben. S ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy azért 
azt tudjuk, az kevés a boldogsághoz, hogy én egy ítélettel nem értek egyet – azt végrehajtják 
rajtam. Ebben az esetben viszont van egy információ, és ezt hadd osszam meg a bizottsággal: 
tudomásom szerint a Magyarországot terhelő kártalanítási és kártérítési költségek fedezésére a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben egy elkülönített összeg áll 
rendelkezésre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném még egyszer nyomatékosítani azt, 

és nagyon kérem képviselőtársaimat, figyeljenek erre. Mi mint parlamenti közgyűlési tagok az 
Európa Tanácsban sokat próbálunk küzdeni azért, hogy Magyarország érdekeit megvédjük, az 
elcsatolt területen élő magyarokért kiálljunk, számukra önrendelkezési jogot követeljünk. 
Sikerült tavaly egy erős határozatot is elérnünk ebben az irányban, a székely önrendelkezést is 
támogatandó. Ha most a magyar kormány, a magyar állam mostani legitim képviselője azt 
mondja, hogy van olyan strasbourgi emberi jogi bírósági ítélet, amely az emberi jogi 
konvenció hatálya alatt született, és azzal nem ért egyet, és ennek nyomán nem hajtja végre, 
annak katasztrofális következményei lesznek a magyar érdekérvényesítés szempontjából a 
nemzetközi színtéren. Én ezt egyszerűen életveszélyesnek és felelőtlennek tartom. Még annak 
ellenére is, hogy messzemenőkig én sem szeretem ezt a döntést, én sem értek vele egyet, de 
ha mi komolyan akarunk továbbra is Magyarország érdekében és a magyar nemzetközösség 
érdekében fellépni nemzetközi szervezetek előtt, akkor nem tudunk mást csinálni, mintsem 
hogy ki kell fizetni ezt a kártérítést. És utána aztán lehet a magyar költségvetési törvényben 
vagy bármilyen más önálló jogszabályi aktussal, hogy mondjam…, elverni a port azokon, 
akik adott esetben valamilyen módon összefüggésbe hozhatók felelősként azzal a 
cselekménnyel vagy eseménnyel, ami egyáltalán kiváltotta a döntést. De minden más 
megoldás nemzeti érdekeket sértő és káros lenne. 

Köszönöm. (Dr. Bárándy Gergely: Az ellenzék józanabb, mint a kormány! – 
Derültség. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Köszönjük.)  

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

Hát, tisztelt bizottság, az utolsó szó jogán akkor még egyszer hadd fogalmazzam meg az 
álláspontomat. (Folyamatos, nagy zaj.)  

 
ELNÖK: Nagyobb figyelmet kérnék szépen! Hallgassuk államtitkár urat! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tehát aki megszavazza a tisztelt Házban az eredeti országgyűlési határozati javaslatot, az azt 
mondja, hogy állást foglal amellett, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
Magyarországot marasztaló ítéletének végrehajtásával nem ért egyet. Ha ezek után a kormány 



- 24 - 

mégis végrehajtaná ezt az ítéletet, akkor az Országgyűlés akaratával ellentétesen hajtaná 
végre. Úgyhogy azért kérem képviselőtársaimat, csak hogy jól értsék, miről szól ez 
országgyűlési határozati javaslat.  

Ehhez képest azért támogatjuk a módosító javaslatot, mert az világos utalást tartalmaz 
arra, hogy ki kell fizetni a kártérítést, és annak a költségvetési fedezetét meg kell találni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor lezártam a vitát.  
A szavazás előtt ismertetem, hogy Salamon Lászlót Papcsák Ferenc helyettesíti, 

Molnár Attilát Kozma Péter, Pősze Lajost pedig Vas Imre. 
Döntést hozunk, először az 1. pontról, Vejkey Imre és Vas Imre képviselő urak 

javaslatáról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság támogatta az 1. pontot. 

Rátérünk a 2. pontra, Stágel Bence és Wittner Mária javaslatára. Ki az, aki ezt 
támogatja? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7676. szám); általános vita 

Áttérünk a T/7676. számú, az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Megadom a szót államtitkár úrnak egy rövid expozéra. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm, igyekszem röviden szólni.  

Tisztelt Bizottság! A javaslat módosítja a Kúria előtti felülvizsgálati eljárás szabályait. 
Az értékhatár emelésének célja, hogy a Kúria elé csak a jelentősebb értékű perek kerüljenek. 
A javaslat alapján tehát 1 millió forintról 3 millió forintra emelkedik az az értékhatár – ezt 
még egyszer szeretném megismételni: tehát jelenleg is van értékhatár, nehogy valaki azt 
higgye, hogy jelenleg nincs a Kúria elé kerülő ügyekben értékhatár; ezt 1 millióról 3 millió 
forintra javasoljuk emelni –, amely alatt a vagyonjogi ügyekben nincs helye felülvizsgálatnak. 
Ez a statisztikai adatok alapján várhatóan 23 százalékkal fogja csökkenteni a vagyonjogi 
ügyekben előterjesztett felülvizsgálati kérelmek számát.  

A közigazgatási ügyek esetében is bevezetésre kerül egy olyan értékhatár, mégpedig 
1 millió forint, amely a vagyonjogi ügyekben a polgári jogi perekben érvényesül. Az érintett 
ügyek a következők: az adóhatóságnál fennálló, továbbá az adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító és bírságot kiszabó, valamint a 
kisajátítási ügyek.  

Értékhatár-szabályozás kerülne továbbá beépítésre a munkaügyi perek esetében is. E 
körben nem lesz helye felülvizsgálatnak, ha a vitatott érték a teljes munkaidőre megállapított 
kötelező legkisebb havi munkabér, minimálbér ötszörösét nem haladja meg. 

Tehát még egyszer, arról van szó, hogy a Kúria előtti felülvizsgálati eljárás szabályait 
módosítanánk, szűkítenénk a Kúria előtti felülvizsgálati eljárás lehetőségét, hiszen ez már egy 
rendkívüli jogorvoslat. Megjegyzem, hogy a bírósági szervezetek ezzel egyetértenek, sőt 
valójában ők kezdeményezték.  

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvényt, főként az adószám, statisztikai számjel bíróság általi 
beszerzése szabályait pontosítja a javaslat. 

A cégnyilvántartásról szóló törvény módosítása történik meg egyes eljárási 
rendelkezések pontosítása érdekében; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényt módosítja az elektronikus kommunikációval összefüggő 
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szabályozás érdekében; és a Ket.-et módosítja annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok 
által kiszabott közigazgatási bírságok közérdekű munkára történő átváltoztatásának lehetővé 
tételével szükségessé vált részletszabályok bekerüljenek a törvénybe. 

Köszönöm szépen, hogy ismertethettem a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Megadom a szót 

Gaudi-Nagy Tamásnak. 

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Megpróbáltuk áttekinteni viszonylag gyorsan ezt a pénteken benyújtott javaslatot, ami egy 
újabb salátatörvénynek minősül, azt kell mondanunk. Már többször utaltam rá, hogy a jog 
hermeneutikáját milyen drámai erővel zúzza szét egy olyan típusú jogalkotási stratégia és 
gyakorlat, ahol módszertanilag, illetve tematikailag nem feltétlenül összefüggő jogszabályok 
egy csapásra történő módosítására kerül sor, mert mondjuk, a közúti közlekedésről szóló 
törvény módosítása, nem látom be, mennyiben függene össze például a polgári perrendtartás 
egyébként nem indokolatlan módosításával. És még hosszan folytathatnám a sort, de 
szerintem talán már nem is érdemes folytatni, mert ezt már annyiszor elmondtuk, hogy már 
csak annyit kell elmondanunk a jegyzőkönyvbe, hogy a már korábban ilyen salátatörvények 
kapcsán kifejtetteket hivatkozzuk ismét.  

Amit én konkrétan a polgári perrendtartás módosítása kapcsán szeretnék mondani, 
amellett, hogy érezzük a szükségességét annak, hogy az értékhatárok emelése szükséges a 
Kúria tehermentesítése vagy terheinek csökkentése érdekében, azért arra felhívom a 
figyelmet, hogy a 3 milliós értékhatár például személyhez fűződő jogok megsértése esetén 
indított perekben, tehát mondjuk, jó hírnév megsértése miatti perekben azt eredményezné, 
hogy ha nem vesszük ki a fő szabály alól ezt a pertípust, akkor azt eredményezi, hogy 
lényegében az ilyen típusú ügyek 99 százalékában felülvizsgálati eljárás kizáródik. Ami azért, 
úgy gondolom, több mint kockázatos és több mint megengedhető, mert ugyan törvényszéki 
szinten indulnak ezek a perek, és aztán tábla hozza a jogerős döntést, de sajnálatos módon azt 
kell látnunk, hogy sok alkalommal szükség van a korrekcióra, van, amikor persze nincs 
szükség rá, de a lényeg az, hogy én azért azt fogom javasolni – és remélem, ebben államtitkár 
úr támogatását bírhatjuk –, hogy a személyhez fűződő jogok megsértése esetén, tehát a Pp. 
23. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ügycsoportokat, ugyanúgy, mint ahogy az 
államigazgatási jogkörben okozott kárból fakadó követelések pereit, amelyeknél nincs 
értékhatár, ezeket az ügyeket is valahogy vegyük ki az értékhatárkörből, vagy legalábbis 
esetleg tartsuk meg az 1 milliós értékhatárt. De így, ebben a formában, arra kell felhívjam a 
figyelmet, hogy a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, úgy érzem, ez már aránytalanul 
sérti. Tehát tényleg, amikor az emberről, mondjuk, rólam legutóbb Dániel Péter mindenféle 
csúnyákat írogatott, bár nincs különösebben nagy kedvem foglalkozni az ilyen emberekkel, 
ilyen szinten legalábbis, de ettől függetlenül nem tartom jónak, hogy kizáródik a 
felülvizsgálat lehetősége. 

Még annyit elmondanék gyorsan a javaslat egészéről, hogy a munkaügyi perekben az 
értékhatár szabályaival végül is egyet tudunk érteni, és azzal is egyet tudunk érteni, hogy az 
elektronikus kommunikáció lehetősége megteremtődjék. Ha jól érzékeljük, akkor most ennek 
a hatálybalépési idejét csúsztatja el az állam, ugye?, tekintettel arra, hogy nem volt 
megteremthető a feltétele ennek. Nagyon fontos lenne ettől függetlenül ezt megteremteni. 
Csak megint egy példát hadd mondjak, hogy például a jegyzőkönyvmegküldés rendszere már 
többé-kevésbé korrekten kialakult. De mondjuk, például a büntetőügyekben a mai napig az 
elektronikus jegyzőkönyvmegküldés nem működik, ami teljesen őskori viszonyokat teremt; 
naponta ötször kell telefonálni, elmenni, várni, s a többi – ma már ez egyszerűen 



- 26 - 

elképzelhetetlen. Úgyhogy itt az a kérésem a kormányzathoz, hogy a nehéz helyzet ellenére 
is, bár úgy láttam, a jövő évi bírósági költségvetésben megemelkedik jelentősen a keret, tehát 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az elektronikus kommunikációs lehetőségeket 
lehessen érvényesíteni.  

A közigazgatási bírság közérdekű munkával való megváltásának lehetőségét mi 
támogatjuk.  

Tehát összességében a javaslat szakmai szempontból támogatható, az ördög a 
részletekben bújik meg nyilván. Ennyi tanulmányozás után itt most körülbelül erre a 
következtetésre tudtunk jutni, hogy tartózkodunk az általános vitára alkalmasság körében, és 
majd ha az általános vitában odakerül, akkor megtesszük észrevételeinket, illetve módosító 
javaslatainkat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Lászlónak adom meg a szót. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is az 

elővizsgálat kapcsán érlelek magamban egy gondolatot, az 1 millióról 3 millióra emelkedő 
értékhatár kapcsán. Nyilván hozzá lehetne ehhez állni elég komoly demagógiával is, én ezt 
ilyen szélesen nem teszem, de azt a mondatot mégiscsak kimondanám, hogy például 
munkaügyi perekben ez az értékhatár-emelkedés jelentheti azt, hogy mondjuk, azoknak, 
akiknek a 3 millió forint alatti összeg, 1-1,5 millió forint is jelentős dolog az életükben, 
rengeteg ilyen ember van ebben az országban, azoknak, ha jól értem, ez a fajta rendkívüli 
jogorvoslat akkor ilyen módon nem állhat majd a rendelkezésükre.  

Nyilván van egy másik oldala ennek az érmének, gondolom, a túlterheltség. De azért 
mégiscsak az lenne a feladat szerintem, hogy biztosítsuk az állampolgároknak azt, hogy az ő 
érdekeik, jogos elvárásaik teljesüljenek egy ilyen helyzetben, és tényleg kiemelném például a 
munkaügyi tárgyú pereket.  

Az lenne tehát a kérdésem konkrétan, hogy valóban indokolja-e a túlterheltség ezt a 
fajta növekedést az 1-ről 3 millió forintra. Én azt mondanám, hogy ha a számok ezt nem 
támasztják nagyon alá, akkor ezt fel lehet fogni ilyen módon egyfajta szociális kérdésként is. 
Igazán nem kavarnám össze vele a bizottság munkáját, de azért az asztalra tenném ezt a 
problémát. És azt is elmondanám egyben, hogy ha ez nem indokolt megfelelő módon, akkor 
szerintem javaslatot fogunk tenni arra, hogy maradjon úgy, ahogy van. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Varga István képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Ez most az a ritka pillanat, amikor egyetértek 

ellenzéki képviselőkkel. A jelenlegi gazdasági helyzetben tudomásul kell venni, hogy még 
nem konszolidációs állapotban vagyunk sajnos. Ha pedig nincs konszolidációs időszak, akkor 
mondjuk, a Békés megyében, Szolnok megyében, BAZ megyében, és még sorolhatnánk 
néhány megyét, azért azt gondolom, 3 millióra való radikális emelése a dolgoknak egyrészt 
nem oldja meg azt a kérdést, amelyet én egyszer ’94-ben elmondtam, és most még egyszer 
megismétlem, mindenféle bántás nélkül a bíróságokra: ahogyan az alsó fokú bíróságok sok 
tárgyalást tartanak és 4-kor fejezik be, a Kúrián is lehetne tartani négynél vagy háromnál több 
tárgyalást. Ezt csak úgy üzenem. Ezt akkor is elmondtam; azt hiszem, akkor Solt Pál volt az 
elnök, nagyon megsértődött. Most fönntartom megint. Akkor nem urasan kell tárgyalni a 
Kúrián, hanem kicsit többet kell tárgyalni! De semmiképpen nem az a megoldása, hogy az 
állampolgároknak az ilyen nehéz helyzetben a bírósághoz forduláshoz szükséges alapvető, 
alkotmányos jogát korlátozzuk.  
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Tehát ez a 3 millió forintra emelés igenis radikális, és nem oldja meg a problémát.  
Azzal is egyetértek, amit Gaudi képviselő úr mondott a jó hírnév megsértésével 

kapcsolatos perekben. Itt meg azt tudom mondani, hogy elég szélsőséges a bírói gyakorlat a jó 
hírnév, személyiségi jog megsértésével kapcsolatban. Néhány bíróságot Budapesten 
kiemelnék, ahol egyébként fantasztikusan jó szakmai kézzel nyúlnak hozzá, de valószínűleg a 
vidéki bíróságokon, ahol ritkább esetben fordulnak elő személyiségi jogi perek, mint 
Budapesten, ott bizony elég eklektikus a gyakorlat, hogy finoman fejezzem ki magam. Ebből 
viszont az következik, hogy ha megfosztjuk az embereket ettől, ezek egyébként kiemelkedő 
súlyú ügyek, közszereplőknél is a jó hírnév megsértésével kapcsolatos ügyekben a 
felülvizsgálati kérelmek; én azt hiszem, ezt nem kellene így tenni. A munkaügyi pereknél ezt 
még el tudom fogadni.  

Tehát valami közbülső megoldás kellene, államtitkár úr, de ez a 3 millió nagyon sok 
most. Ha… – na de inkább nem politizálok. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy már 

réges-régen áthágtuk ezt a szabályt, mármint ami az elvi részét illeti, hiszen államtitkár úr 
nyilván nem véletlenül emelte ki, hogy most is létezik ilyen határ, ez az 1 millió, és ezt 
kívánják emelni. S ha már hozzányúlunk és itt vagyunk az alkotmányügyi bizottságban, akkor 
engedjék meg, hogy én azért azt az aggályt az asztalra tegyem, hogy ha már jogbiztonságról 
és a jog előtti egyenlőségről beszélünk, akkor számomra eléggé érdekes és elfogadhatatlan az 
a hozzáállás, hogy túlterheltségre hivatkozva azokban az ügyekben, ahol mondjuk, 3 millió 1 
forint vagy akár 1 millió 1 forint a jelenlegi szabályok szerint a pertárgyérték, ott ha van 
kirívó anyagijog-sértés, akkor lehet felülvizsgálati kérelemmel fordulni, de mondjuk, a 
999 ezer forintos ügyben hiába van kirívó jogsértés, nem lehet.  

Én nem tudok azzal azonosulni, hogy bizonyos ügytípusok esetén, amelyek egyébként 
ugyanúgy a polgári jog körébe utaltak, vagy más területen, mondjuk, a büntetőeljárás körébe 
utaltak, ilyen jellegű különbségek legyenek. A túlterheltség miatt, én mindig azt szoktam 
mondani, érdemes gondolkodni megoldási javaslatokon, például nem az eljárások gyorsításán 
a büntetőeljárásban, hanem bizonyos bűncselekmények szabálysértéssé minősítésében, ami 
lényegesen egyszerűbb eljárást eredményez. Ugyanígy lehetnek megoldások a polgári jog 
területén is. De elvi szinten nehéz azzal egyetérteni, hogy akinek kevesebb pénze van, ami 
adott esetben lehet, hogy neki sokkal több, mint más embernek a nominálisan nagyobb 
összeg, ott kevésbé érvényesítheti a jogait, mint az, aki egyébként jobb módú. Tehát őszintén 
szólva, ezt a megközelítést én megfontolandónak tartom.  

De a praktikumra átterelve a szót, és ha már nálam van, egy utalást tennék előttem 
szóló képviselőtársaim mondandójával kapcsolatban. Én is úgy hiszem, hogy a mai gazdasági 
helyzetben bizony meggondolandó általánosan minden területen ezt a 3 millió forintos 
értékhatárt átvezetni. Ha erről van szó – de lehet, hogy államtitkár úr kijavít minket, hogy 
lesznek olyan területek, ahova ez a 3 millió nem érvényes.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok.  
Ismertetem, hogy Varga Istvánt Bohács Zsolt helyettesíti, Turi-Kovács Bélát pedig 

Puskás Imre.  
A vitát lezárom. Megadom a szót államtitkár úrnak.  
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Dr. Répássy Róbert válasza 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először egy általánosabb megközelítéssel 
próbálkozom, mert azt azért ne felejtsék el, hogy Magyarországon most már, hogy a valódi 
alkotmányjogi panaszt is bevezettük, azzal meglehetősen sok jogorvoslati fórum áll 
rendelkezésre a jogkereső polgároknak. Én egyszer még a képviselőket is meg tudtam lepni 
azzal, hogy egy büntetőügyben adott körülmények között akár négy jogorvoslatra is van 
lehetőség, hiszen van olyan eset, amikor két rendes jogorvoslat van, van egy harmadik, 
rendkívüli jogorvoslat, és még egy alkotmányjogi panasz is előterjeszthető. Úgyhogy 
Magyarország ilyen szempontból egy szuperjogállam, ahol a jogkereső polgárok legalább 
három jogorvoslattal, de büntetőügyben négy jogorvoslattal élhetnek. Úgymond 
pergazdaságossági okokból azért érdemes lenne felülvizsgálni ezt a lehetőséget. 

Én megértem, hogy a gyakorló ügyvéd kollégáknak ez jelent némi problémát, hogy 
nem lehet ennyi jogorvoslatot alkalmazni. De szerintünk, és ezzel nem vagyunk egyedül, mert 
a bíróságnak is ez a véleménye, hogy a rendkívüli jogorvoslat szűkíthető. Pontosabban azzal a 
megoldással, hogy a vagyonjogi perekben emelkedik az értékhatár, nem okozunk olyan 
jogsérelmet, amire a képviselő urak utaltak.  

A személyiségi jogi perekben azért az is fontos szempont, hogy minél hamarabb 
záruljanak le ezek a perek, és a személyiségi jogaiban, emberi méltóságában megsértett 
személy minél hamarabb kapja meg a jogerős ítéletet, és kapja meg az elégtételt, tehát ne 
húzódjon minél tovább az eljárás, ez is egy fontos szempont. 

S végül szeretném arra felhívni a figyelmét Varga László képviselő úrnak, hogy az 
előbb az ismertetést nem elég részletesen mondtam, mert a törvényjavaslatból kiderül, hogy a 
munkaügyi perek esetében a korlátozás nem vonatkozna azon ügyekre, amelyekben a 
jogviszony keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a jogszerűsége kérdéses; 
a munkaviszonyból származó kötelezettségnek a munkavállaló által történt vétkes megszegése 
miatt alkalmaznak jogkövetkezményt; vagy fegyelmi vétség miatt vagy méltatlansági eljárás – 
amely katonáknál, rendőröknél van – során alkalmazott jogkövetkezmény a vitás. Tehát azért 
a munkajogi perekben ezekre az alapvető kérdésekre továbbra is a felülvizsgálat lehetősége 
fennáll.  

Összességében kérem, hogy a tisztelt képviselő urak támogassák a törvényjavaslatot. 
Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Határozathozatal következik, az általános vitára alkalmasságról döntünk. Ki az, aki 

alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot általános vitára? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 5 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot.  

Mielőtt ezt a napirendi pontot lezárom, döntünk arról, kívánunk-e bizottsági előadót 
állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. A bizottság tehát nem kíván előadót állítani; írásban adjuk 
le a bizottság állásfoglalását. 

A napirendi pontot lezárom.  

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényjavaslat (T/7671. 
szám); általános vita 

Áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, a napirend-kiegészítésre: a kölcsönzött 
kulturális javak különleges védelméről szóló T/7671. számú törvényjavaslatra.  

Kérem a kormány képviselőit, foglaljanak helyet az előterjesztői helyen. Köszönöm. 
Kérem, hogy nevét és beosztását a jegyzőkönyv kedvéért szíveskedjék közölni. 
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DR. HATHÁZI GÁBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Dr. Hatházi Gábor, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közgyűjteményi Főosztály, főosztályvezető-helyettes. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és köszöntjük önöket. Kérem, hogy egy rövid ismertetőt 

tartson a törvényjavaslatról. 

Dr. Hatházi Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. HATHÁZI GÁBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés szakmai célja, miszerint kiemelt kulturális érdek az, hogy 
a hazai látogató közönség a külföldi kulturális javak minél szélesebb és minél különlegesebb, 
nagyobb értékű körét ismerhesse meg, és ennek alapvető eszköze az időszaki kiállítás.  

Természetesen alapvető függvény a kölcsönadók hajlandóságának az elnyerése. Ez 
gyakorlatilag három pilléren nyugszik szakmailag: az egyik, hogy olyan fogadó körülmények 
álljanak fönn, ami garantálja a maximális biztonságot, műkincsvédelmi feltételeket, őrzés-
védelmet. Egy következő, ami nagyon nagy mértékben tudja gyorsítani és segíteni a dolgot, 
az állami garancia, amely ki tudja váltani a nagy költségigényű biztosításokat. Ez az első két 
pillér az utóbbi években megoldódott, és nagy sikerű kiállításaink voltak. Hiányzik a 
harmadik pillér, amit ez a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló tervezet 
nyújthat: ez gyakorlatilag egy jogi eszköz, amely serkentheti ezeknek az időszakos 
kiállításoknak a megrendezését. A lényege az, hogy a külföldről kölcsönzött kulturális javak 
számára a kölcsönzés időtartama alatt különleges védettség legyen biztosított, azzal, hogy a 
hatósági, illetve bírósági intézkedések foganatosítása alól kivonja erre az időre a tárgyat, 
vagyis jogi immunitást nyer.  

Hozzá kell tennem, hogy nem egyedülálló a dolog. Bevett és széles körben létező 
joggyakorlatról van szó, melyet az Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Franciaország, 
Izrael alkalmaz és használ. És hogy önálló törvényre lenne szükség, a jelenleg is létező 
gyakorlat is indokolja, ami azt jelenti, hogy eddig is szükség volt valamiféle garancia 
nyújtására, amelyet eddig a kultúráért felelős mindenkori miniszter garancialevele adott meg 
– letter of comfort –, amelyet a kölcsönadó vagy respektált, vagy nem, tehát igen esetleges 
volt az elfogadása. Ennél erősebb garanciákra lenne szükség, ha az időszakos nagy 
nemzetközi kiállításaink körét ki akarnánk szélesíteni. 

Ami nagyon lényeges és fontos a mi szempontunkból: ma délelőtt a Kulturális és 
sajtóbizottság is tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a javaslatunkat. A másik fontos szempont, 
hogy költségvetési vonzata a törvénytervezetnek nincs.  

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Gaudi-Nagy 

Tamásnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Fontosnak tartjuk az 
előterjesztést és támogatandónak. Azt azonban szeretném mindenképpen rögzíteni a 
jegyzőkönyvben, hogy ha a kulturális kormányzat ennyire szívén viseli a kulturális javak 
sorsát és helyzetét, itt a kölcsönzött javakra gondolok, akkor azokra a javakra is oda kellene 
figyelni, amelyeket a magyar állam akaratán kívül „kölcsönöz”, mondjuk, egyes külföldi 
államoknak – legalábbis én ezt így fogom föl. Például Szent István kardját vagy Bocskai 
koronáját, azt hiszem, már régóta sokan várják haza Prágából, illetve Bécsből. Tudom, hogy 
ez a javaslatnak kicsit tágabb megközelítése (Derültség.), de ettől függetlenül e helyről most 
önök felé fogjuk címezni ezt a kérést, és az általános vitában is erre különös hangsúlyt fogunk 
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helyezni. (Dr. Salamon László visszatér a terembe.) Mert ha Magyarország megvédi a 
Magyarországon ideiglenesen tartózkodó javakat, műalkotásokat, akkor helyezzen hangsúlyt 
az elorzott, elbitorolt kincseinek visszaszerzésére is. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergelynek adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Magam is gyűjtő vagyok, és nagyon fontosnak tartom a kulturális javak védelmét. 
De úgy hiszem, nem indokolja azt semmi, hogy erről most és ilyen lóhalálában tárgyalunk; 
legalábbis furcsa az, hogy egy ilyen jellegű törvényt, amelyből én nem tudom kiolvasni azt, 
hogy miért ilyen sürgető ennek a törvényjavaslatnak a megtárgyalása, úgy veszünk 
napirendre, hogy amikor idejöttem a bizottsági ülésre, még azt sem tudtam, hogy erről a 
törvényről egyáltalán szó lesz és tárgyalni fogjuk. Azt gondolom, ez nem egy olyan eljárás, 
ami követhető. 

A magunk részéről nemmel fogunk szavazni. Nemmel fogunk szavazni azért, mert az 
eljárásnak ezt a módját nem tartjuk helyesnek. Tudom, hogy nem pontosan ezért, de 
egyébként a köztársasági elnök úr a parlamenti eljárási rend miatt küldött vissza most már 
nem egy elfogadott törvényt az Országgyűlésnek újratárgyalásra; az Alkotmánybíróság 
többször mondta el, hogy a képviselőknek módot kell adni arra, hogy felkészülhessenek a 
törvényjavaslatok tárgyalására és azok megvitatására. Nem gondolom úgy, hogy ezeknek az 
elveknek a mostani tárgyalás metódusa megfelel. Éppen ezért mi az eljárásra határozott 
nemmel fogunk szavazni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni a vitához? (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem főosztályvezető-helyettes urat, kíván-e 
válaszolni.  

Dr. Hatházi Gábor válasza 

DR. HATHÁZI GÁBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A törvényjavaslat 
aktualitását az adja meg, hogy például a Szépművészeti Múzeum esetében ez alapvető 
feltétele olyan kiállítások megrendezésének, mint az ősszel nyíló nagy Cézanne, vagy a 
Schiller-kiállítás vagy a Caravaggio-kiállítás. Csak erről van szó. És ennek az idén meg 
kellene lenni, vagy nem lesz. (Dr. Bárándy Gergely: Két héttel ezelőtt ez nem volt tudott?)  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A szavazás következik, az általános vitára alkalmasságról 
döntünk. Ki az, aki alkalmasnak tartja általános vitára? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 21 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem; tartózkodás nem volt. A bizottság 
tehát általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 

Kívánunk-e előadót állítani? (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nem. Akkor írásban adja 
le a bizottság az álláspontját. 

Ezt a napirendi pontot lezárom. 
Az „egyebek” napirendi pont tekintetében visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 
 

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



- 31 - 

Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Egy rövid tájékoztatást kell adnom. A kirgiz parlament 
delegációja holnapra kért velem, a bizottság elnökével egy találkozót; ez meg fog történni. 
Erről tehát előzetesen tájékoztatom képviselőtársaimat. Nem delegációval akartak találkozni, 
tehát ez a magyarázata, hogy egyedül az én elfoglaltságomat fogja ez a penzum jelenteni.  

Van-e más „egyebek”? (Nincs ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt. 
Az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)  

Dr. Gyüre Csaba 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


