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június 4-i ülésnapján elfogadott, egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

Tisztelt Bizottság! Napirendünk megállapítása előtt néhány mondatot szeretnék kvázi 
napirend előtti megszólalásként elmondani. Mint azt tudjuk, a múlt heti parlamenti döntés 
értelmében Cser-Palkovics András alelnök úr megvált a bizottságtól, és a kulturális bizottság 
elnöke lett. Az alelnök urat meghívtam a mai ülésre, hogy jelenlétében köszönhessem meg a 
munkáját, s alelnök úr köszönettel vette ezt a hívást. De az élet ment tovább, és a kulturális 
bizottság, amelynek elnöke lett alelnök úr, ugyancsak ülést tart. Így távollétében köszönöm 
meg Cser-Palkovics András alelnök úr közreműködését a bizottság munkájában, akár érdemi 
tevékenységét értve ez alatt, illetőleg a bizottság vezetésében, az ülés vezetésében nekem 
nyújtott segítséget tekintjük. Így távollétében is kívánok alelnök, illetve most már elnök úrnak 
a kulturális bizottság élén meg egyébként is parlamenti munkájában sok sikert. 

A másik mondat Papcsák Ferenc képviselő úr, alelnök úr köszöntése. Gratulálok a 
megválasztásához, és eredményes munkát kívánok ebben a pozíciójában is. (Dr. Papcsák 
Ferenc: Köszönöm szépen.)  

S azt nem tudtam előre, hogy távollétében kell köszöntenem Gulyás Gergely 
képviselőtársunkat, aki a bizottság tagja lett, újfent. Neki is sok sikert kívánunk a bizottság 
munkájában.  

Tisztelt Bizottság! Ezek után a napirend megállapítására térünk át. A napirendi 
javaslatot írásban megkapták képviselőtársaink, ezt változatlanul tartom fenn. Módosító 
javaslat nem érkezett a napirendhez. (Jelzésre:) Ezt írásban kell benyújtani; a napirend 
elfogadása után majd szót adok Schiffer András képviselő úrnak.  

A napirendről kell döntenünk. Előtte rögzítjük a helyettesítés rendjét: Molnár Attila 
képviselő urat Kozma Péter, Puskás Imrét Turi-Kovács Béla, Gruber Attilát Mátrai Márta, 
Bohács Zsoltot Papcsák Ferenc, Varga Lászlót Bárándy Gergely, Steiner Pált Lamperth 
Mónika, Vitányi Istvánt pedig Szakács Imre helyettesíti. A bizottság határozatképes, de ezt 
mindjárt meg fogjuk látni számszakilag is a napirend fölötti szavazásnál. 

Kérdezem, ki támogatja a napirendet. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
20 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság tehát elfogadta a napirendet. 

Képviselő úr, kíván ügyrendben felszólalni? Megadom a szót, tessék! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta Salamon elnök 

úr átvette a bizottság irányítását, igen akkurátusan ügyelt arra, hogy a benyújtott önálló 
indítványokat, amelyek az alkotmányügyi bizottságra lettek kiosztva, 30 napon belül 
megtárgyalja a bizottság. Ehhez képest az a furcsa helyzet adódott elő, hogy én május 18-án 
előterjesztettem egy törvényjavaslatot, és a mai napig nem vette a tárgysorozatba-vételt 
napirendjére az alkotmányügyi bizottság. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy ha napirend-

módosítási javaslat van, azt ha írásban megkapja a bizottság Házszabály szerint az ülés előtt, 
akkor szavazásra felteszem. Erre nemegyszer volt példa egyébként.  

A másik pedig, munkatársunk adja a tájékoztatást, hogy a bizottságot erre a 
törvényjavaslatra május 21-én rendelték ki. A rendkívüli ülésszak alatt a határidők 
nyugszanak. Tehát ehhez képest június 15-éig a 30 nap nem telt el. (Dr. Schiffer András 
jelentkezik.) Képviselő úr, ne vitatkozzunk, ha szabad kérnem. Én megadom a szót a jó 
közérzetünk érdekében, de ezen ne nyissunk vitát. Házszabályszerűen jártam el, a rendkívüli 
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ülésszaknak a napirendje adott, az egyéb indítványok tekintetében pedig a határidő nyugszik. 
Ez egyébként nem csak erre vonatkozik, hanem minden olyan törvényjavaslatra, 
előterjesztésre – van más is, csak azért mondom –, ami nem a rendkívüli ülésszak napirendjét 
képezi.  

Tessék, képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök úr, én nem láttam ilyet a határozati 

Házszabályban. Annyi van, hogy plenáris ülésen nem lehet tárgysorozatba-vételt kérni. 
Semmilyen eltérő szabály a bizottsági tárgysorozatba-vételi döntésre nincs a rendkívüli 
ülésszakot illetően. 

 
ELNÖK: Én a Ház eddigi gyakorlatára hivatkozom. Konkrétan a munkatársaim adták 

most itt erről a kifejezett tájékoztatást. Meg fogjuk nézni külön is a jogszabályban… 
(Jelzésre:) Benne is van, szólnak. Őszintén be kell ismernem, hogy én még szó szerinti 
szövegezésben fejből sem az országgyűlési törvénynek, sem a Házszabálynak nem vagyok 
birtokában. De megnézzük. Ennek tehát utánanéztünk, mert más indítványok is vannak, tehát 
ezt általános érvénnyel nekünk tisztáznunk kellett.  

Ehhez, képviselő úr? Rubovszky György képviselő úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Csak emlékeztetőül szeretném mondani, 

hogy a mentelmi bizottság kért az alkotmányügyi bizottságtól annak idején egy olyan 
általános állásfoglalást, hogy a határidők nyugszanak a parlamenti szünet és a rendkívüli 
ülésszak alatt, tekintettel arra, hogy a 30 napos határidők ne ketyegjenek erre az időre, és 
legnagyobb örömünkre ez az általános állásfoglalás megszületett. De az új Házszabályba is 
bekerült. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ez a fölvetés tehát valamennyiünk tudását gyarapította, és 

tisztában vagyunk ezzel, hogy most már akkor ez így van. Köszönöm szépen. 
Időközben Horváth Zsolt helyettesítésére Vas Imre képviselő úr adott le 

meghatalmazást, illetve Gaudi-Nagy Tamást Staudt Gábor helyettesíti. 

A büntető törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/6958. szám); zárószavazás 
előkészítése, első helyen kijelölt bizottságként 

Áttérünk az 1. napirendi pontra: a büntető törvénykönyvről szóló T/6958. számú 
törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése. Az ajánlástervezetünk 17 pontot tartalmaz, 
valamennyit az előterjesztő nyújtotta be; illetve egy kivételével, a 9. pont képviselői 
indítvány, amelyet Dorosz Dávid, Szabó Timea és Ertsey Katalin nyújtott be. Pontonként 
haladunk. Köszöntöm a kormány képviseletében Répássy Róbert államtitkár urat.  

(Dr. Vas Imre jelentkezik.) Képviselő úr, valamilyen javaslata van? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az 1. pont tekintetében javasolom, hogy az alkotmányügyi 

bizottság egy alternatív javaslatot nyújtson be. Ez pedig abból áll, hogy a (2) bekezdés a) 
pontjában a kormány-előterjesztésben az áll, hogy „személy ellen”, és ott az van az aa) 
pontban, hogy „éjjel”, és ez az „éjjel” az a) ponthoz kerülne. Tehát úgy szólna, hogy „személy 
ellen éjjel”, és akkor aa) fegyveresen, ab) felfegyverkezve vagy ac) csoportosan követik el. 
Tehát az „éjjel” nem vagylagos lenne, hanem „személy ellen éjjel”, és ez a három vagylagos 
alpontja lenne. Ennyiben alternatívája a kormány által előterjesztettnek. 

Azért tartottam ezt fontosnak most elmondani, mert összefügg. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Tehát ezzel megkezdtük az ajánlás 1. pontjának a megvitatását, 
amelyet az előterjesztő terjesztett elő, és ezzel valóban alternatív javaslatot képez Vas Imre 
képviselő úrnak az a javaslata, amelyet a bizottság tagjaihoz már el is juttatott, a titkárságon 
keresztül természetesen. 

Kérem az előterjesztőt, hogy erre a javaslatra nyilatkozzék, és ha ehhez képest esetleg 
a saját javaslatát illetően álláspontváltozás van, akkor azt is jelezze. Répássy Róbert 
államtitkár úré a szó. 

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

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatot 
támogatom mint az előterjesztő képviselője.  

A bizottsági módosító javaslat előterjesztésével nem ért egyet az előterjesztő. Ugyanis 
a javaslat szűkítené a jogos védelmi helyzet vélelmét, hiszen a védekező életének kioltására is 
irányuló szándékot a szöveg szerint csak akkor kellene törvényi vélelemként tekinteni, ha éjjel 
követik el. Tehát úgy szólna a szöveg, hogy személy ellen, konjunktív feltételként éjjel, majd 
utána vagylagosan: fegyveresen, felfegyverkezve vagy csoportosan. Tehát ha valakit nappal 
fegyveresen támadnak meg, azt a törvény értelmében nem kellene úgy tekinteni, minthogyha 
az élet kioltására is irányult volna. Ez azonban szerintünk – finoman szólva is – 
következetlen, hiszen a személy ellen irányuló fegyveres támadás esetén miért ne kellene úgy 
tekinteni a törvény szerint, hogy az személy ellen irányult. Ha így szűkítjük, csak akkor kell 
személy ellen irányuló, pontosabban az élet kioltására irányuló támadásnak tekinteni, ha éjjel 
történik mindez. De nekünk az az eredeti javaslatunk, és ezt tartjuk fenn, hogy mind a négy 
esetben, tehát a személy elleni támadás vagy éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve, 
vagy csoportosan történik, ebben az esetben a törvény állapítsa meg azt, hogy az élet 
kioltására is irányuló szándék feltételezhető. 

Még egyet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hogy eredetileg a kormány által 
benyújtott javaslat tartalmazott még egy szűkítő feltételt is, ez azonban kikerült az 
Országgyűlés szavazása következtében. Tehát mi úgy értelmeztük az Országgyűlés módosító 
javaslatokról történő szavazását, hogy széles körben kívánja az Országgyűlés meghatározni a 
jogos védelmi helyzet vélelmét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr, aztán Bárándy Gergely. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, Vas Imre 

képviselőtársamat kérdezem, hogy ez kinek a szellemi terméke; remélem, nem az öné. Mert 
ha igen, akkor nagyon szomorú vagyok. 

Mindenben egyetértek Répássy államtitkár úrral. Ez tulajdonképpen, azt kell 
mondjam, mivel a téma kellően súlyos, kiherélné azt az Országgyűlés által elfogadott irányt, 
amit már szavazások során az Országgyűlés támogatott. Úgy gondolom, ez a módosító 
javaslat tulajdonképpen alkalmatlanná tenné a törvényhelyet arra, hogy a megfelelő védelmet 
nyújtsa az állampolgároknak, és olyan mérlegelési szituációkat eredményezne, illetve oly 
mértékben szűkítené le azokat az eseteket, amelyekben alkalmazható lenne, hogy 
tulajdonképpen teljes mértékben értelmetlen is lenne. Hiszen jelen állás szerint is, ha valakire, 
mondjuk, éjjel fegyveresen támadnak, akkor a bírói gyakorlat általában az arányosság 
kritériumát kiterjeszti akár a támadó életének az elvételére is, hiszen ezt általában egy 
fegyveres, felfegyverkezve elkövetett támadás esetén akár bele lehet érteni.  

Tehát megrökönyödve nézem ezt a módosító javaslatot, és kérem a bizottságot, hogy 
ne támogassa, csatlakozva Répássy államtitkár úrhoz. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Először is, örülök annak, hogy a kormány megfogadta az én módosító 
javaslatomban foglalt jogtechnikai pontosítást, mert abban a rendszerben vezeti elő az 1. 
ajánlási pontban az egyes eseteket, a törvényi vélelmeket. 

A másik megjegyzés, hogy azzal együtt, hogy így ezzel a módszerrel én nem értek 
egyet, tehát alapvető problémám van vele, a bizottsági módosítójavaslat-tervezet szerintem 
kifejezetten rossz irányba mozdítaná a helyzetet. Hiszen gondoljanak abba bele, hogy a már 
bizonyítottan személy elleni támadást, ugye?, ahol leginkább valószínűsíthető az, hogy az 
élete elleni vagy az élete kioltására alkalmas magatartást tanúsítanak, ott csak az éjjeli 
támadás esetén lehetne ezt a törvényi vélelmet alkalmazni, míg ha, mondjuk, lakásba 
betörnek, akkor ott sokkal szélesebb körben nyílna lehetőség. Tehát például, ha lakásba tör be 
valaki, fegyveresen, akkor ez a törvényi vélelem él. Ha személyt támadnak meg fegyveresen, 
akkor ez a törvényi vélelem nem él. Én azt gondolom, hogy ez egy butaság lenne; ez van 
ebben a bizottsági módosító javaslatban.  

Ha a bizottsági módosító javaslatot úgy tudnánk módosítani, azt én, megmondom 
őszintén, megszavaznám szívesen, hogy ne az a) pontot alakítsuk át, hanem a b) pontot, és ott 
írjuk azt, hogy „lakásba éjjel”, és akkor a ba) kezdődne azzal, hogy fegyveresen, és 
folytatódna, hogy felfegyverkezve, csoportosan. Vagy ha a bizottsági módosítót úgy 
fordítanánk, hogy a „személy elleni” maradna, de a lakásba való behatolásnál fölvinnénk az 
éjjelt a b) pontba a ba)-ból, akkor, azt gondolom, egy lényegesen arányosabb (Dr. Staudt 
Gábor: És még rosszabb lenne!) és jobb megoldást tudnánk találni. Kíváncsi vagyok, Staudt 
képviselő úr miért mondja itt mellettem, hogy ez még rosszabb lenne. Azt talán Staudt 
képviselő úr is elismeri, hogy a bizonyítottan személy elleni támadás veszélyesebb, mint a 
lakásba való behatolás. Mert ott vagy személy elleni támadás lesz, vagy nem, míg a másik 
esetben biztosan személy elleni támadásról beszélünk. 

Úgyhogy én azt gondolom, maga az 1. pont valamivel jobbá teszi az egyébként 
szerintem tartalmilag nem helyes javaslatot. A bizottsági módosító javaslatot pedig ha az 
általam elmondott módon korrigáljuk, akkor szerintem az úgy egy jó megoldás, vagy jobb 
megoldás tud lenni, mint az eddigi. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megadom Staudt Gábornak a szót, de azért visszakérdeznék. Képviselő úr, 

ha a b) pontban az „éjjel” szót felviszem az első sorba, akkor az azt jelenti, hogy lakásba való 
behatolás esetében minden támadás csak éjjel váltana ki jogos védelmet, a fegyveres is. (Dr. 
Bárándy Gergely: Így van.) Én pedig, nem tudom, ha nappal törnek rám egy kalasnyikovval, 
akkor is, úgy érzem, lehetne vélelmezni… (Dr. Bárándy Gergely: Az az a) pont.) Nem alpont! 
Ha fölviszi az „éjjelt” a b) pontba, akkor az összes alpontra vonatkozik az „éjjel”! (Dr. 
Rubovszky György: De az akkor személy elleni támadás, és az az a) pont.) Ja, hogy az akkor 
személy elleni támadás… Jó, köszönöm a közbevetést. Elnézést, rakoncátlankodott az elnök, 
mert nem is adta át az ülés vezetését – de azt hittem, egy rövid kérdéssel elintézem, hogy én 
értsem a dolgot, de ez túlment ezen. De talán nyertünk; Rubovszky képviselő úr közbeszólása 
nem volt lényegtelen. 

Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyébként ez esetben egy 

tényállásban is meg lehetne fogalmazni, de tulajdonképpen közérthetően úgy is értékelhetném 
Bárándy képviselőtársam javaslatát, hogy egy módosító javaslat, amely elfogadhatatlan, és ha 
a teli poharat félig kiöntötte, akkor koherenciazavar megoldásaként öntsük már ki az egészet, 
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mert akkor teljesen üres lesz, és akkor megoldottuk a problémát. Elfogadhatatlan, és 
továbbrontaná az amúgy is gyenge módosító javaslatot.  

A kormány által is támogatott, eredeti javaslatot kérjük támogatni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt gondolom, minden, 

most itt ötletszerűen fölmerülő javaslat voltaképpen inkább gyengíti azt a koherens javaslatot, 
amelyet az előterjesztő eddig fenntartott. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Következésképpen 
nem gondolom, hogy az ezen történő módosítás abba az irányba haladna vagy azt a célt 
szolgálná, amelyet az előterjesztő meghatározott. Ha azt eddig támogattuk, a magam részéről 
az előterjesztő javaslatát kielégítőnek gondolom.  

Egyetlen adalék az eddigi rövid vitához. A fegyveresen lakásba történő behatolás 
esetén még egy szempontot mindenképpen figyelembe kell venni. Aki fegyveresen behatol 
egy lakásba, az nem is egy személy ellen irányuló fegyveres fenyegetést valósít meg, mert 
hiszen nem is tudja vagy tudhatja, hogy hányan vannak abban a lakásban, hanem akár több 
személy ellenit is. Tehát ezt csökkenteni, szűkíteni az én meggyőződésem szerint nem 
indokolt.  

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

A parlamenti vitában már többször elmentünk abba az irányba, hogy a vélelmek hiányát az 
ilyen esetekben az elhárító magatartás lehetetlenségével azonosítják egyes képviselőtársaim, 
holott ez nem így van. Tehát ha valaki bemegy a lakásba éjjel, és ott igazolható az, hogy 
személy elleni támadásról volt szó, akkor teljesen mindegy, hogy nappal megy be, éjjel megy 
be, az elhárító magatartásra akkor is lehetőség van, méghozzá adott esetben az élet kioltásával 
járó elhárító magatartásra is. Tehát félreértés ne essék, ha ezek a vélelmek nem lennének, 
akkor a lakásba behatoló, egyébként a személyre támadó elkövető életének az elvétele akkor 
is jogszerű lehetne. Tehát ne állítsuk úgy be, mint ha ennek a hiányában itt nem lenne 
biztonság!  

A másik, hogy én azt gondolom, az éjjel való behatolás egy lakásba több törvényi 
tényállásban is minősített eset, tehát például a magánlaksértés esetén; ezt az egyet tudnám 
most hirtelen mondani, de ha jól emlékszem, van még több is. Ami azt jelenti, hogy ennek 
van egy fokozott társadalomra veszélyessége, és ha a büntetőjog belső arányosságát és annak 
az alkotmányos követelményét szem előtt kívánjuk tartani, akkor ha már van ilyen 
megdönthetetlen törvényi vélelem, akkor érdemes lenne azt megfontolni, hogy a személy 
elleni támadást és a lakásba való behatolást ne kezeljük ugyanúgy. A személy elleni támadás 
esetén indokolt lehet egy lényegesen szélesebb körű felhatalmazás az elhárítás 
vonatkozásában, míg a lakásba való behatolásnál, ahol nem tudjuk, hogy személy ellen 
irányul vagy nem személy ellen irányul a támadás, én azt gondolom, ott picit több feltételhez 
lehet ezt kötni. Megjegyzem, hogy ha a lakásba bemegy valaki, és személy elleni támadást 
hajt végre, hát akkor úgyis az a) pont lép életbe. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Meghallgatva az elhangzott érveket, 

elállok attól, hogy javasoljam a bizottságnak ennek a javaslatnak a benyújtását. És akkor nincs 
alternatív javaslat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás ehhez a két összevont ponthoz? 

Illetve most már csak egy ponthoz? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a kormány által 
benyújtott módosító javaslatról szavazunk. Ki ért vele egyet? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 2. pont következik, az előterjesztő javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 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.) 20 igen, a bizottság tehát egyhangúlag támogatta. 

A 6. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 7. pont következik. Hozzászólás? Répássy Róbert államtitkár úr szót kért. Tessék, 
államtitkár úr! 

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

Elnézést kérek, elnök úr, de visszavonom ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: A 7. pontot tehát az előterjesztő visszavonta – nincs miről döntenünk. 
A 8. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 9. pont Dorosz Dávid, Szabó Timea, Ertsey Katalin javaslata, amely konkurál az 

előterjesztő által benyújtott 10. javaslattal. Itt az együtt élők közötti lelki bántalmazásról van 
szó, amiről az Országgyűlés úgy döntött, hogy maradjon ki ez a tényállás. Viszont a kitiltás a 
támogatott sorban benne volt, és beszavazta az Országgyűlés. Itt van egy koherenciazavar, 
amelyet elméletileg két irányból lehet megszüntetni: vagy a kabátot varrjuk a gombhoz, vagy 
a gombot a kabáthoz. Kérdezem az előterjesztőt, Répássy államtitkár urat, a 9. javaslatot 
illetően. 

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

Elnök úr, szerintünk egyértelmű az Országgyűlés döntése. Tehát ez a kabát-gomb vagy gomb-
kabát példa nem a legszerencsésebb, mert az Országgyűlés… 

 
ELNÖK: Visszavontam a hasonlatot. (Derültség.)  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

…az Országgyűlés úgy döntött, hogy az új Btk. ne tartalmazzon ilyen bűncselekményt. Ezért 
ennek a mellékbüntetése indokolatlan, és egy valódi koherenciazavart orvosolhatna a 
bizottság. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

9. pontban Dorosz Dávidék javaslatát? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 10. pont következik, az előterjesztő javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság 
támogatta. 
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A 11. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 12. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

A 13. pont következik. Hozzászólás? Répássy Róbert államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, azért szeretnék hozzászólni, mert a részletes vita során is sok gondot okozott az, 
hogy „az erdőben található élő fa” kifejezés megfelelő-e és értelmezhető-e.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a 13-asnál tartunk, a „céljával” betoldása. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Bocsánatot kérek, elnök úr, én a saját módosítóim számozását néztem – akkor ez tévedés volt. 
Nem ehhez akarok hozzászólni, hanem a következőhöz, majd a 14-eshez. 

 
ELNÖK: Igen, tehát ehhez most nincs hozzászólása államtitkár úrnak.  
Bárándy Gergely, tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Bár triviálisnak tűnik, de 

megkérdezem – biztos, ami biztos –, hogy célzatossá teszi akkor a bűncselekményt? Ennyi 
lenne a kérdésem.  

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

Igen, de szerintünk eddig is az volt, csak most egyértelműbb így a szöveg. (Dr. Bárándy 
Gergely: Oké.)  

 
ELNÖK: Hát igen, mert semmis szerződést tudatlanságból is lehet kötni, nem 

feltétlenül gonosz szándékokból. 
Határozathozatal következik, további hozzászólásra jelentkezést ugyanis nem láttam. 

Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta, 20 igen 
szavazattal. 

A 14. pont következik. Akkor államtitkár úré a szó. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Hogy folytassam, amit az előbb elkezdtem: az erdőben található élő fára elkövetett lopás 
kifejezés helyett, pontosabban minősítő körülmény helyett azt javasoljuk, hogy az erdőben 
jogellenes fakivágással elkövetett lopásra vonatkozzon. Ez ugyanis, mondjuk úgy, az 
erdészeti szakértők szerint a pontos kifejezés.  

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

támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 15. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 16. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 



- 15 - 

A 17. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 igen. A bizottság támogatta. 

Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Javaslom, hogy nyújtsunk be egy 

egyébként helyesírás tekintetében javító, 59 pontos módosító javaslatot. És azt is javaslom, 
hogy egyben tárgyaljuk, illetve egyben szavazzunk róla. Az „illetve” szót, az „és” szót 
kiveszi, pontosít törvényszöveget, de gyakorlatilag az Országgyűlés által megszavazottaknak 
megfelelően pontosít. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Legelőször megkérdezem az államtitkár urat.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, elnök úr, olyannyira egyetértünk vele, hogy valójában kodifikációs segítséget 
nyújtottunk az elkészítéséhez. (Derültség.)  

A törvény utolsó átvizsgálása során szerettük volna a következetes szóhasználatot 
alkalmazni végig az „illetve” és a „vagy” kifejezések esetén, meg az „és” kifejezések esetén. 
Szeretném azt előrebocsátani, hogy a jelenlegi hatályos Btk. sem következetes ezeknek a 
kifejezéseknek a használatában. Nagyon sokszor jogértelmezési kérdés az, hogy az „és” 
konjunktív feltétel-e vagy vagylagos feltétel, az „illetve” szónál is hasonló problémák vannak. 
Tehát valójában a hatályos Btk. következetlenségét is szeretnénk javítani, ha elfogadná a 
tisztelt bizottság ezt a módosító javaslatot.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen, lapozgatva ezt a javaslatot, valóban úgy tűnik, hogy ez csak 

helyesírási, illetve nyelvhelyességi kérdéseket rendez. 
Van-e álláspont abban a kérdésben, hogy valamelyik pontot vizsgáljuk meg külön? 

Igényli-e ezt bárki, vagy elég volt ez az áttekintés most, mindenki ki tudta alakítani az 
álláspontját? (Jelzésre:) Köszönöm, akkor szavazás nélkül is úgy tekintem, hogy ezt a 
bizottság elfogadta. Mindenki bólogat, egyetértően. 

Hozzászólás van-e? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez valóban egy 

klasszikus koherenciazavart kiküszöbölő módosító javaslat, csak szeretnék arra emlékeztetni, 
hogy nem véletlenül fogadta el a Ház – bár nem vitatom ennek a házszabályszerűségét, csak 
nem véletlenül fogaduk el – azt a módosítást a Házszabály vonatkozásában, hogy egy nappal 
előbb be kell terjeszteni. Őszintén szólva, én most kaptam ezt kézhez, 59 pontban nem tudom 
megítélni, hogy ezek az egyébként nyelvtani módosítások helyesek vagy nem helyesek. 
Úgyhogy én tartózkodni fogok a szavazásnál. 

Köszönöm. Nincs vitám a házszabályszerűséggel, csak jelzem. 
 
ELNÖK: Nem vitatta képviselő úr, de azért valamiféle kérdőjelet éreztem a 

felszólalásban. (Dr. Bárándy Gergely: Annyit, hogy nem lehet átnézni.) És ez a törvény van 
olyan fontos, minden törvény nagyon fontos, de ez van olyan fontos, hogy az indítványa 
nélkül is megnézzük. A Házszabály 102. § (1) bekezdését javasolja Vas Imre hivatkozási 
alapként, ott pedig úgy rendelkezik a határozati Házszabály, hogy – csak a releváns mondatot 
idézem – „a kijelölt bizottság, valamint az alkotmányügyi bizottság a 96. § (3) bekezdés 
szerinti eljárásában a záróvita lezárásáig nyújthat be módosító javaslatot”.  
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Tehát az alkotmányügyi bizottság – ezt most már külön vizsgáltuk, minthogy a 
házszabály-módosítás okán különféle javaslatok voltak, és köztársasági elnök úr néhány 
törvényt ilyen természetű problémával küldött vissza, tehát mi ezt a munkatársainkkal 
megvizsgáltuk, hogy ne tévedjünk – mint bizottság egy különleges lehetőséget kap arra, hogy 
érdemben is az egységes szerkezetet érintő bármely pontot illetően a záróvita megkezdéséig 
módosító javaslatot nyújthasson be. Tehát ilyen értelemben házszabályi probléma nincs. 

Van-e más, érdemi természetű észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 
rögzítjük, hogy Ipkovich Györgyöt Steiner Pál képviselő úr helyettesíti.  

Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a csomagot, tehát valamennyi 
javaslatot, hogy a bizottság előterjessze? Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) 15 igen szavazatot 
kapott. A bizottság tehát úgy döntött, hogy benyújtja ezt a javaslatcsomagot. (Dr. Bárándy 
Gergely: Ellenpróbát kérünk, elnök úr.) Jó, rendben van, ellenpróbát kér képviselő úr. 
Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ezeket a módosító javaslatokat benyújtja.  

Ezzel a büntető törvénykönyv zárószavazásra történő előkészítését befejeztük. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2012. június 4-i 
ülésnapján elfogadott, egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 
szóló törvény (T/6957/22. szám); záróvita és zárószavazás előkészítése a Hhsz. 110. §-
ának (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Következik a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 
2012. június 4-i ülésnapján elfogadott, egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a 
jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai 
deregulációjáról szóló törvénynek a megfontolás érdekében történő megvitatása, amely a 
záróvita és a zárószavazás előkészítésére vonatkozó, a határozati Házszabály 110. § (2) 
bekezdése szerinti eljárást írja elő az Országgyűlés számára. A köztársasági elnök úr átirata 
T/6957/22. irományszám alatt található meg az Országgyűlés iratai között. Ezt 
képviselőtársaink, a bizottsági tagok is megkapták.  

Ötpontos ajánlást kell megtárgyalnunk a törvényjavaslat tárgyalásának előírt 
menetében. Ezeket a javaslatokat az előterjesztő nyújtotta be; tehát külön az előterjesztőt nem 
nyilatkoztatom, hanem pontonként haladunk. 

Rögzítjük, hogy Varga Istvánt Pősze Lajos képviselő úr helyettesíti. 
Az 1. pont következik. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont következik. Hozzászólás? Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Az egy dolog persze, hogy a mi szakmai álláspontunk 
szerint Áder elnök úrnak az Alkotmánybírósághoz kellett volna elküldenie ezt a törvényt, 
hiszen az alaptörvény 11. szakasz b) cikkét sérti az, hogy nem lehet megállapítani, mely 
polgári perekre és milyen törvényi rendelkezésekre kell alkalmazni; egyértelmű és világos. És 
a kifogásolt 81. § az alaptörvény XIII. cikke, amely szerint mindenkinek joga van a 
tulajdonhoz, ez is sérül, hiszen nem állapítható meg, hogy a Kossuth tér felsorolt szobrai 
mikor kerülnek ingyenesen az állam tulajdonába, tehát az önkormányzat tulajdonát mely 
időpontban vonja meg a törvény. Ezt úgy próbálja meg az előterjesztő reparálni… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, ne haragudjon, de énnálam ebben a módosító javaslatban 

a polgári perrendtartás módosításáról van szó. Azt hiszem, amiről ön beszélne, az talán a 3. 
ajánlási pont lenne. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Igen, a 3-as. 
 
ELNÖK: De a 2-est nyitottam meg.  
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Akkor ez tévedés volt. Tekintsük úgy, hogy a 

3-ashoz elmondtam… (Derültség.) 
 
ELNÖK: Úgy fogjuk tekinteni. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): És akkor befejezhetem a 3-ashoz 

elmondottakat? (Derültség.) 
 
ELNÖK: Akkor tessék befejezni! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, és akkor tekintsük 

úgy, hogy ez a 3-ashoz tartozik. 
 
ELNÖK: Úgy fogjuk tekinteni, és ez nagyon konstruktív javaslata a képviselő 

asszonynak. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Nagyon köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy az 

zavart meg engem, hogy az 1-es az első oldalon volt, és én 1-esnek tekintettem a 2-est. 
Úgyhogy bocsánatot kérek, és köszönöm elnök úr kitüntető figyelmét, hogy még ezt is 
észrevette. (Derültség.) 

Nos, tehát visszatérve a dolog érdeméhez, én azt gondolom, ezt nem lehet egyszerűen 
azzal reparálni, hogy beírunk egy dátumot a törvénybe. Összességében, persze ha azt nézzük, 
hogy a köztársasági elnöknek milyen típusú kifogásai vannak a jogalkotással kapcsolatban, 
akkor érdemes lenne azt is fölvetni, hogy ebben a törvényben egyébként ilyen 
rendelkezéseknek helyük van vagy sincs. Szerintem egyébként abszolút nincs helyük a 
deregulációs törvényben, de azt, hogy önök kéket-zöldet és mindenféle salátát 
egybecsomagolnak, ezt már kénytelenek voltunk megszokni, bár elfogadni nem tudjuk.  

Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt a tárgykört, úgy, ahogy van, ki kell venni a 
törvényből, és ha van ilyen szándéka ebben a mohó államosítási hajszában, amit folytat a 
Fidesz-kormány, hogy valóban ezt csinálja, akkor azt annak rendje és módja szerint, 
tisztességesen előkészítve, egyeztetve kellene az Országgyűlés asztalára tenni.  

Az, hogy a tartalmáról egyébként mi a véleményünk, egy másik dolog, annak a 
vitának is helye van. De azt gondolom, ha e tekintetben a fideszes képviselők komolyan 
veszik Áder elnök úr intő szavait, akkor ez lenne a korrekt eljárás. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 2. ponthoz és akkor a 3-ashoz is van-e még 

hozzászólás? Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Miután én azt hittem, hogy a 3-as 

később lesz… (Derültség.) 
 
ELNÖK: Most lesz. Ha Lamperth Mónika elmondta, akkor az a célszerű, hogy 

mindenki mondja el. És majd ha a végére értünk, akkor külön szavazunk a 2-esről és külön a 
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3-asról. Tehát a 3. pont is vita tárgyát képezi. (Dr. Lamperth Mónika: Köszönjük ezt a 
konstruktív hozzáállást.) Képviselő úré a szó. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tényleg nagyon szépen köszönöm az elnök úr 

toleranciáját, mert valóban, itt most volt egy kis gikszer, és az elnök úr zseniális ülésvezetése 
ezt most helyrehozta. Én tehát most a Kossuth téri szobrokról fogok beszélni; továbbá arról 
szeretnék néhány mondatot röviden szólni, hogy egyszerűen nem tudok mást mondani, mint 
hogy az e beruházás körüli titkolózás és az eredeti szándékok leplezése lassan már kezd 
fölvenni egyfajta bornírt magatartást. Mert miközben az lenne a cél, hogy a Kossuth téri 
építkezés, amely nem mostani szándék, és nem most született ennek az ötlete, hiszen az 
elmúlt ciklusban is elkészült már erre egy teljes rendezés; én Rogán frakcióvezető úrral együtt 
néztem meg azokat a maketteket, amelyeket elkészítettek, majd aztán Rogán polgármester úr 
fölnyomta a fák árát az egekbe, ezzel meghiúsította az építkezést, majd amikor a választás 
megtörtént, akkor pedig levitte a fák árát a tüzelőfa szintre. Erre persze mondhatnám azt, hogy 
joggal való visszaélés, de általában ezt azért nem akarnám most ebben a pillanatban mondani. 

De hasonló a helyzet a tekintetben is, hogy az építési engedélyt, illetve a fakivágási 
engedélyt úgy adták ki, ami teljesen értelmetlen volt, az a dugdosás, kapdosás, kapkolódás, 
butaság, ami ott folyik, és erre természetesen a megfelelő fórumon meg is tettük az 
észrevételünket. És most ugyanitt felmerül egy olyan jogszabály-módosítás, aminek a világon 
semmi értelme nincs. Mert ugye a kitüntetett társadalmi érdek az lenne, hogy a Kossuth téri 
építkezést nem el kellene dugni a nyilvánosság elől, és néha, időnként Wachsler Tamás 
megjelenik, és mond valami óriási butaságot, hanem pontosan teljesen nyílttá kellene tenni, 
meg kellene beszélni az emberekkel, meg kellene beszélni a kerületi lakosokkal, meg kellene 
beszélni mindenkivel, aki szereti az ország főterét, és érdeklődik a főtér iránt. Célszerű lenne 
különböző lakossági fórumokat tartani ebben a kérdésben. Ehelyett most azt látom, hogy 
őszintén szólva, még az íze is rossz ennek a kifejezésnek, hogy államosítják a szobrokat, ami 
már nagyon régen volt. Miért? Tehát ez az igazi kérdés, hogy miért. Miért szükséges, hogy ez 
más tulajdonba kerüljön az önkormányzati tulajdonból, mint hogy csak azt tételezheti föl az 
ember, hogy valami olyasmikre készülnek ezekkel a szobrokkal, ami nem fog társadalmi 
támogatottságot szerezni? És ebből következően én nagyon sajnálom, hogy köztársasági elnök 
úr, aki dicséretes buzgalommal kezdte a munkáját, és már kezdtem én is reménykedni abban, 
hogy itt helyükre kerülnek azok a dolgok, amik nem voltak a helyükön, most ezzel, hogy egy 
határidőt beletesznek, ha ezzel elfogadottnak tekinti, akkor mélyen csalódnék. Mert egyébként 
semmi értelme nincs ennek az államosításnak, csupán annyi, hogy önök megint ezeket a 
szobrokat el akarják valahová dugni, el akarják valahová helyezni, lehetőleg úgy, hogy senki 
ne dumáljon bele ebbe. Mint ahogy az egész Kossuth téri építkezés valami beteges módon el 
van dugva – hogy ilyen germanistán mondjam – a nyilvánosság elől.  

Mi az értelme ennek? Hiszen világos, hogy nemzetbiztonsági érdekekre bizonyos 
szegmensekben lehet hivatkozni, de úgy egyébként a művelt világ jobbik felében minden 
parlament főtere egy nagy közösségi agóra, ahol az emberek jól érzik magukat, és már a 
kialakításnál bevonják az állampolgárok kezdeményezését, az állampolgári véleményeket. 
Tehát egyszerűen ez a rendelkezés is, ne haragudjanak, érthetetlen, bornírt és komikus. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.)  
Akkor határozathozatal következik, először a 2. pontról. Ki támogatja a 2. pontot? Az 

igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Ki támogatja a 3. pontot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) A bizottság 

ezt is 16 igen szavazattal támogatta.  
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Kis figyelmet kérek, mert nem hallom a saját hangomat! Behallatszik a fúró hangja, 
meg még beszélgetünk is. (Az épület felújítási munkálatainak hangja erősen behallatszik a 
terembe.) 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

Végül az 5. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

Ezzel a 2. napirendi pont végére értünk. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. június 4-i ülésnapján 
elfogadott, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló törvény (T/6590/68. szám); záróvita és zárószavazás előkészítése a 
Hhsz. 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Következik 3. napirendi pontként a köztársasági elnök által visszaküldött, az 
Országgyűlés 2012. június 4-i ülésnapján elfogadott, a járások kialakításáról, valamint egyes 
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvénynek a Hhsz. 110. §-ának (2) 
bekezdése szerinti eljárásban történő bizottsági tárgyalása. A köztársasági elnök úr átirata 
T/6590/68. irományszám alatt került iktatásra, az képviselőtársaim rendelkezésére áll.  

Itt is 5 pontos ajánlástervezetet kell megtárgyalnunk. Ezeket a pontokat is az 
előterjesztő nyújtotta be, ebből következően külön az előterjesztőt nem nyilatkoztatom.  

Az 1. pont megvitatása és az arról való döntés következik. Ki kíván hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pont következik. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, 

hogy mire gondolta akkor, amikor eredetileg elfogadta a járásokról szóló törvénynél a 
szerencsejáték szervezéséről szóló törvény módosítását. Milyen összefüggése van ennek a 
járásokról szóló törvénnyel? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Összegyűjteném a hozzászólásokat. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor 

kérdezem az államtitkár urat, mit tud nyilatkozni a föltett kérdésre, vagy a kormány másik 
képviselőjét; köszöntöm Virág Rudolf urat. 

 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat tartalmilag aktuális és támogatható 
volt. A házszabályszerűséget pedig a bizottság dönti el. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Értem. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki ért 

egyet a 2. ponttal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. A bizottság 
támogatta. 

Föltételezem, hogy hasonló az indoka a 3. pontnak is; ezt esetleges kérdések 
megelőzéseként jegyeztem meg. A kormány képviselője bólintott. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság 
támogatta. 

A 4. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 

Az 5. pont következik. Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Itt az utolsó módosító 

indítványnál szeretném elmondani, hogy mi azért szavaztuk meg ezeket az előterjesztő által 
benyújtott módosító indítványokat, mert az elnök fölhívására olyan törvénymódosításokat 
vesz ki ebből a törvényből, aminek ott semmi keresnivalója nincs.  

Szeretném fölhívni az igen tisztelt kormányoldal képviselőinek a figyelmét arra, hogy 
önmagában az, hogy a bizottság valamit házszabályszerűnek minősít, az még nem jelenti azt, 
hogy valami köze van ahhoz a törvényhez. Pont az elnök is arra hívta föl a figyelmet, hogy 
lenne szíves a jogalkotó és a kormánypárti többség úgy törvényeket hozni, hogy az a 
Házszabálynak precízen megfeleljen – nyilván nem felelt meg, ezért küldte vissza. Másrészt 
pedig azt gondolom, föl kell hagyni azzal a gyakorlattal, sokszor mondtuk el itt az 
alkotmányügyi bizottságban, hogy utolsó pillanatban a Fidesznél valakinek eszébe jut valami, 
hogy valamilyen törvényt módosítani kellene, és abszolút össze nem tartozó ügyekben, 
abszolút oda nem való szabályozási tárgykörben nyújtanak be módosító indítványt úgy, hogy 
lehetetlen a jogalkalmazás, lehetetlen! Gyakorló jogászok, akik a mindennapi gyakorlatban 
dolgoznak, bírók, ügyvédek és mások panaszkodnak, hogy képtelenek követni a hatályos 
joganyagot, mert teljesen váratlan törvényekben bukkannak föl… Úgy látom, ez Vas Imrének 
nagyon tetszik, de azokat kellene megkérdezni, akik ezzel küszködnek. Szóval, így nem lehet 
jogszabályokat alkotni! Legyenek szívesek figyelembe venni az intelmeket! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A magam részéről mint az igazságügyi tárca előterjesztői 
képviselője, rendszeresen úgy szoktam nyilatkozni, és ehhez tartom magamat, hogy egy 
módosító javaslat tartalmi támogathatóságáról tudunk nyilatkozni, azonban a 
házszabályszerűség tekintetében legföljebb a véleményünket tudjuk elmondani, de egyébként 
a bizottság döntése az irányadó. Tehát a bizottság dönt a Házszabály értelmezése tekintetében. 
Megjegyzem, szemben azzal, amit Lamperth Mónika mondott, hogy az előbb egyébként 
éppen alkalmazott, az előző napirendnél alkalmazott 102. § bármilyen módosító javaslat 
benyújtására felhatalmazza az alkotmányügyi bizottságot. 

 
ELNÖK: Hát, amit az egységes szerkezetet átfog.  
Hadd tegyek hozzá elnökként annyit, mert egyébként fölmerült a plenáris ülésen is ez 

a kérdés, Balczó képviselő úr egyszer fölvetette, hogy valami átment a bizottságon. Valóban 
átment, csak itt senki nem vetette föl, hogy az a javaslat ne lett volna házszabályszerű. Tehát 
én csak azt tudom kérni, hogy ha bárkinek valamelyik javaslattal kapcsolatosan házszabály-
szerűségi problémája van, akkor kifejezett indítványt terjesszen elő. Itt volt most a mai 
ülésünkön, Bárándy képviselő úr is fölvetett valamit, hozzátette, hogy nem veti fel a 
házszabályszerűség kérdését, de az érvelésében súrolta mégiscsak a gondolat a 
házszabályszerűség ügyét.  

Én igyekszem személy szerint is érdemben is figyelemmel kísérni a vitát az elnöki 
teendők ellátása mellett. Ha én úgy érzem, hogy bármilyen házszabály-szerűségi probléma 
van, én magam szoktam kezdeményezni, illetve kapunk a munkatársainktól is jelzést; a 
múltkor is kaptunk ilyen jelzést egyébiránt, és a bizottság elé tártam a kérdést. Tehát mindig 
vessük fel, a bizottság mérlegelje gondosan, és valóban, véletlenül se vétsünk a Házszabály 
ellen! Mert önmagáért is, most függetlenül attól, hogy a köztársasági elnök úr őrködik az 
ilyen gondok fölött, nagyon helyesen, és megteszi a szükséges lépéseket, de önmagában is a 
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munkánkra árnyékot vet, ha nem házszabályszerű döntéseket hozunk, vagy olyan javaslatokat 
engedünk át, amelyek nem felelnek meg a Házszabálynak. 

Tehát ilyen értelemben, azt gondolom, ebben a bizottságban, pártkülönbségre, 
kormány- és ellenzéki oldalra tekintet nélkül egyet gondolunk, illetve kérem, hogy 
gondoljunk egyet. 

Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én hihetetlenül 

tisztelem elnök úrnak ezt a jó szándékú megközelítését, hogy gondoljunk erről egyet. Azt 
gondolom, a Szocialista Párt országgyűlési képviselői itt az alkotmányügyi bizottságban 
nemegyszer fölhívták arra a figyelmet, hogy házszabályszerűen nem lehet bizonyos dolgokat 
megtenni, amit egyébként szívbaj nélkül megtett a kormánypárti többség. Ha komolyan 
gondolja elnök úr is és a kormánypárti képviselőtársaim is, hogy házszabályszerűen akarnak 
működni, és a Házszabály értelmezését és a jogalkotást egy olyan igényességgel 
megvalósítani, ahogy azt egyébként kellene, és ahogyan elnök úr szavaiból is leveszem, hogy 
ez az ő álláspontja is, akkor érthetetlen a számomra, hogy miért nem vették napirendre a 
Házszabály 102. §-sal kapcsolatos beadványát a Magyar Szocialista Pártnak, amelyet 
Mesterházy Attila pártelnök úr, frakcióvezető nyújtott be. A múlt héten idetettük az 
alkotmányügyi bizottság asztalára, és önök napirendre sem voltak hajlandók venni.  

Úgyhogy én azt gondolom, így nem egészen korrekt ez a megközelítés. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Erre csak annyit, képviselő asszony, hogy ami késik, nem múlik. (Dr. 

Lamperth Mónika nevet.) Ez egy ügyrendi természetű állásfoglalás, amit képviselő asszony 
kért. Ma Vona Gábornak két hónapja parkoló kérelmét javasoltam napirendre venni.  

Nagyon sok sajnos az ügyrendi indítvány. Működött valamikor úgy is az 
Országgyűlés, hogy volt egy külön ügyrendi bizottság, és akkor tempósabban születtek meg 
az ügyrendi állásfoglalások.  

Most azt szeretném kérni, és saját magamra is vonatkozik ez, hogy ha lehetséges, az 5. 
pont érdemi kérdéseiben szóljunk hozzá. Mert apropóként joggal mondta el Lamperth 
Mónika, amit elmondott, de úgy érzem, hogy ezt körbejártuk. Mindenki elkötelezett a 
Házszabály megtartása iránt, ez egyébként egy alkotmányügyi bizottságnak természetes 
attitűdje kell hogy legyen.  

Ha az 5. ponthoz nincs további hozzászólás, akkor határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását is befejeztük.  

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

Következik az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanolo kontra Magyarország 
ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról 
szóló határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megtárgyalása, H/6854. 
számon. Egy módosító javaslatot kell megtárgyalnunk, amelyet Schiffer András és Szabó 
Timea nyújtott be. 

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

Elnök úr, nem támogatjuk a módosító javaslatot, mivel az ajánlás 1. pontjában foglalt 
módosító javaslatot támogatjuk, és ez kizárja a másik két módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Senki 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7676. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Következő napirendi pontunk az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/7676. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása.  

Az ülésünkön köszöntöm dr. Handó Tünde asszonyt, az Országos Bírósági Hivatal 
elnökét. Megkérdezem elnök asszonyt, hogy általánosságban kíván vagy pontokhoz 
kapcsolódóan hozzászólni. A múlt alkalommal a helyettese azt kérte, hogy egyben mondhassa 
el a véleményét, ezért teszem fel ezt a kérdést.  

 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Általánosságban 

szeretnék. 
 
ELNÖK: Jó, akkor viszont önnek adnám meg először a szót. Tessék parancsolni! 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Nos, a bizottság előtt 

szereplő törvényjavaslat a bírósági szervezettel egyeztetve készült el, és ehhez kapcsolódóan 
további tárgyalásokat folytattunk az igazságügyért felelős minisztériummal, amelynek során 
egy úgynevezett gyorsító csomag is kialakításra került, amely nagy részben támogatást nyert a 
minisztériumban. Szeretném, ha ezt önök is támogatnák.  

Ez lehetővé teszi – csak néhány pontot és gondolatot emelnék ki – a bírósági 
közvetítői eljárást, amely nyilván egy óriási előrelépés lehetne a peres eljárások gyorsítását 
illetően, nem kis részben a családjogi ügyekben, a gyermekelhelyezési ügyekben, ami a 
gyermekbarát igazságszolgáltatás évét illetően különös jelentőséggel bír.  

Kiemelem azt is, hogy a bírósági titkárok mediátorként történő foglalkoztatása esélyt 
ad a nyugállományba kerülő bírók továbbfoglalkoztatására, hiszen az ő élettapasztalatuk 
bizonyára nagyon jól hasznosítható lesz ezen a területen. Egyébként több mint ötven bíró 
jelentkezett egy akkreditált tanfolyamra, amelyet már el is végeztek a múlt héten, tehát 
képesek és készek arra, hogy valóban képzett mediátorként működjenek a jövőben. 

Nagyon fontos célkitűzés volt a bírósági reform elindításakor a bírói munka 
letisztítása, az tehát, hogy a bíró lehetőleg érdemi feladatokkal foglalkozzék. Ezt a célt 
szolgálja az, hogy a bírósági titkárok hatáskörét növeli az előterjesztés, illetőleg azt 
egyértelművé teszi, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy bírók bizonyos feladatkörökből 
részlegesen vagy teljesen kivonhatók lesznek. 

A büntetőeljárási törvényt illetően is voltak javaslataink. Ezekből egyet emelnék ki, 
amely mindenki számára értelmezhető, mégpedig azt, hogy a kiemelt ügyekben a tárgyalási 
időköz két hónapról három hónapra emelkedik, ami még mindig egyfajta soronkívüliséget 
jelent, azonban az ügyek mennyiségére figyelemmel ez már kezelhető lesz a tárgyaló bírók 
számára. 

A polgári perrendtartásban is több változtatást javasoltunk. Az egyik az értékhatár 
felemelése, ami viszont csökkenteni fogja a törvényszéki elsőfokú ügyszak munkaterhét, 
továbbá az ítélőtábla munkaterhét, ezáltal a bírósági fluktuáció negatív következményei is 
csökkenthetők, és erősíthető a helyi bíróság szakmaisága.  
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Itt emelném ki, ami jelen lévő ügyvéd kollégákat érinthet, azt a javaslatot, amelyik 
tisztázza, hogy a jegyzőkönyvek igenis megküldhetők elektronikus formában a fél, az ügyvéd 
és az ügyész számára. Ez eddig komoly problémát jelentett, hiszen az országban 
különféleképpen értelmezték ezt a rendelkezést.  

Kiemelem még azt az előterjesztésből, ami az igazságügyi vagy Bíróképző Akadémia 
helyzetének rendezésére irányul: egy olyanfajta akadémia fog a jövőben működni, amely 
sokkal szorosabb szervezeti együttműködést is lehetővé tesz az ügyészség és a bíróság között, 
mégpedig úgy, hogy a minisztériumnak is meghatározó szerepe lesz, elsősorban a nemzetközi 
képzések koordinálásában és szervezésében. 

Sajnálatosnak tartom, hogy nem került be a javaslatba, de azért szükségesnek tartom 
megemlíteni, ugyancsak a jelen lévő ügyvéd kollégákra is hivatkozva, hogy az alkalmazotti 
ügyvédi egy évet a bíróknak ne kelljen eltölteniük, hanem szabadon választhassák, és önálló 
ügyvédként tevékenykedhessenek, ez nem került be. Ugyanakkor bekerült az a javaslatunk, 
amely a pályaalkalmassági vizsgálat alóli mentességet jelentheti a bírósági titkárként 
visszafoglalkoztatható, nyugállományú bírók számára.  

Még egy gondolatot emelnék ki, ami nem feltétlenül ehhez a törvénymódosításhoz 
kapcsolódik, de azt gondolom, fontos, hogy elhangozzék, és nem biztos, hogy jelen tudok 
lenni, amikor ezt tárgyalják. Ez pedig az igazságszolgáltatásra eső költségvetési fejezet. Én 
azt szeretném kérni a jelenlévőktől, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az a 
költségvetési többlet, amely a jövő évben valóban biztosítani fogja a bírósági fejezet 
működését, ami a dologi költségeket illeti, valamennyi beruházást és fejlesztést is lehetővé 
tesz, ami a törvénymódosításokból következően elemi kötelessége a bíróságoknak, ezt 
szíveskedjenek támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha már elnök asszony szóba hozta, 

javaslom a bizottságnak, hogy nyújtson be két bizottsági módosító indítványt. Az egyik 18 
pontból áll, és az 1. pontjában a polgári perrendtartásról szóló törvényt módosítja, és géppel 
van ráírva, hogy „tervezet”; a második 21 pontból áll, kézzel van ráírva, hogy „tervezet”, és 
az 1. pontjában a közigazgatási hatósági eljárást módosítja. Javaslom a bizottságnak, hogy 
mindkét bizottsági módosító javaslatot nyújtsa be.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt külön köszönöm, hogy szépen körülírta képviselő úr, hogy 

az előttünk fekvő irományok beazonosíthatók legyenek. S ha valakinek nem volt teljesen 
világos, az elnök asszony hozzászólása tulajdonképpen ezekhez a javaslatokhoz kapcsolódott. 
Erre tekintettel a vitának és a döntésnek a sorrendjét is megváltoztatnám; nem az ajánlással 
fogjuk most kezdeni, hiszen elhangzott itt egy nagyon részletes elemző felszólalás, hanem a 
Vas Imre képviselő úr által javasolt bizottsági módosító javaslatok benyújtásának a 
megvitatására kerül sor.  

Elsőként tehát melyiket javasolja képviselő úr? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Amelyik a Pp. módosításával kezdődik, és 18 pontból áll. 
 
ELNÖK: Tehát a 18 pontból álló bizottsági módosító javaslat megvitatását nyitom 

meg. Először megkérdezem Répássy Róbert államtitkár urat, tehát erről a 18 pontos 
csomagról, amelyik a Pp.-vel indul, erről mi az álláspontja az előterjesztőnek. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, az előterjesztő támogatja a módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja ezek benyújtását. Bárándy Gergely kért szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Persze hogy támogatja a bizottsági 
módosítót a kormány, hiszen elnök asszony épp most mondta el, hogy ez a kormány javaslata 
valójában, nem pedig a bizottság módosító javaslata, hiszen elnök asszony most tért ki elég 
hosszan arra, hogy hogyan egyeztette az igazságügyért felelős minisztériummal az OBH 
ezeket a pontokat és ezeket a kérdéseket. Márpedig én azt gondolom, az sem feltétlenül helyes 
és házszabályszerű, hogy olyan javaslatot nyújtanak be, ami valójában nem az előterjesztőnek 
a javaslata, hanem másnak a javaslata. Ezt csak a házszabályszerűségről, tisztelt bizottság. 

A másik, hogy olyan felszólalása volt elnök asszonynak, és egyébként okkal és joggal, 
ami egy általános vitához illik, nem pedig a módosító javaslatoknak a megvitatásához, hiszen 
meg merem kockáztatni azt, hogy az eredeti javaslathoz képest lényegesen több pont módosul 
a magyar jogrendszerben a két bizottsági módosító javaslattal, mint egyébként amiről az 
eredeti javaslat szól. (Dr. Lamperth Mónika: Így van.) Azaz, ha valóban önök elő akartak 
volna terjeszteni egy megalapozott javaslatot, akkor előbb kellett volna egyeztetni, és utána 
benyújtani a törvényjavaslatot, nem pedig előbb benyújtani a törvényjavaslatot, és utána azt 
teljes egészében átírni, és vadonatúj elemekkel kiegészíteni, méghozzá olyan elemekkel, 
amiről az általános vitában szó sem lehetett értelemszerűen, mert nem tudott róla senki 
semmit.  

A másik, tisztelt bizottság, hogy ezt a módosítójavaslat-csomagot, amiről, még egyszer 
mondom, elnök asszony okkal érvelt elég hosszan, és tartalmi elemeket emelt ki, ezeket most 
kaptuk meg a bizottsági ülés alatt, azaz az ellenzéki képviselőknek ezt az összességében 33 
oldalnyi módosító javaslatot most kellene a bizottsági vita alatt átnézni. Most kellene átnézni, 
hogy egyébként olyan jogintézményeket, mint a bírósági közvetítés, amely egy külön fejezetet 
emel be a módosítandó törvénybe, tudunk-e támogatni ilyen formában vagy nem tudunk.  

Nyilvánvalóan megint oda jutunk, tisztelt bizottság, amire a köztársasági elnök úr 
most már többedszer hívta föl a figyelmet. Mondhatnám azt is, ha kevésbé elegánsan 
kívánnék fogalmazni, hogy többször verte bele a parlament orrát abba a problémába, hogy így 
nem lehet jogszabályokat alkotni. Megint ugyanitt tartunk, tisztelt bizottság! Én előre 
mondom, hogy tekintettel arra, hogy a képviselőknek bizony a bizottsági ülésen és máskor is 
tartalmi szempontból is jogot kell biztosítani arra, hogy a javaslatokat megismerhessék, és 
megalapozottan véleményt nyilváníthassanak és szavazhassanak, az ombudsman úrnak meg 
fogjuk küldeni ezt a javaslatot, részletes indokolással, és azzal a kérelemmel, hogy az 
Alkotmánybíróságot keresse meg az alkotmányosságát vizsgálandó a javaslatnak. Úgy 
gondolom, lehet, hogy ez pontok szerint megfelel a Házszabálynak – majd meg kell nézni, de 
ezt megint csak nem vitatom –, de hogy annak a szellemiségnek, amit az Alkotmánybíróság 
meghatározott két alkotmánybírósági határozatban, és amelyre hivatkozva egyébként 
köztársasági elnök úr visszadobott most már négy vagy öt javaslatot, hogy annak nem felel 
meg, az egészen biztos.  

Azt gondolom másrészt, amennyire sikerült tartalmilag átnézni – és remélem, jóhoz 
szólok hozzá, elnök úr, mert próbálom… 

 
ELNÖK: A Pp.-vel kezdődő, 18 pontos javaslat. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Világos; azt hiszem, ez rendelkezik a titkárok 

kibővített jogköréről, ha én ebben nem tévedek. A titkárok kibővített jogköre az én fogalmaim 
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szerint annak köszönhető, hogy a kormány, illetve az OBH annak a háromszáz kirúgott 
bírónak, akit nyugdíjaztak, kényszernyugdíjaztak, és ami miatt kötelezettségszegési eljárás 
folyik Magyarországgal szemben az Unióban, ennek valamilyen helyet tudjon biztosítani. 
Erről szól szerintem a javaslat. Ha ez egy megalapozott javaslat lenne, és nem a tárgyalások 
eredményeképpen, valószínűleg kényszerből benyújtott megoldás, akkor gondolom, az eredeti 
előterjesztésnek része lett volna. Vagy ha az OBH úgy gondolta volna, hogy ez szükséges, 
akkor nem egy bizottság által benyújtott kapcsolódó módosító javaslatban – idézőjelbe teszem 
természetesen – elnök asszony kérte volna, hogy ezt megvalósítsák, hanem a kormánnyal 
egyeztetve, egy önálló törvényjavaslatot előterjesztett volna, amit egyébként a képviselőknek 
a parlamenti vita során lehetőségük lett volna érdemben megvitatni. Ez nem érdemi vita itt az 
alkotmányügyi bizottságban. Szerencse, hogy még van egy részletes vita a plenáris ülésen, de 
én azt gondolom, egyik a másikat nem fogja kiváltani.  

Éppen ezért tehát, tisztelt bizottság, én őszintén szólva nem tudok ennél többet 
érdemben hozzászólni, mert több mint harminc oldalt, kifejezetten tartalmi megállapításokat 
tartalmazó két módosító javaslatot – és a másikhoz már nem fogok hozzászólni, úgyhogy itt 
mondom el azt is – nem tudok a bizottsági tárgyalási menete közben, párhuzamosan elolvasni 
és értékelni, no pláne nem a képviselőtársaimmal és szakértőkkel megnézni, megvitatni, hogy 
az abban foglaltak indokoltak avagy nem indokoltak.  

Egy gondolatot még engedjenek meg, tisztelt képviselőtársaim. Akkor, ha már témáját 
tekintve szemléljük ezt a bizottsági módosító javaslatot, akkor lehet, hogy érdemesebb lett 
volna nem ehhez a törvényjavaslathoz benyújtani, hanem a zárószavazás előtti módosító 
javaslattal, amit legalább egy nappal előtte meg tudunk kapni, ahhoz a törvényjavaslathoz 
benyújtani, amelyikben önök a megbukott igazságügyi reformjukat kényszerülnek 
visszavonni, ahol az egyszemélyi vezetést alakítják át megint testületi vezetéssé, hála 
istennek. Én azt gondolom, ez is oda tartozik, hiszen azoknak a rendelkezéseknek a 
hatásaképpen kívánják jó részét módosítani annak, ami ebben a törvényjavaslatban szerepel. 
Tehát ez oda tartozik.  

Azt persze – és ezt kérdezem is egyben államtitkár úrtól – a mai napig nem értem, 
miért nem lehet végre arról a törvényjavaslatról zárószavazást tartani. A parlamenti ütemterv 
szerint már régen meg kellett volna történnie. Hálás lennék, ha erre választ kapnék. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, én rövidebb leszek. Nagyon 

szívesen megnéztük volna ezeket a javaslatokat, sajnos nem volt rá kellő idő. A jövőben, 
tényleg csak a megfelelő szakmai munka végzése és a megfelelő döntés meghozatala 
érdekében kérem, kerüljük a hasonló eljárásokat, mert nagyon szívesen szeretnénk támogatni, 
és úgy látom beleolvasva, hogy számtalan nagyon jó javaslat van benne, ami a bírósági 
eljárást valóban gyorsíthatja, hatékonyabbá teheti. De így nem tudjuk támogatni, legfeljebb 
egy tartózkodással, holott lehet, hogy nagyon szívesen támogatni tudtuk volna, és ez így rossz 
érzéssel tölt el. 

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

Elnök úr, én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy a vitának ebben a szakaszában van lehetőség 
nem csak bizottsági módosítók benyújtására, hanem még képviselői kapcsolódó módosító 
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javaslatok benyújtására is. (Az épület homlokzatán végzett fúrás hangja felerősödik.) Tehát 
egyáltalán nem elkésett ez a módosító javaslat, hiszen a héten lesz részletes vita… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, elnézést, technikai szünetet tartunk. Intézkedünk, hogy ez az 

alapkíséret szűnjön meg. (Rövid szünet.)  
Akkor most megpróbáljuk folytatni. Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Tehát szerintem abszolút időben kerül az Országgyűlés számára 
benyújtásra a módosító javaslat; ahogy mondtam, még részletes vita előtt állunk, utána még 
egy hét múlva lesznek a határozathozatalok, aztán még egy hét múlva a zárószavazás. Tehát 
nagyjából három héttel vagyunk az előtt a pillanat előtt, amíg Bárándy képviselő úr és 
frakciója meg tudja ítélni azt, hogy támogatni kívánja-e ezt a törvényt vagy nem. 

A tartalmi kérdésekről szeretnék még annyit hozzátenni, hogy valóban az Országos 
Bírósági Hivatal kezdeményezte ezeket a törvénymódosításokat, illetve azok nagy részét. Úgy 
gondolom, a tárcánk nem is tehetett mást, mint hogy egyeztet az Országos Bírósági Hivatallal 
ezekben a kérdésekben. És a vitának ebben a szakaszában nincs módunk arra, hogy 
előterjesztői módosító javaslat formájában nyújtsuk be. Ezért egyértelmű, hogy mint ahogyan 
korábban, nem most korábban, hanem tíz évvel ezelőtt is korábban az alkotmányügyi 
bizottság számos esetben nyújtott be az igazságszolgáltatástól érkező módosító javaslatokat, 
akkor még az volt ugyanis a konszenzus, hogy elsősorban az alkotmányügyi és igazságügyi 
bizottságnak kell benyújtani ezeket a módosító javaslatokat, mivel, főleg, hogyha 
kétharmados részt érintett, most ez csak kisebb mértékben igaz – vagy lehet, hogy egyáltalán 
nem –, de a módosító javaslatoknak a forrása a bírósági szervezet.  

És még egy utolsó megjegyzés: ahhoz a törvényjavaslathoz, amely a bírósági 
szervezeti törvényt és a Bjt.-t módosítja, nem illenek ezek a módosítások, tehát ahhoz 
házszabályszerűen sem lehetne benyújtani. Azt kérdezte Bárándy képviselő úr, hogy mi 
késlelteti annak a szavazását. Semmi nem késlelteti; a Házbizottságban nem volt konszenzus 
abban, hogy napirendre kerüljön. Én úgy tudom, a következő héten viszont napirendre kerül a 
zárószavazás. (A fúrás hangja egyre erősebb.) 

 
ELNÖK: Van-e további hozzászólási kísérlet? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Úr! Kétségtelen tény, hogy lesz részletes vitája ennek a javaslatnak. De amit ön 
mondott, azért kicsit cinikus az én meglátásom szerint, mert államtitkár úr, mivel a 
bizottságnak alelnöke volt, és mivel igazságügyi államtitkár, ezért két okból is pontosan tudja, 
hogy az alkotmányügyi bizottság ülésén ma a napirend után szavaznunk kell erről a két 
javaslatról. Tehát ez azt jelenti, hogy államtitkár úr az alkotmányügyi bizottságot mint 
testületet nevezte most teljesen fölöslegesnek, mert ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, 
hogy itt hogyan döntünk, majd megvitatjuk a plenárison, itt meg döntsünk, ahogy akarunk. De 
itt nem tudunk érdemben dönteni róla, államtitkár úr, merthogy nincs rá idő, hogy elolvassuk!  

Egyébként pedig a bizottsági módosító javaslat benyújtásának a végső határideje ez, 
nyilvánvalóan arra tekintettel, hogy apróbb módosításokat el lehessen végezni. De én úgy 
hiszem, a jog ismer olyat egyébként, hogy joggal való visszaélés, ha nem is a parlamenti 
jogban, de hadd hozzam ezt a hasonlatot. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy, a képviselők 
számára ma ismertté tett olyan javaslatcsomagról szavaz az alkotmányügyi bizottság, amely 
gyakorlatilag több rendelkezést módosít és tartalmaz, mint az eredeti előterjesztés, az rendben 
van. Hát, államtitkár úr, csak kérdezném önt akkor, ha már ebbe a vitába így belementünk, 
hogy mégis hogyan tartja lehetségesnek azt, hogy amikor most kapom meg ezt a 30 oldalt, és 
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zajlik a szavazási eljárás és a vita az alkotmányügyi bizottságban más pontokról, akkor én 
vagy a képviselőtársaim érdemben arról, amiről önök nyilvánvalóan nagyon hosszan 
egyeztettek, és amely javaslatokat az OBH apparátusa nyilván nagyon hosszú idő alatt 
dolgozta ki vagy viszonylag hosszú idő alatt – arról én most három perc alatt mondjak 
véleményt?! Hát lehetetlenség, államtitkár úr!  

A módosító javaslatok azt a célt szolgálják, hogy az alapjavaslatban foglaltakhoz 
képest – legalábbis az én értelmezésem szerint –, az alapjavaslatban megfogalmazott 
rendelkezéseket valóban kicsit más megvilágításban fogadhassa el az Országgyűlés. De 
semmiképp sem azt a célt szolgálják, államtitkár úr, hogy burkoltan, módosító javaslat 
formájában egy teljesen új előterjesztést nyújtsanak be, formálisan kapcsolódva ahhoz, ami 
eddig bent volt. Mert egyébként tartalmában semmilyen módon nem kapcsolódik, leszámítva 
azt, hogy gyorsító csomag. De ha önök azt mondják, hogy a gyorsító csomag, ami ezt 
összekapcsolja, meg az, hogy bíróságokról van szó, akkor végül is az eddigi igazságügyi 
jogalkotás vonatkozásában az összes törvényt egyszerre lehetett volna benyújtani, mert az 
önök indoka a legtöbbször az volt, hogy gyorsítás, gyorsítás, eljárások gyorsítása – mindegy, 
hogy alkotmányjogilag stimmel vagy nem, csak gyorsítsunk, gyorsítsunk. Ez tehát biztosan 
nem az, ami összefűzi ezt a két javaslatcsomagot. Ez tartalmilag egy új javaslat, államtitkár 
úr! 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én nem vagyok arra jogosult, hogy ügyrendi javaslatokat tegyek 
a bizottságnak, de megjegyzem, hogy a hivatkozott határozati Házszabály 102. § (1) 
bekezdése alapján akár a záróvitáig is be lehetne nyújtani ezt a módosító javaslatot. Tehát az 
teljesen a bizottságra van bízva, hogy most ezt megtárgyalta első fordulóban, és esetleg 
csütörtökön újra összehívja elnök úr a képviselőket, és akkor összeülnek, és benyújtják a 
módosító javaslatot, az után, hogy már elolvasták. 

Az más kérdés, hogy ha ezt most benyújtja a bizottság, akkor már a részletes vitában 
lehet erről beszélni a parlamentben.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak szeretném jelezni, hogy az 

alkotmányügyi bizottság munkatársai az ülés előtt több mint félórával az előterjesztéseket 
kiosztották. (Közbeszólások.) 

Abban Bárándy képviselőtársamnak talán igaza van, hogy arra vonatkozóan, hogy 
most ki mit fog majd az alkotmányügyi bizottságban javasolni, előterjeszteni, míg az 
alkotmányügyi bizottság ezt meg nem szavazza, addig valóban nem kerül és nem is kerülhet 
fel az Országgyűlés honlapjára. Lehet, hogy lehetne ebben valamit módosítani, de per pillanat 
az ember tényleg csak azt tudja, hogy időben e-mailben megküldi a bizottság munkatársainak, 
akik, mondom, félórával a bizottsági ülés kezdete előtt már ki volt osztva, mindenki 
megkapta. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazán csak a 

jegyzőkönyvnek szeretném mondani: a mai napon olyan sokszor elhangzott szocialista 
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képviselőtársaink szájából, Bárándy Gergely hozzászólásából, hogy ilyen házszabálysértő, 
olyan házszabálysértő a benyújtott rendelkezés. Azért jó, ha tudjuk, hogy az előző ciklusban 
ugyanilyen módon történt a szocialisták részéről törvényjavaslatok benyújtása. (Dr. Bárándy 
Gergely: Ez nem igaz!) A 2008-as költségvetési törvényjavaslatot pénteken nyújtották be, és 
hétfőn már kellett hogy tárgyaljon róla az alkotmányügyi bizottság. Ez egy több ezer oldalas 
dokumentum volt. Amikor ezt szóvá tettük, akkor szocialista képviselőtársaim azt mondták, 
hogy egy jól felkészült országgyűlési képviselő ennyi idő alatt is át tudja nézni az anyagot. Én 
ezt nem dobom önöknek vissza, mert ez nyilván teljesen cinikus és orcátlan volt annak idején 
az önök részéről, de azt nem szeretném, ha önök most úgy tetszelegnének, mint a 
házszabályszerűséget és adott esetben mindig megfelelő időtartamot biztosító volt képviselők. 
Tehát az előző ciklusban tessék ezeket végignézni, és így végiggondolni! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Ezt a részét a vitának, kérem, zárjuk le, vagy terjesszen 

valaki elő egy ügyrendi indítványt. De folyik itt ügyrendi indítvány nélkül egy ügyrendi 
természetű vita. Én össze tudom hívni holnapra is a bizottságot, ha ez probléma. Akkor 
kétségtelen, hogy a plenáris ülés ma este nem fogja tudni tárgyalni a törvényjavaslatot. Én 
nem teszek indítványt, csak jelzem a lehetőségeket. De ez most már nem a módosító javaslat 
érdemi tárgyalása; azt kell mondjam, ez nem tartozik a tárgyhoz. Elmondta mindenki a 
véleményét, de figyelmeztetem képviselőtársaimat, hogy tartsák magukat a tárgyhoz, mert 
meg fogom vonni a szót attól, aki nem a tárgyról beszél. 

Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Megfogadva a 

javaslatát elnök úrnak, akkor azt az ügyrendi javaslatot teszem, hogy tekintettel arra, hogy a 
bizottság tagjainak nem volt lehetősége arra, hogy érdemben megismerkedhessenek ezzel a 33 
oldalas javaslattal, és figyelemmel arra is, hogy csak a mai napon két olyan indítványt 
tárgyaltunk, amelyet eljárási problémák miatt a köztársasági elnök úr visszaküldött az 
Országgyűlésnek, ne szavazzunk ma erről a két bizottsági módosító javaslatról. Tegyük át ezt 
egy más alkalomra, hogy a képviselők megismerhessék a tartalmát, hogy erre egyáltalán reális 
fizikai lehetőségük legyen! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ügyrendi indítványra frakciónként egy hozzászólásra van lehetőség. Melyik 

frakció kíván ezzel élni? MSZP! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Természetesen támogatom Bárándy képviselő 

úr ügyrendi javaslatát. Csak azt szeretném hozzátenni, abban Szakács Imrének kétségtelenül 
igaza van, hogy az előző ciklusban is volt egy-két alkalom arra, amikor kényszerből ehhez 
hasonló mutatványt kellett kérni a kormánynak a képviselőktől. Volt ilyen, néhányszor, 
kényszerből. Önök azonban gyakorlatot csináltak belőle, és még csak nem is pironkodnak. 
Tehát szerintem nagy a különbség. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Mint korábban mondtam, félórával a 

bizottsági ülés előtt… (A hangos fúrás folyamatossá válik.)  
 
ELNÖK: Álljon meg, képviselő úr! Szünetet rendelek el, öt percre. Így nem lehet 

dolgozni! 
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(Szünet: 11.32–11.43 óráig) 

 
ELNÖK: Abban a reményben, hogy befejeződött a fúrás, foglalják el a helyüket, 

képviselőtársaim!  
Vas Imre ügyrendi kérdéshez való hozzászólása következik.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Mint korábban mondtam, én úgy gondolom, ezt a bizottság 

munkatársai a kellő időben kiosztották. Úgyhogy javaslom az ügyrendi indítvány elvetését. 
Azt viszont javaslom, hogy a két bizottsági módosító indítványról, a 18, illetve 21 pontról 
egyben szavazzunk majd. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, egyelőre az ügyrendi indítványról nyilatkozzunk, aztán 

megnézzük, hogyan haladunk. Délután is tudunk ülni különben, tehát van még időnk, de ez 
más kérdés. 

Más hozzászólás az ügyrendi indítványhoz? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja Bárándy képviselő úr ügyrendi indítványát? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 7 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság az ügyrendi javaslatot elvetette.  

No, akkor az 1. ponthoz van-e hozzászólás még? (Nincs.) Ha nincs, akkor 
határozathozatal következik. Ki támogatja az 1. pontot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a 
bizottság támogatta a javaslatot. 

Ügyrendi indítványa van Vas Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a 2-18. pontokról, 

illetve a másik bizottsági módosító javaslatban az 1-21. pontokról egyben szavazzunk.  
 
ELNÖK: Hozzászólás van-e az ügyrendi indítványhoz? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja ezt az ügyrendi javaslatot? (Szavazás.) 15 igen. A bizottság ezt az 
ügyrendi indítványt elfogadta.  

Van-e még hozzászólás ehhez az 1-18. pontokból álló csomaghoz? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a csomagot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 15 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a 
javaslatcsomagot. 

Jelzést kaptam a munkatársunktól, hogy a 15. és 16. pont alatti javaslatok a jelen lévő 
képviselők kétharmadának szavazatát igénylik, mert sarkalatos természetűek az alaptörvény 
25. cikk (1) bekezdése szerint. Ki ért ezzel egyet? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság ezt kimondta.  

Következik az 1-21. pontokból álló tervezet. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja ezt a javaslatcsomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 15 igen szavazattal a bizottság benyújtja ezt a módosítójavaslat-csomagot is. 

Rátérünk az ajánlásra, az ajánlástervezetünk 18 pontból áll.  
Az 1. pont Schiffer András módosító javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
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A 2. pont Gyüre Csaba képviselő úr módosító javaslata. Ez alternatív javaslat Bárándy 
Gergely, Gúr Nándor, Varga László 3. szám alatti javaslatával, tehát együtt tárgyaljuk és 
szavazunk a kettőről. Kérdezem az előterjesztőt. 

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

Nem támogatjuk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Egyiket sem? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Hát így, hogy rákérdezett, egyiket sem. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Merthogy két egymással konkuráló javaslatról volt szó – értem. Hozzászólás 

van-e a 2. ponthoz? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. ponttal kapcsolatban az igenlő szavazatokat számolom… (Jelzésre:) Egyben volt 
– de tessék akkor azt az egy mondatot elmondani! 

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

Csak emlékeztetőül – és tényleg tartom magam ahhoz, hogy nagyon röviden szólok –, itt azt 
javasoljuk a képviselőtársaimmal, és nagyon kérem, fontolják ezt meg, hogy a 
munkaügyekkel kapcsolatban – és ez nem is áll távol elnök asszonytól egyébként, ahogy 
tudom – egy további módosító javaslat van a 4-esben: a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jogok megsértésére alapított kártérítési perekben egyáltalán nem 
állapítanánk meg ilyen értékhatárt, tekintettel arra, hogy ilyen a gazdasági helyzet, amilyen, és 
a munkahelyek teremtése nem csak a mi elsődleges politikai célunk, hanem az egyik első 
politikai célja a kormánynak is tudomásom szerint. Én úgy gondolom, így legalább támogatni 
kellene a munkavállalókat. 

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

ért egyet a 3. pont alatti javaslattal? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Bárándy Gergely, Gúr Nándor, Varga László javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, hogy egyszerűsítsem, egyik javaslatot sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Egyik javaslatot sem támogatják. Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, inkább egy kérdés, mert a részletes 

vitában én erre igazából nem kaptam választ, hogy azok az érvek, amelyeket ott bővebben 
elmondtam, itt csak nagyon szűkre szabva mondtam el, az miért nem nyert támogatást a 
kormány részéről? 

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

Elnök úr, az előterjesztő azért nem támogatja, mert szerintünk pontatlan a megfogalmazása a 
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módosító javaslatnak. A per elején még nem derül ki az a feltétel, amelyet a képviselő urak 
javasolnak. És ebből nemcsak kártérítés származhat, vagy legalábbis nem ez a lényege a 
pernek.  

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Egy pótkérdést tennék fel, 

államtitkár úr: akkor ezek szerint nem az elvvel van problémájuk, hanem a megfogalmazással. 
Akkor kérdezném, hogy államtitkár úr egy olyan módosító, akár bizottsági, akár kapcsolódó 
módosító javaslatot hajlandó volna-e támogatni, amelyik ezt a célt kitűzi, de másként 
fogalmazza meg. Tehát tudunk-e a KIM munkatársaival ebben egyeztetni? Mert ha csak 
technikai probléma van, akkor én ezt a módosítót nagyon szívesen vállalom előterjeszteni, 
vagy szívesen támogatok akár egy kormánypártit, amelyik ugyanezt a kérdést kezeli. 

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

Hát, ha már belemegyünk a részletekbe, elnök úr, a helyzet az, hogy a képviselő urak 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt említenek; ezek ugyebár lehetnek a módosító 
javaslat indoklása szerint vállalkozási, megbízási, bizományi, kereskedelmi, biztosítási, s a 
többi szerződések, és megítélésünk szerint nem itt rendezendő ez a kérdés. Tehát ezért 
mondtam, hogy nem függ össze a módosító javaslat tárgya az eredeti javaslattal. Úgy értem, 
hogy nem függ össze, hogy nem oldja meg azt a problémát, amit Bárándy képviselő úr 
javasol. (Dr. Bárándy Gergely: Ezért kérdeztem.) Elnök úr, az most túlzás lenne, hogy 
elkezdünk itt szövegezni módosító javaslatot. De ha gondolja, még külön egyeztetünk majd, 
elnök úr, a képviselő úrral. 

 
ELNÖK: Én is azt javaslom, hogy az egyeztetést bizottsági ülésen kívül folytassuk le. 
Ha nincs további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki támogatja a 4. pontbeli 

javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata; nem támogatja az előterjesztő – ezt 

hallottuk, hogy valamennyi módosító javaslattal kapcsolatosan ez az előterjesztői álláspont. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 
igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 6. pont Gyüre Csaba módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 7. pont Schiffer András módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 8. pont Gyüre Csaba módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 9. pontban Bárándy Gergely, Gúr Nándor, Varga László, továbbá Schiffer András, 
valamint Gyüre Csaba módosító javaslatai. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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A 10. pont Gyüre Csaba módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 11. pont Bárándy Gergely, Gúr Nándor, Varga László módosító javaslata. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 
igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 12. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 13. pont Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 14. pont Schiffer András módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 15. pont Hegedűs Lorántné módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 16. pont Schiffer András módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 17. pont Gyüre Csaba módosító javaslata. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

S végül a 18. pontban Hegedűs Lorántné módosító javaslata következik. Hozzászólás? 
(Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám); b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2013. évi központi 
költségvetési javaslatáról (T/7655/2. szám); c) A Költségvetési Tanács véleménye 
Magyarország 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatának tervezetéről 
(T/7655/1. szám); általános vita 

A 6. napirendi pontunk következik: a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat általános vitára történő előkészítése; az 
Állami Számvevőszék véleménye a költségvetési törvényjavaslatról T/7655/2. szám alatt; 
illetve a Költségvetési Tanács véleménye a törvényjavaslatról T/7655/1. szám alatt.  

Köszöntöm Kovács Árpád urat, a Költségvetési Tanács elnökét; a kormány 
képviseletében Adorján Richárd főosztályvezető urat. 

Egy pillanat türelmet kérek! Átadom az ülés vezetését Papcsák Ferenc alelnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem. (Dr. Salamon László távozik 

a teremből.) Köszönöm szépen. 
A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános vitájában megadom a szót 

az előterjesztő képviselőjének. Öné a szó, nagyon röviden; csak az igazságügyi rendszert 
érintő kérdéseket érintse. Köszönöm szépen. 
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Adorján Richárd (NGM) szóbeli kiegészítése 

ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. 
Miután általános vitára való alkalmasság a kérdés, magam is úgy készültem, hogy az 
igazságügyi vonatkozásait, vagy inkább úgy mondom, jogi vonatkozásait érintően mondanék 
egypár szót, mégiscsak a költségvetési törvényjavaslatról lévén szó. 

A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat 2,2 százalékos hiánnyal, 1,6 
százalékos növekedés mellett 4,2 százalékos inflációs prognózissal számol. A törvény a 
bevételi és kiadási előirányzataival az ÁSZ véleménye szerint is – amely a későbbiekben 
ismertetésre kerül – megfelel az alaptörvény szerinti adósságszabálynak. Azt gondolom, ez a 
bizottság hatáskörébe tartozó kérdés, amit fontos itt megemlíteni. 

A Költségvetési Tanácsnak az alaptörvényből fakadó stabilitási törvény szerinti 
szabályok szerint lehetőséget kell biztosítani a tervezet benyújtás előtti megismerésére, és tíz 
nap áll rendelkezésére, hogy azt véleményével lássa el. Ez a szabályoknak megfelelően meg is 
történt. Hallani fogjuk a Költségvetési Tanács véleményét is a tervezetről. (Dr. Salamon 
László visszatér a terembe.) A Költségvetési Tanács kockázatokat állapított meg, de az 
elfogadást gátló olyan ellenvetést, ami a költségvetési tervezet hitelességére, illetve 
végrehajthatóságára vonatkozna, nem talált. E kockázatok kivédésére a kormányzat részben 
reagált is, az úgynevezett Országvédelmi Alapot a nagyjából 50 milliárdos szintről 
100 milliárd forintos előirányzatra emelte; illetve további kvázi implicit tartalékot lát a 
jövőben a kormányzat szándékai szerint létrejövő IMF-EU megállapodás miatt csökkenő 
hozampályából fakadó kamatkiadás-megtakarításokban.  

És akkor, tényleg nem húzva az időt, én az alkotmányos fejezetek költségvetéséről 
csak egy-két mondatot mondanék. Hozzávetőlegesen az Országgyűlés Hivatala fejezet, illetve 
a Bíróságok fejezet kivételével nagyjából a tavalyi szintű, illetve ilyen értelemben az idei 
szintű, tehát 2012-es források biztosítására volt a költségvetési mozgástérben lehetőség. Tehát 
jelentős növekményre csak ennél a két fejezetnél tudott a kormányzat forrást biztosítani. 
Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy minden alkotmányos fejezetben a jogszabályok, törvények 
által megkövetelt feladat ellátásához szükséges források rendelkezésre fognak 2013-ban is 
állni. 

A rövidség jegyében köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. Engedjék meg, hogy hadd köszöntsem dr. 

Horváth Margit felügyeleti vezető asszonyt az Állami Számvevőszék részéről. Öné a szó. 
Arra kérem, hogy az Állami Számvevőszék véleményét ismertesse a költségvetéssel 
összefüggésben, nagyon röviden. Köszönjük. 

Dr. Horváth Margit (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

DR. HORVÁTH MARGIT (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Különös menetrendben kellett 
elkészítenünk ezt a véleményezésünket, tekintettel arra, hogy a kormány úgy döntött, hogy az 
augusztus 30-i időpontot előrehozza június 15-ére. Ez azt jelenti, hogy nekünk teljesen meg 
kellett változtatnunk az ellenőrzési módszerünket és az ellenőrzési programunkat. Arra sem 
volt idő, hogy a helyszíni ellenőrzés módszerével éljünk; adatbekéréssel, dokumentálással és 
elemzéssel kellett elkészítenünk ezt az anyagunkat. 

Milyen kérdésekre kerestük a választ a véleményezésünkben? A bevételi és a kiadási 
előirányzatok jogilag, közgazdaságilag és számszakilag megalapozottak-e? Megalkották-e a 
tervezéshez kapcsolódó új jogszabályokat a döntéshozók, illetve a tervezett módosításokat? A 
Széll Kálmán-tervek intézkedési csomagjában célul kitűzött megtakarítások tükröződtek-e? S 
végül, az államadósság tervezett alakulása megfelel-e az alaptörvényben és a stabilitási 
törvényben foglaltaknak?  
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Egy-két szót mindenképp ejtenem kell a módszertanunkról. Először az ÁSZ életében a 
véleményezési tevékenységet is egy módszertan támasztja alá. Ennek a módszertannak az a 
lényege – eddig ugye szokásjogi alapon történt a dolog –, hogy nem minden előirányzattal 
foglalkozunk, hanem a releváns előirányzatokat kiválasztjuk; nyilvánvaló, hogy itt a bevételi 
előirányzatok zöme, a kiadási előirányzatok nagyobb része beletartozott ebbe. És ezzel a 
módszerrel, azok elemzésével olyan lefedettséget tudtunk biztosítani az ellenőrzésünk 
keretében, hogy a 15 477 milliárd forintos kiadási főösszeg 82 százalékát, míg a 
14 800 milliárd forintos bevételi főösszeg 88 százalékát tudtuk ellenőrizni.  

Fontos és újdonság volt a tevékenységünk hátterében, hogy értékeltük mi is a 
makrogazdasági pálya szerepét. Alaphelyzet volt, hogy amit az NGM, az államháztartásért 
felelős minisztérium a makropálya kapcsán kiindulási pontként megállapított, mi is azt vettük 
alapul, tehát azt alkalmaztuk, attól nem tértünk el. Ugyanakkor végeztünk egy 
monitoringtevékenységet is, amelynek az a lényege, hogy az Államkincstártól, az NGM-től és 
a NAV-tól havonta kapott adatokat – különböző adatokat, nyilván a megfelelő szerepkörnek 
megfelelő adatokat – elemzésnek vetettük alá, és ennek a véleményezésünknek a 
függelékében bemutatjuk, hogy szerintünk hogyan alakul a bázisként szolgáló 2012. évi 
teljesítés.  

Mik a főbb megállapításaink? Alapvetően az alaptörvényben és a stabilitási 
törvényben foglaltaknak – ugye, itt az államadósság-mutatóról van szó elsősorban –, az 
államadósság csökkentésére vonatkozó szabályoknak megfelel a törvényjavaslat. Az 
államháztartásról szóló jogszabályok előírásait szintén teljesíti. Külön előírás, hogy 
rendelkezni kell a különböző tartalékokról; kifejezetten rendelkezik a törvényjavaslat többféle 
tartalékról: a rendkívüli kormányzatiról, céltartalékról és az Országvédelmi Alap-
előirányzatról mint különleges tartalékról.  

Mi is megállapítottuk, ahogy az NGM képviselője elmondta, és a törvényjavaslat ezt 
jól tükrözi, hogy a kockázatok ellenére a hiánycél tartható. Ez a hiánycél 2013-ra a 
törvényjavaslatban 1,6 százalékos GDP-növekedés mellett 2,2 százalék. Ugyanakkor ehhez 
hozzátettük, hogy a központi költségvetés tervezett hiányával összefüggésben van a kincstári 
egységes számla; nyilvánvaló, hogy itt a folyamatos likviditást biztosítani kell, valamint a 
megelőlegezésekre vonatkozó 2013. évi finanszírozási elképzelések – megnéztük – 
számszakilag kimunkáltak, alátámasztottak. Tehát ez egy megnyugtató hozadék.  

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy 2012-ben sikerül-e a gazdaságot stagnálás 
közeli állapotban megtartani – tehát ebben az évben, a bázisévben –, az első negyedévi 
csökkenés a második félévtől növekedésbe fordul-e át. A 2013. évi kockázat elsősorban az 
export növekedési ütemezésének a tartásában jelenik meg.  

Megállapítottuk, hogy érvényesül az adósságszabály, tehát csökken az államadósság 
mértéke. Nem ismertetném ezt a bonyolult adósságszámítási képletet, mert ezt ember meg 
nem érti egy nap alatt sem.  

A főbb megállapítások. A költségvetés adóbevételeinek tervezésénél találtunk 
kockázatokat, és erre hívtuk fel a figyelmet. Az adóbevételek közel 60 százalékát ugyanakkor 
megalapozottnak tartottuk, 12 százalékát részben megalapozottnak, 30 százalékát nem 
megalapozottnak. A kiadások esetében jobb a helyzet, tehát úgy tűnik, hogy a kiadásokat 
valóban könnyebb tervezni: azok 56 százaléka megalapozott, és csak 7 százalék az, ami nem 
megalapozott. 

A tartalékok szerepéről, súlyáról már beszéltem. Nagyon fontos, hogy itt a 
Költségvetési Tanács véleményének a hatására is, elmozdult a tartalékok összege, 
megemelték az Országvédelmi Alap előirányzatát, megduplázták. Az összes tartalék 
300 milliárd lett, ebből az Országvédelmi Alapé 100 milliárdos összegű.  

A fejezeteket külön ellenőriztük, tizenegy fejezetre terjedt ki az ellenőrzésünk. 
Beletartozik a bíróság és az ügyészség is. Első megközelítésben teljesen szerettük volna 
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kihagyni az alkotmányos fejezeteket, de úgy gondoltuk, hogy a bíróság és az ügyészség 
költségvetésének biztosítása súlyában és érdemében is van olyan, hogy mindenképpen ki kell 
rá terjesztenünk az ellenőrzésünket. A BM-et, HM-et, NAV-ot – az adóbevételek miatt –, 
NGM-et, NFM-et, KÜM-öt, EMMI-t – ezt az új, összetett minisztériumot –, KIM-et, és 
természetesen az úgynevezett technikai fejezeteket, hiszen a legtöbb összeg ott van elrejtve; 
helyi önkormányzatok támogatása, uniós fejlesztések, központi költségvetés közvetlen 
bevételei, kiadásai, állami vagyon, és természetesen az elkülönített és a társadalombiztosítási 
alapokat. Azt találtuk, hogy a fejezetek az alkufolyamat során előterjesztettek bizonyosfajta 
többletigényeket, és ezekből a többletigényekből 120,8 milliárdot sikerült is teljesíteni, ami a 
mi értékelésünk szerint azt jelenti, hogy a többlettámogatásokkal a fejezetekhez tartozó 
feladatok ellátásának a biztonsága megnövekedett. Az uniós forrásoknál viszont a 
felhasználás 2012-ben az időarányostól nagyon elmarad; nagyjából a 60 százalékát sikerül 
teljesíteni. Tehát ez a 40 százalék azért elég súlyos. Ugyanakkor véget ér 2013-ban az a 
hétéves tervezési időszak, amelyet jó lenne jól és szerencsésen lezárni. A jóváhagyott keretet 
legkésőbb 2013. év végéig kötelezettségvállalással le kell kötni. Szeretnénk, ha ez tudna 
teljesülni.  

Az alapoknál 4500 milliárdot tesz ki a két társadalombiztosítási alap. Nagyon fontos, 
hogy mind a nyugdíj-, mind az egészségbiztosítási ellátások tervezése megfelelő legyen. 
Megállapítottuk… 

 
ELNÖK: A társadalombiztosítás már nem hozzánk tartozik; bocsánat, hogy 

félbeszakítom önt. Tehát csak az igazságügyi, alkotmányos ágazatok – ott azt meg tetszettek 
vizsgálni? 

 
DR. HORVÁTH MARGIT (Állami Számvevőszék): Igen, és rendben lévőnek 

találtuk. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. 
Engedjék meg, hogy a magam nevében is hadd köszöntsem dr. Kovács Árpád urat, a 

Költségvetési Tanács elnökét. Kérem, ismertesse a Költségvetési Tanács véleményét. 

Dr. Kovács Árpád (KT) szóbeli kiegészítése 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: Tisztelt Bizottság! A magam 
részéről nem kívánok hosszú kiegészítést tenni, hiszen a vélemény az Országgyűlés 
rendelkezésére áll. Két-három olyan tételt említenék meg, ami viszont érdekes. 

A véleményezési folyamatban az önök által hozott törvény mozgásteret biztosít a 
Költségvetési Tanácsnak abban a tekintetben, hogy a véleményét a tervezés mely szakaszában 
nyilvánítsa ki. A kormány kérésére mi a tervezés első szakaszában nyilvánítottunk véleményt, 
ezt tíz napon belül megtettük; a kormány erre a költségvetésnek a 239-242. oldalán válaszolt. 
Itt egy mérlegelési lehetőséggel élve a Költségvetési Tanács nem tartotta szükségesnek azt, 
hogy egy újabb állásfoglalást és újabb testületi véleményt publikáljon. Áttekintette a 
Költségvetési Tanács a hatáskörében a változásokat, és fölhatalmazta az elnököt arra, hogy 
ebben a tekintetben foglaljon állást. Tehát ez egy nagyon érdekes mozgástérbeli lehetőség.  

Két dolgot szeretnék mindössze megemlíteni. Az egyik az, hogy azokat az 
alkotmányos garanciális tételeket, amelyeket mi meg kell hogy vizsgáljunk, azt minősítettük, 
hogy nincs sem a benyújtásnak olyan korlátozó feltétele, ami vétóval való élést jelentene, sem 
pedig az államadósság-szabálynak mind az eredeti tervezetben, mind a költségvetési 
javaslatban nincs olyan tétele, amely ennek a megvalósulását, a költségvetés számai alapján 
változtatná. 
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A tisztelt bizottságot csak annyival terhelnénk meg, hogy a kormány nagyon sok 
javaslatunkat figyelembe vette, elsősorban amelyek a költségvetésnek a kiadási oldalára 
vonatkozó ajánlásaink voltak. Ezek a felülről nyitott tételek rendeződtek, számos szabályozás 
megszületett. Egy lényegi és nagyon súlyos vita fönnmaradt a kormánnyal, ezt a kormány is 
deklarálja és mi is, és lehetőség van a költségvetési vita további szakaszában ezt föloldani. Ez 
is természetesen összefügg azzal, hogy a költségvetési tervezésre valójában mikor került sor, 
ez pedig a 2013. évi makrogazdasági prognózis. A Költségvetési Tanács változatlanul 
szükségesnek tartja, hogy egy új, alternatív makrogazdasági prognózis készüljön, és aggályai 
vannak abban a tekintetben, hogy ez a bizonyos, 50 milliárddal megnövelt Országvédelmi 
Alapnak a fedezete elégséges lesz-e arra, hogy a 0,9 százalékkal visszazsugorodó költségvetés 
esetén a költségvetés fenntarthatósága, egyensúlya fennmaradjon. Ez az egész kérdéskör 
összefügg azzal, hogy új kockázatok is jelentkeztek a költségvetésben azáltal, hogy a hiányzó 
és az egyensúlyt biztosító pénzösszegeket lényegileg egy nagy tételre, mégpedig a tranzakciós 
adóra terhelte rá a kormányzat. Több mint kétszeresére emelkedett az eredeti előirányzathoz 
képest ennek a számnak a nagyságrendje. Itt, mint ahogy az Állami Számvevőszék is, a 
Nemzeti Bank is, maga a Költségvetési Tanács apparátusa is jelzi, hogy nincsenek meg azok a 
szabályok és intézményi garanciák, amelyek ennek a lehetőségét megteremtik. Maga a 
keretszabály természetesen fönnáll, de a „hogyan” nem, és ebből adódóan nincs egy olyan 
áttekintésünk, hogy a gazdasági folyamatok, a különböző negatív és pozitív szinergiák ennek 
a beszedhetőségét, teljesíthetőségét hogyan érintik. Ez egy jelentős rizikófaktora a 
költségvetésnek, amire kötelességem fölhívni a figyelmet. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a véleményeket.  
A vitát megnyitom. Engedjék meg, hogy mielőtt a kérdésekre sor kerülne, 

megállapítsam, hogy a költségvetés tervezete szabályosan lett benyújtva, minden határidőt és 
időszakot, ami erre vonatkozik, betartva, és soha ilyen korán nem került még előterjesztésre. 
Úgy gondolom, ez fantasztikus dolog, és remélem, a szocialisták is támogatni fogják majd 
általános vitára való alkalmasságát. 

A kérdésekre kerül sor. Lamperth Mónika, őt követi majd Staudt Gábor.  

Kérdések 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr optimizmusát 
tiszteletreméltónak tartom. (Derültség.) Szeretnék négy rövid kérdést föltenni. 

Az első kérdést a Költségvetési Tanács elnökének, Kovács elnök úrnak, különös 
tekintettel arra, amit elmondott a szóbeli kiegészítésében, hogy a prognózis pontossága 
szempontjából, a költségvetés megalapozottsága szempontjából egy ilyen változó 
világgazdasági és európai gazdasági helyzetben milyen kockázatot jelent az, hogy körülbelül 
három hónappal korábban kell tárgyalnunk és elfogadnunk a költségvetést. 

Az előterjesztőnek, a kormánynak szeretnék két rövid kérdést feltenni. Az első, hogy 
mi indokolja azt, hogy egy ilyen rendkívül, a kiadások tekintetében is sok ponton megszorító 
költségvetés esetében a Köztársasági Elnöki Hivatal több mint félmilliárdos növekményt 
kapjon. Ez rendkívül érdekes egy ilyen időszakban, amikor egyébként mindenütt 
takarékoskodni kell a kiadásokkal. 

A második kérdésem az előterjesztőhöz: a járási kormányhivatalok 2013. évi 
előirányzata körülbelül 34,6 milliárd forint. Navracsics miniszter úr meghallgatásán én 
megkérdeztem miniszter urat arról, hogy mondaná már meg, mekkora többletforrásokkal jár a 
járási hivatalok kiépítése, és miniszter úr akkor – most nagyon leegyszerűsítve – a válaszában 
azt mondta, hogy miután a jegyzők államigazgatási feladatai kerülnek a járási hivatalhoz, és 
az ingatlant, ahol majd működni fog, az önkormányzatoktól kapja ingyenes használatba, 
ugyanazok a kollégák, akik majd azzal foglalkoznak, amivel ma az önkormányzatnál, azok 



- 37 - 

fognak oda átmenni a járási hivatalba, a bérkeretek átkerülnek, tehát gyakorlatilag ez nem jár 
többletforrással. Nyilván, ha miniszter úr ezt így mondta itt a bizottságban, akkor így is 
tervezték a költségvetést. Honnan került elvételre ez a majdnem 35 milliárd forint? Hiszen 
akkor ez egy átcsoportosítás, csak a feladattal ment nyilván költség; ezt szeretném tisztán 
látni, hogy honnan került elvételre. 

S végezetül a negyedik kérdést az Állami Számvevőszéknek szeretném feltenni. Az 
ÁSZ jelentésében leírja, hogy a helyi önkormányzatok támogatási előirányzatából 
mindösszesen 6,6 százalék a megalapozott, 62,7 százalék részben megalapozott, és 30,7 
százalék meg nem megalapozott. Önök hogyan látják az önkormányzatok működésének 
biztonságát ennyire megalapozatlan támogatási előirányzatoknál? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Staudt Gáboré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem is rövid kérdésem 

vannak; nem tudom, kihez – nyilván aki válaszolni tud nekem. 
Egyrészről 1,6 százalékos GDP-növekedéssel számol a kormányzat. Ezt már a 

Költségvetési Tanács is kockázatosnak minősítette. Mi az oka az optimizmusnak? Lévén, 
hogy egyébként a friss hírek szerint is, ha csak mondjuk, a KSH utolsó adatát nézem, amely a 
hazai kiskereskedelmi forgalom volumenének rég nem látott csökkenését jelzi, illetve egyéb 
gazdasági adatokat, akár nemzetközi gazdasági adatokat, az erre nem nagyon enged 
következtetni. Még az az 1,6 százalék sem fog sajnos megvalósulni, úgyhogy én várom a 
választ, hogy mi okozza ezt az optimizmust. 

Az anyag egy másik részére is rákérdeznék. Szerepel benne egy ilyen mondat, hogy „a 
nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékben emelkednek, amely a 
reálbérek növekedését eredményezi 2013-ban”. Ez hogyan fog megvalósulni? Én ezt így első 
körben jogászként nem nagyon értem, hogy a nettó bérek mitől fognak nőni – erre várom 
esetlegesen a választ. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Összegyűjtjük a kérdéseket. Turi-Kovács Béla kérdez? 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Én észrevételt szeretnék tenni, nem kérdezni. 
 
ELNÖK: Akkor először a kérdésekkel foglalkozzunk, képviselőtársam! Még egy 

kérdést tesz föl Staudt Gábor. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, még egy gyors kérdésem van. A költségvetés 

összeállításánál fontosak a tényadatok, és ez az időpont, hogy most nyáron, tulajdonképpen 
ilyen soha nem látott korai időpontban kerül sor a költségvetés megtervezésére, hogyan lehet 
ezt egyáltalán tervezni, annak tükrében, hogy tulajdonképpen tényadatokat még nem is 
nagyon látunk, azok őszre szoktak megfelelő formában rendelkezésre állni. 

A többit majd a hozzászólásoknál. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések körét lezárom, a válaszok következnek. 

Kovács Árpádot kérem először. 

Válaszok 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, a Költségvetési Tanács elnöke: A három hónap kérdése. 
Világtendencia az, hogy minél korábbra rakják a különböző tervezési és értékelési lépéseket. 
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Ezt úgy hívják nemzetközi használatban, hogy early warning systems, tehát korai 
figyelmeztető rendszereket vezetnek be az ellenőrzésben és a tervezésben és mindenütt. 
Szeretném emlékeztetni önöket, hogy amikor Magyarországgal szemben kötelezettségszegési 
eljárások indulnak meg az európai uniós források ügyében, itt másfél évvel korábban 
döntöttek arról, hogy 2013-ban majd mi lesz. Tehát ez egy nemzetközi tendencia, hogy 
amennyire lehet, korábbra rakni.  

Önmagában ez a dolog egy kettős birkózást jelent. Az egyik birkózási alapja ennek az, 
hogy a korai kezdés lehetőséget ad arra, ahogy Lamperth képviselő asszony mondja, hogy 
párhuzamosan folyjon részben a tervezésnek a beállítása, például a törvények ügye, a 
különböző intézményi struktúráknak a létrehozása, s a többi, s a többi. Ez bizalomnövelő 
elem is, hogy alkalmazkodunk ezzel a szisztémával ehhez a rendszerhez. Ez az előnye.  

A hátránya az, hogy a gazdasági folyamatok nem egészen beláthatók. Ez ellen úgy 
lehet védekezni, hogy korán megkezdik a vitát, és nem zárják le, és menet közben próbálnak 
valamiféleképpen egy harmóniát teremteni, vállalva ezeket a kockázatokat.  

Most abban állást foglalni, hogy mi a jó és mi nem, a nemzetközi gyakorlat teljesen 
vegyes ebben a tekintetben. A zárszámadások vonatkozásában is; vannak olyan európai 
országok, amelyek a zárszámadást két évvel később csinálják meg, mert azt mondják, hogy 
majd elszámolgatnak. Az Európai Unió a költségvetés-készítési folyamatát egy teljesen más 
időpontban nyitja meg. Az n+1 év, n+2 év, n+0 évvel szokták egyébként ezt a számot jelölni. 
Tehát jogos lehet a fölvetés.  

Az egy politikai mérlegelés kérdése, amit a képviselő asszony fölvet. Hogy mi az 
előnyös és mi nem, egyébként a helyzet ebben a tekintetben pillanatról pillanatra változik. 
Ugyanakkor a tervezési mechanizmusnál eltérni, elindítani dolgokat nem nagyon lehet. A 
magam részéről tehát ezeket az előnyöket, hátrányokat látva, én úgy gondoltam, hogy amikor 
ez a döntés született, ez egy racionális döntés volt, és a nemzetközi trendekhez körülbelül 
igazodott. Hogy aztán ezt mikor fejezik be a képviselők, és milyen lehetőséget adnak a 
további lépésekre, hiszen az önkormányzatok terveznek innentől kezdve, az Államadósság-
kezelő Központ tervez innentől kezdve, hiszen alkotmányosan ezt követően tudják a cash-
flow tervet, a finanszírozási tervet megcsinálni, minden előbbre csúszik ezzel a dologgal, és 
minden persze a maga kockázatával bizonytalanabbá válik. A parlamenti vita minősége és a 
költségvetés minősége adja, hogy végül is ebből előny vagy hátrány származik. Vannak benne 
prezentációs szempontok is, mindenütt a világon. Tehát én úgy gondolom, ez egy adottság, a 
Költségvetési Tanács ehhez alkalmazkodott.  

A tartalmi részére: az első félév eredményeiről az Állami Számvevőszék, Nemzeti 
Bank, Költségvetési Tanács – most már a dátumot is tudom mondani – július 16-án fogja 
nyilvánosságra hozni a véleményét. Tehát bőségesen rendelkezésre fog állni a vita. Nyáron 
pedig tartunk még egy olyan konferenciát, amikor ennek a nemzetközi minősítő szervezeti 
véleménye is meglesz. Tehát amennyire tudjuk, ezt produkáljuk. 

Ez az 1,6 százalék kérdésével is összefügg. Három hónap múlva biztosabban látjuk, 
hogy mi lehetne. A kormány válasza erre az volt, úgy döntött, hogy megnöveli a tartalékokat; 
ez volt erre a válasz. Ezeknek a tartalékoknak a megnövelése a Költségvetési Tanács által 
üdvözölt dolog, de ugyanakkor jelezzük, hogy itt kialakulhat olyan szcenárió, hogy még így is 
lehet baj. És a 2012. év kifutása is fontos; jó néhány adónem egyébként már figyelembe van 
véve, miközben még nincsenek meg a részletszabályok. Tehát ennek az egésznek az 
alkotmányos kockázata azért nagy ennek a játéknak. De a lehetőség megvan, hogy ezen a 
parlamenti vitában változtassanak, és az egész pontosabb irányba mozduljon el. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Dr. Horváth Margit felügyeleti vezető asszony 

következik a Számvevőszéket érintően, utána pedig Adorján úr a Lamperth Mónika képviselő 
asszony, illetve Staudt Gábor képviselő úr által feltett kérdésekre fog válaszolni. 
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Tessék parancsolni! 
 
DR. HORVÁTH MARGIT (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen a szót. Az 

önkormányzat helyzetét a következőképpen látjuk. A központi költségvetésben a „helyi 
önkormányzatok támogatása” fejezet szerepel. Az önkormányzatok által ellátott feladatok 
nagy része sok-sok döntésen keresztül az államhoz kerül. Az alrendszer forrásai 464 milliárd 
forinttal csökkennek. Ezzel párhuzamosan átalakul a finanszírozási rendszer is.  

A feladatmegosztást alátámasztó háttérszámításokat hiányosnak találtuk, ezek alapján 
nem átlátható, hogy a feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e.  

Összefoglalóan: az önkormányzatoknál a feladatátrendezés és a forráskivonás magas 
kockázatokkal jár. A magasabb tartalékképzéssel együtt is kimondhatjuk, hogy 
veszélyeztetheti az önkormányzati rendszer működőképességét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Adorján úr, kérem, válaszoljon az elhangzott 

kérdésekre, röviden. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. A 

Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetése tekintetében a kolléganőmnek átadnám majd a 
szót, előtte viszont a többi kérdésre, ha megengedik, sorrendben válaszolok. 

A járási kormányhivatalok számára biztosított 35,6 milliárd forintról szólt a kérdés, 
hogy honnan kerül ez biztosításra. Ez a forrás az önkormányzati támogatások fejezetéből lett, 
a helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásának levezetésekor ez az összeg kivételre 
került a központi költségvetésből kapott támogatási összegből. Ilyen értelemben tehát ez 
ennek a forrása, illetve technikai értelemben a fedezete. Természetesen egy költségvetés nem 
elvételekből, hozzáadásokból áll, hiszen nulláról indul minden éves költségvetés, csak 
gondolom, képviselő asszony erre gondolt, hogy az előző évhez képest hol jelenik meg, 
honnan kerül átcsoportosításra ez az összeg. 

A képviselő úr kérdéseire. Túlságosan optimista-e az 1,6 százalékos GDP-növekedés? 
A kormány nem gondolja azt, hogy ez túlságosan optimista; mondhatjuk így, hogy ez a 
várható mértéke a növekedési prognózisnak. Ez kétségtelenül azt jelenti, hogy ez lehet 
optimista vagy kedvező esetben esetleg kicsit magasabb szám is, kedvezőtlenebb esetben 
alacsonyabb szám. Ez a tervezéskor alapul vett növekedési számot jelenti. Ami ezt azonban 
véleményünk szerint azért mégiscsak megalapozza, az egyrészt az, hogy a gazdaság 
szerkezetében van egy átrendeződés az exportszektor javára, a belső fogyasztás, belső piac 
rovására. Mindannyian tudjuk, hogy az export eddig is húzta a magyar növekedést, de úgy 
gondoljuk, hogy a jövőben az a környezet, elsősorban itt a nyugat-európai országokra, azon 
belül is Németországra gondolunk, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium szándékai szerint 
a keleti nyitás jegyében a világ keleti felében lévő országoknak a piaca olyan 
exportlehetőséget fog biztosítani, ami magával tudja majd húzni a növekedést. Illetve egy 
másik fontos tényező, amit itt kiemelnék, az autóipari beruházások, amelyeknek hatása a 
növekedési számokban csak az év végén, így ’13-ban fog megjelenni. Valamint a kormány 
elképzelései szerint, illetve számításai szerint ez az autóipart, konkrét autógyárakat övező 
feldolgozóiparnak is a beruházásait, illetve olyan bővülését hozza, ami hozzásegíti a teljes 
gazdaságot ehhez a növekedéshez.  

A következő kérdés a nettó bérekre vonatkozott. Azt gondolom, itt a szuperbruttó 
teljes kivezetésével kapcsolatos ez a növekedés. 2013. január 1-jétől már egykulcsos, a szónak 
a klasszikus és tiszta értelmében egykulcsos szja-rendszer lesz, tehát nem lesz ez a 
félszuperbruttó-rendszer, ami az idei szja-rendszerben még benne van.  
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Végül a harmadik kérdés arra vonatkozott, és ezt már Kovács Árpád elnök úr is 
tulajdonképpen érintette, ezt részben megerősítve, részben néhány adalékot adva hozzá azt 
tudom mondani, hogy hogyan lehet tervezni, amikor még tényadatokat nem is látunk. Vagyis 
inkább kevesebb tényadatot látunk, én inkább ezt mondanám, hiszen itt valóban erről van szó. 
Nem arról van szó, egy normál menetrend szerinti költségvetési tervezéskor sem, hogy akkor 
már látnánk az adott évnek, tehát a tárgyévnek a tényadatait, hiszen mondjuk, elkezdődik 
július második felében, augusztusban – látható, hogy itt néhány hónap elcsúszásról van 
csupán szó –, tehát való igaz, hogy most kevesebb tényadat áll rendelkezésre. Itt két dolgot 
emelnék ki, illetve hármat. Egyrészt a tényadatok talán a bevételek tekintetében a 
legfontosabbak. A bevételek tekintetében öthavi tényadat is elegendő információt szolgáltat 
ahhoz egy kormányzat számára, hogy megfelelő biztonsággal meg tudja tervezni; 
természetesen itt azokról az adónemekről, illetve bevételekről van szó, amelyek nem újak. Az 
új adónemek tekintetében az a típusú bizonytalanság mindig fennáll, amiről korábban már szó 
volt. A létező adónemek tekintetében a tervezéshez szükséges tényadatokat öthavi tényadat is 
már kellően biztosítja ahhoz, hogy meg lehessen valósítani a tervezést. 

A kiadások tekintetében más logika érvényesül. A kiadások szabályozása a magyar 
költségvetési jogszabályi rendszerben jellemzően olyan, hogy az úgynevezett felülről nyitott 
előirányzatok kivételével úgyis csak annyi költhető az adott előirányzaton, amennyit oda 
megtervez a kormányzat. Tehát itt olyanfajta bizonytalanság nincs, hogy esetlegesen a 
tényadatok ezt befolyásolnák. Olyan típusú bizonytalanság valóban lehetséges, hogy más 
kiadási előirányzatokra kellett volna esetlegesen, ha már az egész év vagy az év nagy része 
tényadatainak birtokában lennénk; az államháztartási törvény ennek a korrigálására ad 
lehetőséget a kormányzatnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lamperth Mónika kérdésére önnek kellene tehát 

válaszolnia. Tessék majd a jegyzőkönyvbe mondani a nevét és a beosztását! Tessék 
parancsolni! 

 
ERDÉLYI GABRIELLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Erdélyi 

Gabriella vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető tanácsosa. 
A köztársasági elnökség költségvetésében a növekedés nagy része ahhoz kapcsolódik, 

hogy a köztársasági elnökség szervezetében a szakmai oldal megerősítésre kerül, tehát 
szervezeti átalakítás történik, amely kismértékű létszámnövekedéssel, illetve magasabb 
illetményű szakértők felvételével jár. Tehát ennek egy része személyi juttatás, illetve ehhez 
kapcsolódóan a munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata, illetve a 
létszámváltozáshoz kapcsolódóan kisebb mértékben dologi kiadások növekménye. 

Emellett nő az állami kitüntetések előirányzata, valamint egyes speciális témákra 
vonatkozóan a köztársasági elnök úr külső tanácsadókat kíván alkalmazni. Tehát ezekre van 
még egy kisebb előirányzat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A kérdések körét lezártam. 
Turi-Kovács Béla véleményt formál. Ki kíván még majd a vitában szólni? (Jelzésre:) 

Staudt Gábor, Lamperth Mónika. Köszönöm szépen. 
Öné a szó. 

Vélemények 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Mind tartalmi, mind pedig 
formai kérdésben szeretnék véleményt nyilvánítani, illetve tartom szükségesnek, hogy 
véleményt nyilvánítsak. 
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Először arra a kérdésre vonatkozóan, hogy előnyös vagy hátrányos a költségvetésnek 
az egyébként szokványostól korábban történő benyújtása. Én azt gondolom, ezt egyetlen 
szempontból lehet igazán megítélni, ez pedig az, hogy a költségvetésnek a most benyújtott 
formája inkább irány, olyan irány, amely irányoknak a meghatározása meggyőződésem 
szerint szükséges. Azért is szükséges, mert ha nem is a számok teljessége az, amit mi most 
tudunk vizsgálni vagy lehet vizsgálni bevételek-kiadások tekintetében, de az egyes ágazati 
részeknél azokat az irányokat, amelyeket a költségvetés majd és most is fontosnak és 
kiemeltnek tekint, ezek megállapíthatók. És ha csak ezeket megállapítjuk az általános vita 
során, akkor az egy jelentős előrelépés. 

A másik része annak az észrevételnek, amelyet tenni kívánok, egyrészt formai. Az én 
meggyőződésem szerint kifejezetten szerencsés, és azt kell mondanom, talán az egész Ház 
szempontjából, sőt a törvényhozás szempontjából is fontos tény, hogy mind az ÁSZ, mind 
pedig a Költségvetési Tanács megállapításaiban, a jelentős megállapításaiban lényegében 
azonos és egy irányú megállapításokat tesznek, a kritikai megállapítások tekintetében is. Ezek 
tehát egymást nem gyengítik, hanem kifejezetten erősítik. Ezt fontosnak tartom. Ugyanakkor 
azt is fontosnak tartom, hogy a Költségvetési Tanács II.1. pontban adott véleménye 
iránymutató megítélésem szerint a számunkra is, amely azt mondja, hogy „a véleményezésre 
átadott dokumentummal kapcsolatban az alapvető egyet nem értés jelzésére” nem lát módot, 
lehetőséget vagy igényt. Következésképpen ebből – és nagyjából-egészében az ÁSZ-
megállapítások is ebbe az irányba mutatnak – az következik, hogy mindaz, amit most 
tárgyalunk, általános vitára alkalmas. Most pedig nem másról, mint az általános vitára 
alkalmasságról kell döntenünk. Ennek eredményeként meggyőződésem az is, hogy nem volt 
hiábavaló mindaz, amit most itt meghallgattunk, hiszen az új magyar alaptörvény kifejezetten 
alkotmányos szabályokkal kívánja erősíteni, alkotmányos szabályokkal kívánja megtartani a 
költségvetéssel kapcsolatos összes tételét. Ebből következően ennek a bizottságnak nem 
kizárólag az igazságüggyel kapcsolatos feladatokat kell és szabad és lehet vizsgálnia, hanem 
azokat az alkotmányos alaptételeket és feltételeket is, amelyeknek a megvalósulására 
kötelezően oda kell figyelnünk, illetve azzal kapcsolatban meg kell hoznunk a döntéseinket.  

Összességében tehát a magam részéről, éppen a most elhangzott észrevételekre 
tekintettel, az írásban előterjesztett észrevételekre tekintettel általános vitára tartom 
alkalmasnak az előterjesztetteket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor képviselő úr következik. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, mivel az 

alkotmányügyi bizottságnak talán nem ez az elsődleges terepe, de mindenesetre a Jobbik 
álláspontját abban szeretném rögzíteni, hogy sajnáljuk, hogy ez tulajdonképpen egy IMF-nek 
szóló költségvetés, mert nem tudjuk másnak tekintetni. És nem látjuk benne azt a garanciát, 
ami a jövőben valóban beindítaná a magyar gazdaságot, és valóban az embereket helyezné 
középpontba. S ahogy mondtam, kellő tényszámok nélkül és tulajdonképpen az előző éveknek 
a kaptafájára, csak a hiánycélt fetisizálva, minden más szempontot háttérbe szorítva, ennyi 
bizonytalansággal együtt kétségesnek tartjuk azt, hogy ez az emberek számára jó költségvetés 
lesz. S mint ilyet, ebben a formában nem tudjuk támogatni. De a részletes véleményünket 
kifejtjük a plenáris ülésen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lamperth Mónikáé a szó. Tessék, képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Urak! 

Képviselőtársaim! Az MSZP álláspontját a költségvetés egészéről nem az alkotmányügyi 
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bizottságban akarjuk összefoglalóan elmondani, hiszen ennek nem is ez a funkciója. Talán 
nem fogok önöknek nagy meglepetést okozni, csak egy icipicit az elnök úrnak, hogy nem 
fogjuk támogatni ezt a költségvetést. (Derültség.)  

És ami idetartozik ehhez a bizottsághoz, én köszönöm szépen a korrekt tájékoztatást 
arról, hogy például a Köztársasági Elnöki Hivatalnál mit tartalmaz ez a növekmény. Önöknek 
nyilván ez a dolguk, hogy ezt itt elmondják, de hát az is nyilvánvaló, hogy politikai döntés 
van mögötte. Az én számomra az nem elfogadható, hogy ilyen időszakban, amikor az 
önkormányzatok egy része azt sem tudja, hogy milyen feladatai lesznek pontosan január 1-
jétől, és hogy azt miből és hogyan fogják finanszírozni, akkor kitüntetésekkel, 
létszámnövekedéssel, külső tanácsadással a nagyságrend nő; ez több mint félmilliárd forint – 
ez a mi számunkra elfogadhatatlan. Nem ez lesz a legnagyobb kritikánk a költségvetéssel 
kapcsolatban, hiszen nem ez a fő probléma, csak most az alkotmányügyi bizottságban ezek az 
ügyek vannak itt az asztalon. 

Ugyanígy én személyesen problémásnak látom a járási hivatalokkal kapcsolatos 
költségvetési tervezést is, mert én miniszterként hat költségvetést csináltam, tehát pontosan 
tudom, hogy nincs az mindig úgy, pontosan kiszámolva, mint ahogy az jó lenne, meg ahogy 
kellene. És nem azért, mert a költségvetési szakemberek tudatlanok lennének; nem azért. 
Azért, mert még egy csomó döntés nem született meg, hogy mi hogyan legyen. És ezért, azt 
gondolom, az Állami Számvevőszék megállapításai például az önkormányzatokat illetően 
komoly aggodalomra adnak okot, és teljesen összhangban vannak az én tapasztalatommal. 
Csak mondok egy példát. Készíti a közoktatási tervet az önkormányzat a 2012 
szeptemberében induló tanévre. Tanévre terveznek, csoportlétszámtól kezdve egy csomó 
mindent tanévre kell tervezni. És amikor az önkormányzatoktól megkérdezzük – most 
elmondhatnék jó pár kérdést, nem akarom a részleteket az asztalra tenni, mert az idő talán már 
előrehaladott –, egyszerűen fogalmuk nincs arról, hogy nekik január 1-jétől lesz-e bármilyen 
dolguk a közoktatásban, mondjuk, az intézmények működtetésével, fenntartásával 
kapcsolatban, s ha igen, akkor azt milyen tartalommal, milyen mélységgel, ki miből hogyan 
fogja finanszírozni. Iszonyú sok a bizonytalanság az ügyek körül! 

Úgyhogy anélkül, hogy én itt most hosszú, részletes kritikát mondanék, mert lesz majd 
idő rá a plenáris vitában, szeretném hangsúlyosan kiemelni azt, hogy ezt a költségvetést mi 
nem tartjuk elfogadhatónak. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel hozzászólásra jelentkezőt nem látok, ezért a vitát 

lezárom. Nagyon szépen köszönjük.  
Képviselő asszony, az én jogértelmezésem szerint az általános vitára való alkalmasság 

az, hogy vitára képes tárgyiasult formájában, nem arról szól, hogy a szocialista 
képviselőcsoport támogatja-e majd a törvényjavaslatot elfogadásra, csak az általános vitára 
alkalmasságot mint tárgyiasult formát kell értékelni. 

Úgy látom, a kormány képviselője nem kívánja kommentálni a véleményeket, 
úgyhogy szavazunk. Rögzítjük, hogy Vas Imre képviselő úr helyettesíti Rubovszky György 
képviselő urat. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Általános vitára alkalmasnak tartja-e az alkotmányügyi bizottság a benyújtott T/7655. 
számú, a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot? Szavazás következik. 
(Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Nem szavazat? (Szavazás.) 5 nem. 
Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 
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Köszönjük szépen dr. Horváth Margit asszonynak és dr. Kovács Árpád úrnak, hogy 
megtisztelték az alkotmányügyi bizottságot, illetve Adorján úrnak és munkatársainak a 
munkát. További jó munkát kívánunk! 

Bizottsági előadót nem állítunk, hiszen a költségvetési bizottság ismerteti az összes 
bizottságban elhangzott véleményeket.  

Vona Gábor úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja elnökének megkeresése Ujhelyi István 
alelnök úr 2012. április 16-ai ülésvezetése tárgyában; állásfoglalás kialakítása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban 

A következő napirendi pontunk Vona Gábor úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja 
elnökének megkeresése Ujhelyi István alelnök úr 2012. április 16-ai ülésvezetése tárgyában. 
Kiosztásra került az ezzel összefüggő iratanyag, és elkészült a tervezet is.  

Elnök úr az elkészített anyaghoz véleményt szeretne fűzni. Salamon László elnök úré 
a szó. 

Az elnök előterjesztése 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Mivel elnöki kötelességem az 
előterjesztést elkészíteni, tehát javaslatot tenni a bizottságnak, ennek tettem eleget most is, 
amikor az eseti jellegű állásfoglalás-tervezetet elkészítettem és azt képviselőtársaimhoz 
eljuttattam.  

Nagyon rövid leszek, gyakorlatilag két elemből áll ez a javaslat. Az egyik elem arra a 
kérdésre ad választ, hogy az elnök a Ház tekintélyének a megóvását illetően hogyan és miként 
ítéli meg a képviselői felszólalásokat, az azokban foglalt tartalmi vagy stiláris kitételeket 
illetően. Az alkotmányügyi és igazságügyi bizottság 1997. április 23-án egyértelmű 
állásfoglalást hozott ebben a kérdésben: ezekben az ügyekben az ülésvezető elnök 
mérlegeléssel dönt. Hozzáteszem, ez azt jelenti, hogy ez felülbírálhatatlan, tehát az ügyrendi 
bizottságnak sincs kompetenciája arra nézve, hogy felülbírálja az elnöki döntést. Ezt ismétli 
meg tulajdonképpen a határozati javaslat első része. Az a mondat, hogy „ezen mérlegelésre 
tekintettel történő szómegvonás házszabályszerű”, ez, ha tetszik, egy általános érvényű 
megállapítás, bár maga az állásfoglalás eseti állásfoglalás.  

A tervezet második része foglalkozik Ujhelyi István alelnök úrnak a konkrét 
eljárásával. Itt vétett egy hibát: a Házszabályból egyértelműen következik, hogy a 
szómegvonást előzetes figyelmeztetésnek kell megelőznie. Az akkor hatályos Házszabály – 
mert ez még a korábbi Házszabály hatálya alatti esemény – 54. § (2) és (3) bekezdése 
rendelkezik erről. Az 54. § leírja azt, hogy ha többek között a Ház tekintélyét sértik, az elnök 
figyelmezteti, illetve hogy pontos legyek, rendreutasítja a felszólalót, egyben figyelmezteti a 
második rendreutasítás következményeire. A (3) bekezdés pedig megmondja, hogy mi jár 
együtt a második rendreutasítással: szómegvonás. Sőt, a (3) bekezdés egy kifejezett mondatot 
tartalmaz arra nézve, hogy a szót megvonni úgy, hogy előzetes figyelmeztetésre ne került 
volna sor, nem lehet. 

Tehát azt gondolom, nem okozott számomra különösen megterhelő munkát ennek a 
tervezetnek az előterjesztése. Azt hiszem, ez aligha válaszolható meg másképpen, miként a 
tervezet teszi. 

Kérem a bizottságot, fogadja el az eseti állásfoglalás-tervezetet. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát megnyitom. Kérdés? (Nincs jelentkező.) Kérdések 

nincsenek. Hozzászólás? Lamperth Mónika és Staudt Gábor jelentkezett; utána a vitát le 
fogom zárni. 
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Hozzászólások 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én 
vitatom Salamon elnök úrnak azt az állítását, hogy aligha ítélhető meg máshogyan. Én azt 
gondolom, úgy a kérelmező frakcióvezető, mint elnök úr a tényállás megállapításában vétett 
hibát. Ugyanis itt nem szómegvonásról van szó. Az elnök nem vonta meg a szót Balla 
képviselőtől, hanem az azonnali kérdések órájában, amikor az első kétpercesét elmondta, és 
abban olyan szavakat, kifejezéseket használt, amelyeket az elnök, Ujhelyi elnök úr 
sérelmesnek talált és erre figyelmeztette, akkor a második egy percében Balla képviselő, 
ahelyett, hogy az egy percet arra használta volna föl, amire egyébként föl kell használni, és a 
válaszoló államtitkár úrral vitázott volna, ehelyett az elnökkel vitázott.  

Itt most lehetne azt is értékelni, hogy egyébként ha az elnökkel vitázik, akkor 
házszabályszerűen mi a helyzet; az is egy jogos logika. De összeadva a Balla képviselő által 
elmondott szövegrészeket, én vettem a fáradságot, és felolvastam stopperórával: pontosan egy 
perc. Lejárt az egy perce, és az elnök kikapcsolta a mikrofont. 

Tehát szerintem a tényállás megállapítása hibás elnök úrnál. Nem is mondta ki az 
elnök, hogy megvonom a szót; egyszerűen lejárt az egy perc, és kikapcsolta a mikrofont, 
jogosan. Máskor is így szokott az elnök eljárni. 

Én tehát azt gondolom, hogy a tényállás megállapítása hibás, ezért a következtetés is 
az. Mi ezt az előterjesztést így nem tudjuk megszavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Itt az egész ügy rávilágít egy nagyon 

érdekes dologra. Erre sajnos a bizottság csak részben próbál választ adni, és az sem tökéletes; 
akkor ezek szerint az elnök bármit minősíthet olyannak, ami a Ház tekintélyét sérti. Tehát ha 
mondjuk, nem tudom, Gyurcsány Ferenc neve elhangzik, akkor ezt is lehet akár sértőnek 
tekinteni (Derültség.), mondjuk, egy nem MSZP-s elnök részéről. Tehát ennyire tág ez a 
határ; illetőleg olyan kifejezésekkel, amelyek semmiféle büntetőjogi kategóriába nem 
tartoznak, ezek szerint elnökfüggően bármilyen módon lehet csikicsukizni.  

Ez semmiképpen nem jó. Ezt a mérlegelést azért bizonyos korlátok közé kell szorítani. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezártam. Elnök úr válaszol az elhangzottakra. 

Az elnök reflexiói 

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Staudt Gáborral kezdem. Én nem tudok erre mit 
mondani – így van. A mindenkori ülésvezető elnök mérlegeli, hogy mi sérti a Ház tekintélyét, 
mi nem. Nyilvánvalóan a politikai és a morális felelősséget vállalja a döntéseiért, ez egy más 
kérdés. Mindig el szoktam mondani az angliai tapasztalatunkat; Staudt képviselő úr volt kint 
velem, amikor elmesélték azt, hogy amikor a magyarok arról beszélnek, hogyan lehet 
visszaélni egy jogszabállyal, akkor azt mondta az a tolmács, aki nekünk erről anekdotázott, 
hogy erre szokták mondani az angolok, hogy igen, önnek, uram, igaza van, de ezt nálunk 
négyszáz éve nem csinálta még senki. Tehát én csak ezt tudom mondani, hogy vannak a 
politikának és a parlamenti működésnek olyan elemei, amit jogilag nem lehet jobban körülírni 
– ez ilyen.  

Amit Lamperth Mónika mond, elnézést, én nézem a jegyzőkönyvet, a következő 
szerepel a – szerintem – szómegvonást tartalmazó részben: „Balla Gergő (Jobbik): Tehát az, 
amikor egy embert többen halálra vernek, és még halála után is ütlegelnek, elnök úr… (Az 
elnök kikapcsolja a mikrofont.)”. Még az is ott van, bár ez már indifferens, hogy „ (Novák 
Előd, Balla Gergő felé fordulva: Kikapcsolta a mikrofonodat!)”. Na most, én azt gondolom, 
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hogy ez szómegvonás. Az baj lenne, ha a mikrofonok kikapcsolását nem minősítenénk, és 
azzal lenne tehetetlen az Országgyűlés.  

Amit pedig képviselő asszony mond, ne haragudjon, de az nem fedi a Ház gyakorlatát. 
Az elnökök mindig meg szokták mondani, hogy miért kapcsolják ki a mikrofont. Közlik, 
hogy képviselő úr, lejárt az ideje, ezt szokták, vagy kocogtatják a csengőt, ezeket jelzi a 
jegyzőkönyv. Tehát hogy mikor a lejárt idő okán történik meg a szómegvonás, mikor más 
okból, ez az elnök megnyilatkozásából kiderül, szerintem ki is kell derülnie. Én a 
mikrofonkikapcsolást a szómegvonás egy olyan sajátságos formájának tartom, mint amikor a 
büntetőbíróság, mondjuk, az ítéletet indignálódva tudomásul vevő vádlottnak, aki kirohan a 
tárgyalóteremből, a megnyilatkozását fellebbezésnek tekinti; ezzel is találkoztunk már. 

Tehát azt tudom mondani, hogy ez szómegvonás volt. Most abba nem akartam 
belebonyolódni, hogy itt tulajdonképpen az egy perc, azaz egyperces viszonválasz arra ment 
el, hogy az ülésvezető elnök vitatkozott a képviselővel, ami semmilyen szempontból nem illik 
a műfajba, de ennek az értékelésébe én nem bocsátkoztam bele (Dr. Lamperth Mónika: Én 
csak a Balla hozzászólását olvastam össze, az volt egy perc!), és itt sem. És ha továbbolvassa 
Lamperth Mónika, látja, hogy az elnök mindenről beszél, csak arról nem, hogy lejárt az idő. 
Úgyhogy ezt az álláspontot nem hiszem, hogy tolerálni lehet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az elnök úrnak. Azt gondolom, a jegyzőkönyv mindent 

pontosan rögzít; Lamperth Mónika is jó szívvel szokta forgatni. 

Szavazás az eseti jellegű állásfoglalás elfogadásáról 

Most szavazás következik. Eseti jellegű állásfoglalásunkat, amelyet ebben az ügyben 
kiadunk, el tudjuk-e fogadni a tervezetként benyújtottat? Aki elfogadja, kérem, emelje fel a 
kezét! (Szavazás.) 19 igen. Aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Az állásfoglalást elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Átadom az ülés vezetését elnök úrnak az „egyebek” napirendi pontra. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Bárki kíván-e felszólalni „egyebek” ügyében? (Nincs jelentkező.) Nem, én 

sem kívánok. 
Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 55 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


