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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7678. szám)  

b) Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7676. szám)  

c) A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről 

szóló törvényjavaslat (T/7674. szám)  

d) A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat (T/7037. szám)  

e) Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7309. szám)  

(Szekó József, Kósa Lajos, Nógrádi Zoltán és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa)   

 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

3. Mesterházy Attila, az MSZP képviselőcsoportja elnöke – az egyes házszabályi 

rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat bizottsági módosító 

javaslatokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában kelt – 

megkeresésének megvitatása (AIB/98/2012.)  

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Gruber Attilának (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) megérkezéséig dr. Steiner Pálnak (MSZP) 
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Ipkovich György (MSZP) távozása után dr. Lamperth Mónikának 
(MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
Pősze Lajos (független) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Szekó József (Fidesz) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma)  
Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

Először a helyettesítés rendjét rögzítjük: Gulyás Gergelyt Kozma Péter, Zsiga Marcellt 
Mátrai Márta, Puskás Imrét Turi-Kovács Béla, Bohács Zsoltot Molnár Attila, Vitányi Istvánt 
Szakács Imre, Rubovszky Györgyöt Salamon László, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, 
Varga Lászlót Lamperth Mónika, Bárándy Gergelyt Steiner Pál, Pősze Lajost pedig Vas Imre 
képviselő úr helyettesíti.  

A napirendi javaslatot képviselőtársaimnak megküldtük. Módosító javaslat nem 
érkezett. Először tehát a napirendről döntünk. Kérdezem, ki támogatja a napirendet. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 22 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a 
napirendet. 

Zárószavazások előkészítése 

a) Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7678. szám) 

Az első napirendi pontunk zárószavazások előkészítése, ezen belül is elsőként az 
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7678. számú 
törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése következik. Ki képviseli az előterjesztő 
tárcát? Tessék szíves lenni a jegyzőkönyv számára a nevet bemondani! 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Négypontos a témához kapcsolódó ajánlás, mind a négy 

módosító javaslatot az előterjesztő nyújtotta be, tehát az előterjesztőt nyilatkoztatni a 
támogatásról nem kell. 

Az 1. ponthoz hozzászólások következnek. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, 
határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság 
támogatta. 

A 2. pontban szintén az előterjesztő javaslata következik. 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.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

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

Ezzel e törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítését befejeztük. 

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

Következik az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/7676. számú törvényjavaslat. A kormányt Répássy Róbert államtitkár úr képviseli. Az 
ajánlástervezet 11 pontból áll, valamennyi javaslatot a kormány nyújtotta be, tehát az 
előterjesztőt nem nyilatkoztatom. Pontonként haladunk. 
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Az 1. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja 
a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Időközben megérkezett az elnöki asztalhoz Varga István képviselő úr megbízása 
Gulyás Gergely részére helyettesítésre; illetve Gruber Attilát Horváth Zsolt helyettesíti. 

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

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

A 4. pont kapcsán állást kell foglalnunk az érintett rendelkezés kétharmados 
szavazásáról is, ugyanis munkatársaink feljegyzése értelmében az alaptörvény 25. cikk (7) 
bekezdése szerint ez a bíróságok szervezetét és jogállását érintő rendelkezés következtében 
sarkalatos törvényt érintő rendelkezésnek minősül. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Határozathozatal következik, először a támogatásról. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 
18 igen. A bizottság támogatta. 

Ki ért egyet azzal, hogy ez a rendelkezés sarkalatos törvényt érint, ezért a jelen lévő 
képviselők kétharmadával kell elfogadni? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság ezt is 
kimondta. 

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

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

A 7. pont következik. Itt is az a munkatársaink jelzése, tekintettel arra, hogy a 
rendelkezés az önkormányzati törvényt érinti, a jelen lévő képviselők kétharmadának 
szavazatával lehet a módosító javaslatot elfogadni. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Először érdemben döntünk a támogatásról. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A 
bizottság támogatta. 

Ki ért egyet azzal, hogy elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának a 
szavazata szükséges? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság ezt elfogadta.  

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

A 9. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

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

Végezetül a 11. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a törvénynek a zárószavazásra történő előkészítését is befejeztük. 

c) A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 
törvényjavaslat (T/7674. szám) 

Következik a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes 
kérdéseiről szóló T/7674. számú törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése. Az 
előterjesztő, vagyis a kormány nyújtott be egy módosító javaslatot. Kit tisztelhetünk a 
kormány képviseletében? 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Andréka Tamás vagyok, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályának helyettes vezetője. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát az előterjesztőt nem nyilatkoztatjuk saját javaslatáról. 
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Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. (Nincs jelentkező.) Senki nem kért szót. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság 
támogatta. 

Ezzel ennek a törvénynek a záróvitára történő előkészítését is befejeztük. 

d) A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat (T/7037. szám) 

Következik a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló T/7037. számú törvényjavaslat 
záróvitára történő előkészítése. 9 pontos az ajánlástervezet, valamennyi pontot az előterjesztő 
nyújtotta be. Kit tisztelhetünk az előterjesztő képviseletében?  

 
LAKI GÁBOR (Nemzetgazdasági Minisztérium): Laki Gábor főosztályvezető, 

Nemzetgazdasági Minisztérium. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nyilatkozatait itt sem kérjük értelemszerűen. 
Az 1. ponthoz ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen. A bizottság támogatta. 
A 3. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

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

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

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

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
A 9. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 
Ezzel a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényjavaslat záróvitára történő 

előkészítését befejeztük. 

e) Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám) 

Következik az egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról 
szóló T/7309. számú törvényjavaslat záróvitára való előkészítése; Szekó József, Kósa Lajos, 
Nógrádi Zoltán és Kovács Zoltán képviselő urak javaslata. 8 pontos az ajánlástervezet, Szekó 
József nyújtotta be a módosító javaslatokat az előterjesztők képviseletében. A kormányt 
fogom tehát kérdezni, hogy mi az álláspontja.  

Az 1. pont kapcsán kérdezem a kormány képviselőjét. Kit tisztelhetünk a kormány 
képviseletében? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kovács Pál, klíma- és 

energiaügyi államtitkár.  
Az 1. pontot a kormány támogatja. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. 
Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen. A bizottság támogatta. 

A 2. pontról kérdezem a kormány álláspontját; ez összefügg a 3., 5., 6. és 7. pontokkal, 
tehát ezeket együtt tárgyaljuk és egy szavazással döntünk róluk.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A kérdésem az lenne ezzel 

a témakörrel kapcsolatban, hogy ha jól látom, itt a víziközmű-tevékenység kiszervezésére 
vonatkozó szabályokban történik egy pontosítás, illetve új szabályok kerülnek igen nagy 
számban… – bár ez a 4. pont, ezt akkor majd külön mondom. De akkor annyit kérdeznék meg 
pontosan, hogy a most beillesztett rendelkezésekben én csak annyit látok legfeljebb, hogy egy 
kéthetes terminussal később történik meg a kiszervezés. De tulajdonképpen mi indokolja ezt a 
fajta kiszervezést? És milyen garanciákat tudnak nyújtani arra, hogy ne egy újabb 
pénzlenyúlás és oligarchianövelés legyen ez a kiszervezés? Mert nagyon rosszul hangzik. 
Ami kiszervezésnek hangzik el, az gyakorlatilag sajnos az elmúlt – most már mondhatjuk – 
tíz év időszakában jórészt egyfajta pénzlenyúlásnak a szép, gyönyörű álcaneve volt.  

Kérem, nyugtasson meg minket, hogy milyen garanciák övezik ezt a kiszervezést. 
Konkrétan itt a 2. és 3. pont kapcsán is nyilván önnek ezt tudnia kell. Köszönjük. 

 
ELNÖK: Akkor ez egy kérdés volt. Kérdezem, ki vállalkozik a válaszadásra. Szekó 

képviselő úré a szó. 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Magát a kiszervezés tényét ez a módosítás nem érinti, ez 

igazából egy pontosítást jelent. Egyébként a kiszervezésre magára azért van szükség, mert a 
víziközmű-törvény a tavaly elfogadott formájában szinte végrehajthatatlan lenne, kell egy 
átmeneti időszakot biztosítani arra, hogy a jelenleg működő szolgáltatók egy központi cég alá 
szerveződve, a tevékenységüket folytatni tudják, folytathassák.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Próbáltam itt figyelni, de 

igazából, ha jól értettem, talán Szekó képviselő úr is egyetért azzal a sok ellenzéki kritikával, 
illetve így hangzott el, tehát a jegyzőkönyv is így kell hogy rögzítse, hogy beismeri, hogy 
kudarc volt a tavalyi víziközmű-törvény, mert egyébként nem lehetne végrehajtani, ha jól 
értem. Tehát a végrehajtása lehetetlen, egy olyan törvényt fogadtak el sikeresen, amit nem 
lehet végrehajtani. Hát, most ennek az átmeneti szabályait próbálják itt megteremteni, ha jól 
érzékeljük. Ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna megjegyezni. 

Illetve a garanciákat államtitkár úrtól szeretném hallani, hiszen köztisztviselőként, 
Moszkvában végzett köztisztviselőként, gondolom, ez neki kisujjból menni fog. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen, tessék, államtitkár úr! 
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KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Válaszul annyit tudok 
mondani, hogy a féléves időtartam kevés volt a cégek részére a felkészülésre. És ezért volt a 
határidő-módosításra szükség. 

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

Kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító javaslatokat, tehát a 2., 3., 5., 6. és 7. pontok 
szerint. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta a javaslatokat. 

A 4. pont következik. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: Ha jól értem, ez az A-változat elhagyására irányul, hogy ne legyen két 

változat? Nem? 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A két változatnak a 

kombinációjáról van szó. 
 
ELNÖK: Értem. Akkor én nem teszek föl kérdést, mert nem voltam elég tájékozott a 

dologban. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: De én majd teszek.) Nekem, képviselő úr? (Derültség. – 
Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem, majd oda.) Tehát a kormány támogatta, nekem meg nincs 
kérdésem, mert már én is értem a dolgot, és nem terhelem a bizottságot. 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ha jól látom, 

próbáljuk itt értelmezni valamennyire a szabályokat, de a lényeg az, hogy itt egy kisajátítási 
lehetőséget biztosít az államnak ez a szabályozás, és annak a szabályai változnak. Tehát 2014. 
június 15-éig ha nem szervezi ki a települési önkormányzat a víziközmű-szolgáltatást, akkor 
az állam azt gyakorlatilag kisajátítja. Tehát ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a helyi 
közösségek számára a saját vízellátás vagy a vízhez való jutás lehetőségét el kívánja vonni az 
állam. Tehát ezt abszolút mértékben nem támogatjuk, semmilyen módosítással, cizellálással.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr vagy képviselő úr? Tessék, Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt nem arról van szó, hogy a 

víziközmű-szolgáltatást magát kivel végezteti a település, hanem arról van szó, hogy magának 
a közművagyon-tulajdonnak az államhoz, illetve az önkormányzathoz kell kerülnie. Az A- és 
a B-változat tulajdonképpen egymást kiegészíti, azzal, hogy az A-változatban azt mondjuk ki, 
hogy az (1) bekezdés szerinti esetekben van adómentesség, míg a B-változatban az (1)-(3) 
bekezdés szerinti eseteket hivatkozza meg. Tehát gyakorlatilag ez a különböző variációkat 
hozza egybe, hogy a különböző esetekben minden egyes alkalommal adómentes és 
térítésmentes a közművagyonnak az átruházása. Tehát ha például egy gazdasági vállalkozás 
hozott létre közművagyont a tevékenysége során, akkor a törvény erejénél fogva ezt a 
közművagyont át kell adja az állami szereplőnek, és ez az átadás áfa szempontjából 
adómentes, illetve egyéb szempontból pedig költséget jelent a számára. Tehát nem jelent 
külön adóterhet a számára, ez ezt jelenti. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Végezetül a 8. pont következik. A kormányt kérdezem. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

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

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság a módosító 
javaslatot támogatta. 

Ezzel az 1. napirendi ponttal végeztünk. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. szám); 
a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 2. napirendi pont: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló T/7655. számú törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim! Munkatársaink kigyűjtötték azokat a kapcsolódó 
módosító javaslatokat, amelyek megítélésük szerint a bizottság hatáskörébe tartoznak. Ez 
összesen 8 kapcsolódó módosító javaslat, ezeket megvitatjuk. Ha ezeken túlmenően van 
valakinek még javaslata, olyan véleménye, hogy a bizottság hatáskörébe tartozik és bizottsági 
állásfoglalást igényel, kérem, jelezze, akkor azokat a további ilyen bizottsági kapcsolódó 
módosító javaslatokat is megtárgyaljuk.  

Az ajánlástervezetünkből a 15/1. pont az első, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 
módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, Adorján Richárd főosztályvezető urat 
az NGM részéről, mi a kormány álláspontja. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Előzetes kormányálláspontot tudok mondani: a kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Akkor ez tárcaálláspont, ha jól értem? 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, előzetes 

kormányálláspont, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Értem. Előzetes kormányálláspont, és nem támogatja. Gaudi-Nagy Tamás 

képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném 

megkérdezni elsőként, hogy ez a bizonyos „előzetes kormányálláspont” kategória mit takar. 
Tehát ön vélelmezi, hogy mit fog gondolni erről a kormány? De akkor az még egy nem létező 
álláspont, nem? Tehát ezt hogyan kell elképzelnünk? 

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem. Ezt úgy kell 

elképzelni, hogy a kormány ügyrendje szerint kormányálláspont akkor tud lenni, ha a 
kormány megtárgyalja, értelemszerűen. Az ügyrendje szerint, ha erre nincs módja, hiszen 
most is úgy jöttek ki az időpontok, hogy szerdánként ül össze a kormány, és úgy tárgyalja az 
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előterjesztéseket, hogyha erre nincs módja, akkor egy úgynevezett KIM-NGM, illetve mindig 
a fő felelős tárca és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részvételével összeül egy 
ilyen értelemben minisztériumi, két minisztériumnak a szakértőiből, illetve vezetőiből álló 
testület, és az alakítja ki az álláspontot az egyes módosító indítványokról. 

 
ELNÖK: Értjük. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazása van, hogy úgy fogalmazza meg, 

hogy ez a kormány előzetes álláspontja. Egyébként tényleg nem találkoztunk még ezzel, tehát 
a képviselő úr kérdése jogos volt. Tehát akkor háromféle álláspont létezik: kormányálláspont, 
kormány előzetes álláspontja és tárcaálláspont. Ez akkor a középső: kormány előzetes 
álláspontja. Köszönjük. 

Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretnék néhány érvet felvonultatni a 15/1. 

és 15/2. összetartozó kapcsolódó módosító javaslathoz. Mind a kettő az alapvető jogok biztosi 
hivatalának költségvetési kereteit emelné meg. Tudjuk elvileg a kormányzat hivatalos 
álláspontját, amely úgymond előzetes álláspontként láthatóan talán egy vagy kettő ellenzéki 
módosító javaslatot támogatott. De én abban bíznék, hátha meg tudom győzni itt a 
képviselőtársakat arról, hogy a megnövekedett feladatú alapjogi biztos hivatala számára ez a 
250 millió forintos összeg, amely 50 millió dologi, 200 millió forint személyi juttatásból 
tevődik össze, egyáltalán nem egy olyan összeg, amely megrengetné a költségvetést, viszont 
nagyon megerősítené azt a sokak által hiányolt, bár úgy látjuk, a kormánytöbbség által nem 
nagyon hiányolt fékek és ellensúlyok rendszerét. Ugye, megrendült bizalomról beszélnek 
nagyon sokan a kormány kritikusai közül, de még maga a kormány is több esetben azt 
mondja, hogy igen, kicsit erősíteni kellene most a konszolidációs időszakban a bizalmat. Ez, 
mondjuk, nagyon jó jelzés lenne minden irányba, de elsősorban a magyar emberek irányába, 
hogy az Alkotmánybírósághoz való fordulás szinte kizárólagos letéteményesévé tett alapvető 
jogok biztosa valóban megfelelő feltételekkel tudja végezni a munkáját. Eddig is azt mutatta a 
helyzet, hogy korrekten végzi ezt a munkáját, és az Alkotmánybíróság több esetben még 
igazat is adott neki, legutóbb a hallgatók Magyarországhoz kötésével kapcsolatos 
határozatban. Tehát semmi nem szól az ellen, hogy ezt támogathassák.  

A forrásmegjelölésben annyit segítek, hogy a dologi kiadások 50 millióját a nemzeti 
kommunikáció kormányzati, miniszterelnökségi keretéből gondolnám átcsoportosítani, hiszen 
kommunikációra most egy 50 millióval több vagy kevesebb nem hiszem, hogy olyan nagyon 
nagy tétel, mert hát amúgy is elég jól és elég sokat kommunikál a kormány, csak mást beszél 
és mást cselekszik, nekünk ez a bajunk ezzel. Másrészt a személyi juttatások körében a 
200 millió forintot mi a Terrorelhárítási Központ személyi juttatási köréből javasolnánk 
átemelni. 

Kíváncsian várjuk az ellenérveket, esetleg a támogató hozzászólásokat. Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A kormány kíván-e reflektálni?  
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Nem. Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 

igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Közben rögzítjük, hogy Mátrai Mártát Papcsák Ferenc, Zsiga Marcellt Bohács Zsolt 

helyettesíti. 
A 15/2. pont következik, amelyről érvelt a képviselő úr, de külön szavazunk róla. 

Kíván-e még hozzátenni valamit? (Jelzésre:) Nem. Határozathozatal következik. Ki támogatja 
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a 15/2-est? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Következik a 74/1. pont, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt szeretném kérdezni a tárca képviselőjétől, 

ezáltal egyben a kormányzat képviselőjétől is, hogy mi a nem támogatás oka. Tehát az, hogy 
ez a plusz 50 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálatnak lenne, ami már 
összeroppantaná a magyar költségvetést, vagy rossz forrást jelöltem meg? Egyébként csak 
hozzáteszem, azt a forrást jelöltem meg, amelyet tavaly támogatott a kormánytöbbség is, és 
így jöhetett létre 50 millió forintos kerettel a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat a 
határon túli, elcsatolt területeken élő magyarok jogvédelme érdekében. A jövő héten lesz az a 
nyári egyetem, amelyet megtart ez a szolgálat, és nagyon komoly képzést hajt végre olyan 
jogászok számára, Kárpát-medencében praktizáló jogászok számára, akik a magyarok 
jogvédelmét biztosítani fogják, és konkrét ügyvállalások is rövidesen megtörténnek. Ez egy 
plusz 50 milliót jelent, ami nyilván nekik bizonyos szempontok alapján lehet sok is, lehet 
kevés is. De mondjuk, egy közel 4 milliós magyar populáció jogvédelmének ellátására, 
emlékezzünk csak, kicsit nézzünk körbe a szomszédban, ott van a marosvásárhelyi orvosi 
egyetem ügye, ahol most kifejezetten azért érte joghátrány Brassai professzor urat, mert ő 
részt vett Strasbourgban az Európai Parlament Európai Néppárt által szervezett 
meghallgatásán, és most egy kvázi büntetőexpedíció folyik ellene. Délvidéken magyarverések 
zajlanak továbbra is, vagy éppenséggel kiüldözték Délvidékről az Egyesült Magyar Ifjúság 
táborát; Felvidéken zaklatják a magyarokat, Pozsonyban magyarverések voltak, illetve 
állampolgárságuk miatt zaklatják testvéreinket; Kárpátalján sincs minden rendben. Én tehát 
arra kérem önöket, mivel ennek a lábmegjelölése ugyanaz, mint a tavalyi, és tulajdonképpen 
arról szólna, hogy a munka magasabb minőségű szinten folyhasson, ami egy jó szakmai kézbe 
került – hála istennek a Pázmány Péter Tudományegyetem nemzetközi jogi tanszékének 
vezetője, Szabó Marcell személyében, ő vezeti ezt a munkát, létrejött a honlapja ennek a 
szervezetnek, a kji.hu, Kisebbségi Jogvédő Intézet címen, megnézheti mindenki. 

Én arra kérem önöket, adjanak esélyt arra, hogy egy emeltebb szinten, magasabb 
szinten tovább tudja folytatni ezt a helyesen megkezdett útját ez a jogvédő szervezet, amely 
pártokon felül áll, és a nemzetet szolgálja. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás nincs. Kíván-e a kormány reflektálni? Igen, 

megadom a szót. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Képviselő úr kért kormányzati magyarázatot vagy álláspontot. Természetesen, ahogy ebben 
az esetben, úgy a legtöbb esetben nem arról van szó, hogy magát a célt ne támogatná a 
kormány, vagy nem értene egyet… (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Bocsánat, egy pillanat… Halkabb szavú a kormány képviselője, mint ahogy 

megszoktuk – legyünk mi még nála is halkabbak! 
Tessék parancsolni! 
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ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igyekszem akkor én is 
hangosabban beszélni, hogy az összhang megteremtődjön. (Derültség.) 

Nem arról van tehát szó, hogy ezt a célt vagy akár a benyújtott módosító indítványok 
által megemelni kívánt előirányzatokban foglalt célok többségét ne támogatná a kormány 
vagy ne szeretne több forrást biztosítani, egyszerűen csak egy nagyon szűkös mozgástér van 
idén is, mint ahogy általában lenni szokott; talán idén még szűkösebb. Ezért, miután a 
megjelölt költségvetési lábnál nem tartjuk lehetségesnek az 50 millió forintos csökkentését, 
tehát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet általános tartalékánál, ezért volt 
kénytelen a kormány erre nemet mondani a támogatás szempontjából. 

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

támogatja ezt a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 81/1. módosító javaslat következik. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Először Gaudi-Nagy Tamásé a szó, ő a módosító javaslat 

előterjesztője, majd Schiffer András következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a nemzetpolitikai 

tevékenység támogatása című keretet növelné meg 563 millió forint összeggel. Ezt lehet 
megint kevésnek, soknak nevezni. Egy biztos: hogy ahhoz képest minden sok, hogy ezt a 
forrást én a Hollandia és Svédország javára történő kifizetésből javasolnám levonni. 
Egyszerűen még most sem tértem magamhoz, amikor ezt először elolvastam, hogy a magyar 
költségvetés Hollandia és Svédország számára bruttó GNI-csökkenés címén közel 2 milliárd 
forintot tartalmaz. Ezt azért elég megdöbbentőnek és felháborítónak tartom, hogy a Kárpát-
medencei Magyar Jogsegélyszolgálatra nem jut, mondjuk, 100 millió forint, és a 
nemzetpolitikai tevékenységre pluszban még az 1,4 milliárd fölött nem jut, mondjuk, egy 
560 millió forintos összeg. Ez nyilván olyan jellegű stratégiai, nemzetstratégiai feladatokra 
lenne alkalmas, mint például akár ifjúságivezető-képző táborok, és egyáltalán a teljes 
háttérintézmény-működtetéshez az elszakított területeken élő magyarság számára. Nem 
hiszem, hogy ezt különösebben ragozni kellene. Rengeteg jó szándékú magyar civil szervezet 
működik elcsatolt területeken, létminimum körülmények között vagy sokkal nehezebb 
körülmények között sok esetben, gondoljunk Szerbiára vagy Kárpátaljára, Ukrajnára.  

Tehát ezt stratégiai kérdésnek érzem. És már csak azért is támogassák ezt a javaslatot, 
hogy ne maradhasson az a szégyen a képviselőtársakon, hogy a Hollandia és Svédország 
számára történő kifizetést nem látták indokoltnak megkurtítani. Akik egyébként az Európai 
Unió legmagasabban fejlett országai, ez közismert tény. Ezt tehát rögzítsük: az egy főre jutó 
GDP-ben, azt hiszem, éppen Hollandia és Svédország vetekszik az elsőségért az Európai 
Unióban. Úgyhogy ezt én megdöbbentőnek tartom, hogy Magyarország a leszakadt 
állapotában ezt a két országot finanszírozza. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer András képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nyilvánvalóan Magyarországnak a nemzetközi 

vállalásokat be kell tartani, tehát én nem ehhez szeretnék csatlakozni. De miután az előbb 
50 millió forint emeléssel kapcsolatban azt mondta a minisztérium, hogy értsük meg, hogy a 
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jelenlegi szűkös költségvetési helyzetben nem várható el mégoly nemes célokra sem plusz 
50 millió forintnak az elkülönítése, én azt szeretném nagy tisztelettel megkérdezni a tárca 
képviselőjétől, hogy ha ilyen sanyarú a költségvetési helyzet, akkor hogyan fordulhat az elő, 
hogy a X. fejezet, ha jól emlékszem, 1. címében, ahol a KIM-nek a központi igazgatási 
kiadásai vannak, bőven az infláció felett növelik meg ezt a központi kiadást, úgy, hogy a 
KIM-nek a mostani kormányátalakítás folytán a feladatai csökkennek. Tehát hogyan fordulhat 
elő egy ilyen sanyarú költségvetési helyzetben, hogy messze inflációt meghaladóan nőne 
2013-ban a KIM központi költségvetése, jegyzem meg, a KIM vagyonkezelésére nyitva álló 
fejezeti sor is, miközben a tárca feladatai csökkennek a jövő évtől?  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! Aztán majd a kérdésre külön lehet választ adni. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Schiffer képviselőtársamnak hívom fel a 

figyelmét, bár ezt a sort pont nem tudom fejből, de a járási kormányhivatalok nagy létszámot 
jelentenek a KIM alárendeltségébe tartozó szervezetek tekintetében. Nem biztos, hogy erről 
van szó (Dr. Schiffer András: Nem erről van szó.), de ez lehet. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Most a kormányt kérdezzük meg, hogy miről van szó, és utána még 

természetesen lehet hozzászólni. Tessék! 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Először Gaudi képviselő úr kérdésére válaszolnék. Valóban, itt arról van szó, hogy ez nem 
egy mérlegelendő tétel a magyar költségvetésben. Ugye, az uniós költségvetésből való 
részesedésünk mint kezdeményezett, illetve a befizetési kötelezettségünk egy komplett 
rendszert alkot, értelemszerűen ebből egy kiragadott elemet nincs jogosultsága a magyar 
kormánynak, parlamentnek felülírni. Ezek természetesen kötelezettséget jelentenek azzal, 
hogy uniós tag vagyunk, a megszületett közös döntések terhét természetesen vállalnunk kell. 
Ez is egy ilyen vállalás. Nyilvánvalóan a nettó pozíciója Hollandiának, Svédországnak, illetve 
Magyarországnak vizsgálható lenne, de nagyon messzire vezetne ez a kérdés. Tehát egy 
kötelezettségről van szó, és nem egy önkéntes befizetésről a két ország költségvetésébe.  

Schiffer képviselő úr kérdésére: értelemszerűen nincs előttem minden törvényi sornak 
a teljes részletezettsége. Én úgy gondolom, itt mégiscsak feladatátadásról, illetve 
feladatnövekedésről, esetlegesen létszámnövekedésről lehet szó, amennyiben az igazgatási 
címnek a támogatásnövekedéséről beszélünk. Hiszen a tervezési módszertan része 
természetesen az, hogy amikor ilyen szerkezeti változások történnek egy intézménynél, akkor 
azoknak a költségvetési hatása átvezetésre kerül. Amennyiben valamilyen speciális ok van 
erre, ennek sajnos nem vagyok birtokában, de ha a képviselő úr igényli, természetesen 
utánanézünk, és írásban tudunk erre választ adni. 

 
ELNÖK: Én azért azt kérem képviselőtársamtól, hogy a konkrét kapcsolódó módosító 

javaslatnál maradjunk, mert úgy érzem, de lehet, hogy nem jól értem a dolgot, de mintha a 
Schiffer képviselő úr által fölvetett kérdés általánosságban a KIM költségvetési előirányzatát, 
annak az emelését kifogásolná. Tessék, Schiffer képviselő úr! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Az a helyzet, hogy Vas képviselő úr kapufát 

rúgott, tudniillik a járási hivatalok, kormányhivatalok egy külön soron szerepel; abszolút nem 
érinti a járási, illetve kormányhivatalok jövő évi költségvetését az a sor, amiről én beszéltem. 
Jegyzem meg, a kormányhivatalok dologi kiadásainak a megnövelése szintén indokolatlan 
ebben az arányban, ahogyan a költségvetési törvényjavaslatban szerepel. Továbbra is tartom 
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azt, hogy semmi nem indokolja a KIM központi sorának az ilyen mérvű növelését akkor, 
amikor a tárcának a feladatai csökkennek 2013-ra. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném 

igazából elmondani, majd amikor valakik elemzik ezt az időszakot, hogy mi jellemezte 
Magyarországot az Európai Unióhoz való viszonyában, akkor azt hiszem, ennél beszédesebb 
jel nem kell. Tehát hogy fogadjuk el tagságunkból fakadó kötelezettségként azt, hogy egy 
pontosan nem is részletezett, hiszen a kormány tisztelt képviselője nem is tudta elmondani 
pontosan, mi ez a tétel – mert azért mégiscsak érdekelne minket –, de az, hogy Hollandia, 
Svédország számára Magyarországnak kötelessége 2 milliárd forintot a magyar 
költségvetésből befizetni, ennél jobban semmi nem jellemzi azt a fajta gyarmatosított, 
alávetett státust, amit Magyarország jelenleg elszenved az Unión belül.  

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

megadom a szót főosztályvezető úrnak. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Én 

elmondom akkor részletesen, csak nem akartam az időt húzni ezzel, mert drága mindannyiunk 
ideje. Hiszen fölkészültünk, és el tudom mondani természetesen, hogy mi ez az előirányzat. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Halljuk!) Azt még egyszer hangsúlyozom, itt nem arról van szó, 
hogy a szegény Magyarország hozzájárul a gazdag Hollandia és Svédország költségvetéséhez. 
Ez egy igen komplex rendszer, amelynek vannak nettó kedvezményezettjei, illetve nettó 
befizetők, nettó pozíciót tekintve. Úgy gondolom, ebben Magyarország a kedvezményezettek 
közé tartozik; Magyarország az uniós tagságából, ha fel tudja jól használni a forrásokat, akkor 
kedvezményezett, míg ezek az országok véleményem szerint nettó befizetők, tehát nem 
kedvezményezettek az Európai Unióban. Az más kérdés, hogy ez a nettó pozíció milyen 
bruttó tételekből áll össze. Ez a bruttó tételek közül egy; mindjárt föl is olvasnám, hogy akkor 
pontosan miért és hogyan alakul ki. Tehát a kormány nevében szeretném jelezni, hogy még 
egyszer, itt nincs arról szó, hogy Magyarország egy nála fejlettebb országot támogatna. Ez 
egyetlen kis eleme egy komplex rendszernek.  

Maga a konkrét kérdés tehát: „A 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szerint 
Hollandia és Svédország éves GNI alapú hozzájárulásukból bruttó összegben meghatározott 
csökkentéseket élveznek. A kedvezményt a többi tagállam fejlettségével arányosan 
finanszírozza. A 2013-as hozzájárulás összege az Európai Bizottság előzetes költségvetési 
tervezetében foglalt várható kiadási főösszeg alapján számolt befizetési adathoz igazodik.” 

És itt meg is állnék. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 81/1. módosító 

javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 szavazatot kapott. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 93/1. pont alatt Dorosz Dávid módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? Schiffer András képviselő úr! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Továbbra is érdekelne, hogy miért nem 
támogatják, hiszen Dorosz Dávidnak a javaslata egy elég lényegi nemzetpolitikai célra 
különítene el plusz 125 millió forintot. Itt egyrészt az autonómiatörekvések támogatásáról van 
szó, másrészt pedig arról, hogy az autonómiatörekvések megerősödését is szolgálja az, ha 
Magyarországnak, tehát az anyaországnak a gazdasági szerepvállalása erősödik a térségben. 
Ez teljesen egybevág a kormány nemzetpolitikai törekvéseivel, és mint az előbb jeleztem, a 
KIM nemzetpolitikai fejezetében bőven van egyébként lehetőség, nem beszélve a költségvetés 
egyéb tételeiről, arra, hogy ezt az igényt ki lehessen elégíteni.  

 
ELNÖK: További hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt mi fontos, értékes kezdeményezésnek 

tartjuk, és annak ellenére, hogy az imént az LMP képviselője nem támogatta a mi 
nemzetpolitikai tevékenység támogatására vonatkozó javaslatunkat, mi ezt támogatni 
kívánjuk.  

Az autonómia gondolatának népszerűsítése most ezen fog eldőlni sok tekintetben, az, 
hogy most szavak szintjén küzd-e a kormányzat ezért, vagy pedig a tettek szintjén is. Mert én 
azért nagyon jól emlékszem, sajnos egy elég fájó seb, nagyon sok határon túli magyar 
testvérünk is negatívan igazolta vissza Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr hozzáállását 
a július 4-i interpellációm kapcsán, amikor megkérdeztem tőle, hogy Trianon gyógyírja, 
avagy védhatalomként mikor kíván a magyar kormány a székely autonómiamozgalmak mellé 
állni, és akkor az interpelláció első percénél távozott az ülésteremből, majd Rétvári 
államtitkár úr egy semmitmondó válasszal lényegében nem foglalt állást az ügyben. Tehát az, 
hogy most a tettek mezején, mondjuk, 125 millió forinttal létrehozunk egy olyan alapot, 
amelyből lehet finanszírozni azon emberek munkáját, akik az elszakított területek 
önrendelkezésének gondolatát erősítik, az nagyon fontos lenne. Már csak azért is egyébként, 
mert az elszakított területeken élő magyar közösségekben nem tudatosult még kellően az 
autonómia gondolata, illetőleg különböző fogalmak keverednek, és hogy mennyire hatékony 
tud lenni ez, egy konkrét példát hadd mondjak el. A Székely Nemzeti Tanács nagyon 
sikeresen tudott egy olyan fiatalember segítségével Dél-Tirolban legmagasabb szintű 
találkozókhoz jutni, bizonyos Dabis Attila segítségével, aki tulajdonképpen csak annyit tett, 
hogy egy ott tanuló diákként föltárta a lehetőségeket, legmagasabb szinten fogadták a Székely 
Nemzeti Tanácsot, a székely önrendelkezési törekvések legfontosabb szervét, és azóta 
tulajdonképpen Székelyföld legfőbb diplomatájaként népszerűsíti az autonómia gondolatát, 
olyannyira, hogy két hete Strasbourgban kint volt a Székely Nemzeti Tanács vezetősége, és a 
magyar delegáció tagjaival – Gruber Attila is ott volt – mi is számos sikeres találkozót 
tudtunk lebonyolítani.  

Tehát ezt az ügyet, ezt a gondolatot kell vinni, ütni. A magyar kormányzatnak a 
nemzetstratégiai programjában is benne van, hogy ezt szeretné támogatni. Egy érvet tudnék 
egyedül elfogadni, hogy mondjuk, nem a legpontosabb láb került megjelölésre, vagy mit 
tudom én, ez a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodái megkötés túl szűk, és a kormány tágabb 
mozgásteret akarva szeretne autonómiát népszerűsíteni. De valamilyen elkülönített cél vagy 
feladat jó lenne.  

Hozzáteszem, az én előbb leszavazott 81/1-esem ugyanerre a célra alkalmas lett volna, 
tehát a nemzetpolitikai tevékenység támogatása című kategória. De hát ha már az nem nyert 
támogatást, akkor legalább ez a nevesített, konkrét 125 millió kapja meg ezt a lehetőséget. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A kormányt kérdezem, mi a reflexiója. 
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ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 
úr. Igazából bajban vagyok, mert nem tudok sok újat mondani ahhoz képest, mint amit 
korábban mondtam, hogy nincs baj azzal, amilyen célra Dorosz Dávid képviselő úr 
benyújtotta ezt a módosító indítványt. Tehát mi a forrásmegjelölést tudjuk okként mondani, 
minthogy onnan, nevezetesen a Terrorelhárítási Központnak a beruházási előirányzatát nem 
látjuk csökkenthetőnek ekkora összeggel. Tehát ez az oka annak, hogy a kormányzat nemet 
kell hogy mondjon erre az indítványra. 

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

támogatja ezt a javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 93/2. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Röviden próbálom. A Kárpát-medencei 

magyar nyelvű könnyűzenei és népzenei előadók támogatása című keretet szeretném itt 
nevesítetten 200 millió forinttal támogatni. Ez kapcsolódik egy már korábban benyújtott 
módosító javaslathoz, a forrásában viszont továbbra is ezt a holland–svéd visszatérítési forrást 
jelöli meg. Szerintem sokkal jobb helye lenne ennek a 200 millió forintnak, mondjuk, a 
Ghymes együttesnél, a Transylmania zenekarnál, és még hosszan folytathatnám azokat az 
elszakított területeken működő, kiváló magyar együtteseket, akik a nemzettudat 
fenntartásában ott döntő stratégiai szerepet játszanak. Ezt ma már, lényegében Nagy Feró óta 
tudjuk, hogy ha egy Nagy Feró azt mondja, hogy imádkozzunk és becsüljük meg 
magyarságunkat, akkor azt több százezer fiatal követi, szemben azzal, mint mondjuk, 
öltönyös politikusok beszédeit már sokkal kevésbé figyelik a fiatalok. Tehát igenis, a 
hagyományőrzésben és a nemzeti tudat fenntartásában szerepet játszó Kárpát-medencei 
magyar könnyűzenei és népzenei előadók értékesek, fontosak, és kérem, támogassák őket. 

 
ELNÖK: További hozzászólás nincs. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a 

javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 110/2. pont Novák Előd és Szávay István módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A munkatársaink által összegyűjtöttek közül az utolsó a 110/3. számú módosító 
javaslat, Dúró Dóra, Farkas Gergely, Ferenczi Gábor, Kepli Lajos, Novák Előd és Szávay 
István módosító javaslata. A kormányt kérdezem. 
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ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja. 
És engedje meg, elnök úr, hogy Schiffer András képviselő úr kérdésére a jegyzőkönyv 
kedvéért szeretnék majd választ adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezzel összefügg? 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem ezzel a módosító 

javaslattal függ össze, hanem a képviselő úr kérdésével. 
 
ELNÖK: Jó, akkor először fejezzük be ennek a módosító javaslatnak a vitáját. Gaudi-

Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ez a várpalotai 

Trianon-múzeumnak az 50 millió forinttal történő támogatásáról szólna. Nem tudom, kell-e 
még hosszabban kifejteni bármelyik képviselőtársunk számára, hogy mennyire fontos ez az 
intézmény, amely egyébként az első Orbán-kormány ideje alatt jött létre, és folytatja ezt a 
nagyon fontos missziós tevékenységet, de pénz nélkül ezt viszonylag nehéz megtenni, sőt 
lehetetlen. Én tehát arra kérem, különösen a környékbeli képviselőket; ha jól tudom, Horváth 
Zsolt képviselőtársunk veszprémi képviselő, hogy vállalja, tekintse szívügyének a várpalotai 
Trianon-múzeumot, és majd biztosan sokan fognak örülni az ő körzetében, hogy ezt 
támogatta, és rábeszélte erre képviselőtársait is; de végül is, Siófok sincs túl messze, Gruber 
Attila képviselőtársunk személyében.  

Trianon mindenkinek személyes ügy, úgy gondolom, aki magyar, akinek fáj Trianon, 
az magyar; vagy legalábbis kizárásos alapon mindenesetre nagyon nehéz elképzelni olyan 
magyart, akinek nem fáj Trianon. Nagyon komoly missziót végez ez a múzeum, rengetegen 
látogatják, nemcsak a csonka országból, hanem elcsatolt területekről is. Hozzáteszem, 
szerintem nem Budapest-elfogultság van bennem, csak azt mondom, lehet, hogy Budapesten 
is kellene akkor inkább egy ilyen múzeum, de hogy ott is kell egy ilyen múzeum, az biztos. 
Kérem, hogy támogassák. 

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

módosító javaslatot? (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Van-e olyan kapcsolódó módosító indítvány, amelyet bárki megtárgyalásra tart még 

szükségesnek az előbbieken túlmenően? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen jelzést nem kaptunk. 
Tessék parancsolni! Akkor a kormány képviseletében megadom a szót. 
 
ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Schiffer képviselő úr kérdésére, ami, ha jól értettük, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium igazgatási kiadásainak az inflációt meghaladó növekedésével volt kapcsolatos, 
annyiban tudok válaszolni, hogy én úgy gondolom, meg tudom nevezni azokat a jogcímeket, 
ami talán az idei költségvetésében nem szerepel még a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium igazgatásának, míg a jövő éviben tervezve van. Ez lehet véleményem szerint a 
növekedés oka. Ez elsősorban az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával 
összefüggő feladatok, az ehhez kapcsolódó személyi juttatások, ami itt jelenik meg a KIM 
igazgatásában. Azonkívül itt jelenik meg a kormánybiztosok, miniszteri biztosok tiszteletdíja, 
diákolimpia és jogszabály alapján a minisztérium által fizetendő kitüntetések fedezete. Ez 
nyilván az eddigiekben is így volt, azonban a mértéke személyhez köthető, és nem a 
jogcímhez magához.  
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Amit itt még kiemelnék, hogy a kiemelt beruházások kormánybiztosának feladataihoz 
kapcsolódó szerződésekre vonatkozó dologi kiadás is e minisztérium költségvetésében kerül 
megtervezésre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezzel ezt a napirendi pontot 

befejeztük. 

Mesterházy Attila, az MSZP képviselőcsoportja elnöke – az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat bizottsági módosító 
javaslatokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése tárgyában kelt – megkeresésének 
megvitatása (AIB/98/2012.) 

Az elnök előterjesztése 

Következik Mesterházy Attila frakcióvezető úr megkeresésének megvitatása. A 
napirendi javaslatban azt a címet viseli ez a napirendi pont, hogy „egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat bizottsági módosító javaslatokra 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése”, vagyis egyszerűbben fogalmazva a határozati 
Házszabály bizottsági módosító javaslatokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése. 

Frakcióvezető úr beadványát képviselőtársaim megkapták. Mint az ülés előkészítésére 
kötelezett elnöknek a következőket kell előrebocsátanom ennek a témának a kapcsán. 

Az ülés előkészítését az ügyrendi kérdések tekintetében én mindig úgy értelmeztem, 
hogy valamilyen konkrét, szövegszerű állásfoglalás-tervezetet tettem a bizottság asztalára. A 
jelen esetben azonban a megkeresés hosszas tanulmányozása után, amelyet munkatársaimmal, 
őket bevonva végeztünk, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az ülést igazán akkor tudom 
előkészíteni, ha itt most nem teszek le állásfoglalás-tervezetet az asztalra. Természetesen 
vitassuk meg a javaslatot, és ha ennyit elmondtam, röviden hozzá szeretném tenni az előbb 
említett eljárásom indokait is. 

Ez a megkeresés az én megítélésem szerint igazi ügyrendi vitát nem tartalmaz. Nem 
találok olyan pontot a megkeresésben foglaltakban, amelynek kapcsán énnekem tudomásom 
lenne egymással szemben álló álláspontokról. Tehát amit Mesterházy Attila leírt, az szerintem 
nem is vitás. Nem tudok arról, hogy bármelyik frakció ellenkező állásponton lenne a 
Házszabály értelmezésében. Mert ugye ne felejtsük el, hogy az ügyrendi feladatokat ellátó 
bizottságnak vitás rendelkezések értelmezésében kell állást foglalnia. Van a 107. §, annak van 
egy tartalma, és annak a tartalmát másképp értelmezi az egyik frakció és másképp értelmezi a 
másik frakció – akkor van ügyrendi vitás kérdés. De itt ilyen nem volt.  

Azon gondolkodtam még sokáig – a megkeresésnek ugyanis van egy olyan kitétele, 
hogy utaló rendelkezések miatt az értelmezés nehéz –, hogy egy olyan állásfoglalás-tervezetet 
készítek, amely nem utaló szabályok formájában leírja a bizottságok, kijelölt bizottság, 
előterjesztő, alkotmányügyi bizottság, első helyen kijelölt bizottság – különböző tényezők 
vannak –, országgyűlési képviselő módosítójavaslat-benyújtási jogát a részletes vita lezárása 
után. Ennek lenne értelme; akár nyitva van a kérdés, hogy egy ilyen irányú általános érvényű 
állásfoglalást el lehetne éppenséggel fogadni, mert megkönnyítené az értelmezést, jóllehet, itt 
nem vitás kérdésekről van szó, hanem olyan kérdésekről, amelyek értelmezésében szerintem 
egyetért valamennyi frakció, annak az áttekinthetőbb leírásáról. Ez még talán beleférne az 
ügyrendi bizottság kompetenciájába. Az előkészítés során azonban szembesültünk egy 
problémával, amely voltaképpen gyakorlati okok miatt nem is került szembe, amelyet, meg 
kell mondjam, az MSZP nem kifogásol, de itt valóban van egy probléma, jelesül a 102. és a 
107. § viszonya. Ha megnézik képviselőtársaim a 102. §-t, ott a határozati Házszabály a 
kijelölt bizottságnak egy olyan hatáskört ad a kezébe, egy olyan jogkört, ami gyakorlatilag a 
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107. §-t értelmetlenné teszi. Ugye, itt arról folyt a vita már a házszabály-módosítás kapcsán a 
múlt évben is, és itt is fölmerült olykor egyes ügyek kapcsán, a köztársasági elnök úr politikai 
vétója is olyan problémákra épült, hogy az Országgyűlésben ne lehessen a zárószavazás előtt 
egy törvényjavaslatot komplett átírni. Én ezzel – most a célt fogalmazom meg és a kritikát – 
teljes mértékben egyetértek. A 107. § azt szolgálná, hogy legalább 24 órával korábban legyen 
lehetséges az előterjesztőnek, az első helyen kijelölt bizottságnak, illetve az alkotmányügyi 
bizottságnak beterjeszteni olyan módosítót, amely átírja a törvényt. Zárójel: örülnék, ha ilyen 
lehetőségekkel is csak nagyon ritkán élnének, mert az igazi az lenne szerintem, ha az 
eljárások korábbi szakában szembesülnénk egy új változattal. 

Ha viszont meg tetszenek a 102. §-t, a 102. § a kijelölt bizottságnak lehetővé teszi – 
lehetővé teszi! –, hogy egy törvényjavaslatot a zárószavazás megkezdéséig – most nem 
tudom, jól emlékszem-e szó szerint a szövegre… (Közbeszólások: A záróvita lezárásáig.), 
bocsánat, hadd legyek teljesen pontos… –, a záróvita lezárásáig teljesen átírjon. Ez eddig 
azért nem okozott szerintem problémát, mert ezzel egyetlen bizottság sem élt emlékezetem 
szerint.  

Nos, ha van valami megoldanivaló… (Dr. Lamperth Mónika és dr. Bárándy Gergely 
hangosan konzultál az MSZP szakértőjével.) Én módot fogok adni konzultációra úgyis a 
szakértővel, úgyhogy most ne tessék… – de megvárom. 

Tehát, kérem szépen, én azt gondolom, hogy ha valaminek igazán értelme van, az a 
102. és a 107. § közti ésszerű belső koherencia megteremtése, jelesül a kijelölt bizottságnak 
ezt a parttalan hatáskörét énszerintem korlátozni kell, különben értelmetlen a 107. §. Ezért 
arra az álláspontra jutottam, és a frakciónkon belül erről egyeztettünk is, hogy én a mai ülésen 
egy paritásos albizottság felállítására teszek javaslatot, amely legkésőbb szeptember 30-áig 
terjesszen be a bizottságnak egy, a két szakasz koherenciáját az előbbiek szellemében 
biztosító házszabály-módosító javaslatot, illetve ha még emellett szükséges valamilyen 
állásfoglalás megalkotása értelmezés okán, de valódi ügyrendi eltérő nézetek értelmezése 
okán a Mesterházy-féle beadvány következtében, akkor erre nézve is tegyen ez az albizottság 
javaslatot. Azt javaslom, hogy a bizottság vezetését a KDNP láthassa el, vagyis magamra 
vállalom ezt, albizottsági alelnököt pedig az MSZP adjon, mivel az MSZP-é volt a 
kezdeményezése ennek az ügyrendi vitának.  

Ezzel a tiszteletteljes javaslattal állok a bizottság elé, mert úgy gondolom, ezen az úton 
tudunk értelmes munkát, legyen az akár értelmezés, legyen pedig jogszabály-alkotás, értelmes 
munkát megvalósítani.  

Lamperth Mónikának megadom a szót. 

Hozzászólások, észrevételek, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, én sajnálom, hogy 
attól a szerintem helyes gyakorlattól most elnök úr eltért, hogy idehozzon javaslatot. 
Szerintem az jól szolgálja egyébként a munkánkat, ha az elnök úrnak van írásos javaslata. De 
meghallgatva az ön érvelését, azt kell mondjam, van véleménykülönbség közöttünk tartalmi 
ügyekben is. 

Egyrészt az a probléma, amelyet elnök úr említett, azt gondolom, a mi javaslatunkban 
tisztázott, arra megoldást ad. Hiszen mi azt javasoljuk, hogy állapítsa meg a következőket, és 
szerintünk – most nem fogom fölolvasni időtakarékosság okán – ha ezt megállapítja a 
bizottság, amit mi szövegszerűen javasoltunk, akkor arra a dilemmára, amit elnök úr 
elmondott, van válasz az utolsó bekezdésben.  

Egyébként visszatérve még a dolog elejére és tartalmára, Mesterházy Attila 
frakcióvezető úr azért élt ezzel a kezdeményezéssel, mert túl azon, hogy mi, az 
alkotmányügyi bizottság szocialista tagjai rendszeresen, amikor a frakcióban ilyen komoly 
dolgokról van szó, tájékoztatjuk a frakcióvezető urat arról, hogy hányszor van olyan döntés, 
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ami megítélésünk szerint módosító indítványoknál nem felel meg a Házszabálynak, de ennek 
különös nyomatékot adott – bár azt gondolom, mi is alaposan érveltünk – az, hogy a 
köztársasági elnök is most már többedik alkalommal kifejezetten eljárási szabálysértésre 
hivatkozva küldött vissza megfontolásra az Országgyűlésnek törvénytervezeteket. Azt csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy több esetben mi helyesebbnek tartottuk volna, ha az elnök úr 
az Alkotmánybíróságtól előzetes normakontrollt kér, de ő így döntött, eljárási szabálysértés 
miatt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Szerintünk olyan esetekben is, 
helyesen, amit egyébként meg lehetett volna előzni, ha helyesen értelmezi az alkotmányügyi 
bizottság a Házszabályt.  

Mondok még egy példát. Elnök úr nem említette itt a 96. §-t, de a 96. § (3) 
bekezdésében például, amikor az utolsó mondatnál azt mondja a Házszabály, hogy az 
alkotmányügyi bizottság szükség szerint módosító javaslatot tesz, ezt az alkotmányügyi 
bizottság teljesen kiterjesztően értelmezi, miközben szerintünk napnál világosabb, hogy 
miután ez egy bekezdésben van azzal a korlátozó szabállyal, amikor a kijelölt bizottságot és 
az alkotmányügyi bizottságot is korlátozza maga a Házszabály, hogy milyen témákban, 
milyen esetben nyújthat be módosító indítványt, ezt a kormányoldal rendszeresen külön jogi 
normaként értékelte, és úgy gondolta, hogy annak, hogy az alkotmányügyi bizottság szükség 
szerint módosító javaslatot tesz, nincs korlátja, és kéket-zöldet beraktak még olyankor is, 
amikor szerintünk már nem lehetett volna. Tehát nekünk meggyőződésünk az, hogy ha ezt 
elfogadja általános érvényű állásfoglalásban az alkotmányügyi bizottság, amit mi javasoltunk, 
akkor az ezekre a problémákra megoldást jelent.  

Úgyhogy én azt javaslom elnök úrnak, vagy azt kérem elnök úrtól, hogy én ezzel a 
Mesterházy Attila beadványát kiegészítő szóbeli kiegészítéssel, remélem, hogy meggyőztem 
nagy tömegekben a kormánypárti képviselőket, és elfogadják, hogy ez legyen egy általános 
érvényű állásfoglalás, tehát magyarul: kérek erről szavazást. Hogyha elveti a 
kormánytöbbség, akkor érdemben megfontoljuk itt néhány másodperc alatt elnök úrnak a 
javaslatát az albizottság létrehozataláról. Nem vagyunk ebben erősen szembenállók, de én 
jobban szeretném, ha először erről születne döntés. Kérek erről szavazást. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Átadom az ülés vezetését Papcsák Ferencnek, hogy a napirendi ponthoz 

folyamatosan és többször is hozzá tudjak szólni.  
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót 

elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Képviselő Asszony! A végéről kezdem. 

Én nem tudok arról, hogy a bizottságunk a 96. § (3) bekezdésének az utolsó mondatát az 
előző rendelkezésektől függően értelmezné. Ha van ilyen frakcióálláspont, akkor jogos egy 
ilyennek a meghozatala, de ilyen frakcióálláspontról én nem tudok. Házszabályi viták kapcsán 
itt a bizottságban, ha fölmerült valamilyen kérdésben Házszabály vitatása, soha nem 
hivatkozott senki arra emlékezetem szerint, hogy a 96. § (3) bekezdésének az utolsó mondata 
azt jelenti, amit ön a bizottságnak tulajdonít.  

Tehát most is azt mondom, én nem látok ügyrendileg vitás kérdést. Az, hogy 
megismételjük a Házszabály rendelkezéseit, ráadásul ugyanúgy, annak nem látom értelmét. 
Lehet hozni olyan ügyrendi állásfoglalást, hogy ügyrendi állásfoglalás az Országgyűlés 
üléseinek vezetéséről, értelmezzük az erre vonatkozó szakaszt, és kijelentjük, hogy igen, úgy 
kell érteni azt, hogy az ülést az Országgyűlés elnöke vagy az általa kijelölt ülésvezető vezeti, 
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hogy azt úgy kell érteni, hogy az Országgyűlés ülését az elnök, illetve az általa kijelölt 
ülésvezető vezeti – ez a hogy van az, hogy maga mindent kétszer mond, maga mindent 
kétszer mond… Ez nem ügyrendi bizottsági feladat.  

Én nagyon boldog lennék, ha meg tudna jelölni képviselő asszony olyan házszabályi 
rendelkezéseket a 107., 102., 96., 95., 94. §-ok tekintetében, amiben értelmezési vita van. Ha 
voltak olyan döntések, amelyek nem vágtak egybe – ez hipotetikus, én ezt nem tudom –, 
akkor ez nem értelmezési kérdés, hanem a Házszabály megtartásának a kérdése. Amiben én a 
magam részéről, és úgy gondolom, hogy ezzel a frakcióink is, a Fidesz- és a KDNP-frakció is 
egyetért, maximálisan elkötelezett vagyok, hogy a Házszabályt szigorúan és mindig tartsuk 
be.  

Áder elnök úr egyébként nem ennek a rendelkezésnek a megsértésére hivatkozva élt a 
politikai vétójával. Nem mondta azt, hogy a 96. § (3) bekezdésének az utolsó mondatát 
értelmezte volna rosszul az Országgyűlés, hanem ő más természetű hibáról beszél.  

Ha úgy gondolja, képviselő asszony, készíthetünk éppenséggel egy állásfoglalás-
tervezetet, de ha én az állásfoglalás-tervezetet elkészítem, abban kénytelen leszek szó szerinti 
szövegekhez ragaszkodni, és pont azt kimondani, ami nekem a legkevésbé tetszik, és amiről 
én itt beszéltem, és aminek itt a közös megoldását javasoltam. Akkor ki kell jelenteni, hogy 
igen, a kijelölt bizottság bármikor átírhatja a törvényt. Ezt akarjuk? Nem ezt akarjuk. 

Ha a Házszabály jelenlegi állapotában állásfoglalást akarunk hozni, akkor meg kell 
erősítsünk olyan rendelkezést, amivel én nem értek egyet – akkor legyen szabad így 
mondanom, nagyon határozottan. És megbeszéltük frakción belül, a frakcióban sem szeretnék 
azt, hogy megerősítsük azt, hogy a kijelölt bizottság itt bármit csinálhat. Márpedig ez van a 
Házszabályban, és az önök által írt beadványból melyik mondat ad erre orvosságot? Erre nem 
ad orvosságot! Mert az, hogy akár az 1. pontban utalnak a Házszabály 94. § (3) bekezdésére, 
az mit is jelent? Ott arról van szó, hogy ha már van egy törvény, és egy törvényhez nyújtanak 
be egy módosító törvényt, akkor az ahhoz benyújtott módosító javaslatok nem 
terjeszkedhetnek túl a módosító törvény tárgyán, vagyis további törvények módosítását nem 
lehet hozzákapcsolni. De itt nem erről van szó! A 95. §, az, hogy az alkotmányügyi 
bizottság…, mit jelent a koherenciazavar, és utalunk a 95. §-ra, ez is biztos!  

Ha képviselő asszony akarja, el lehet halasztani, nincs most előttünk határozattervezet. 
Mert én teljes jóhiszeműséggel azt gondoltam, hogy messze túlmenve a kezdeményezőknek a 
kívánságán, próbálok egy közös – hangsúlyozom, egy közös – megoldással Házszabályt 
javítani. Ezért nem készítettem, illetőleg talonban vannak állásfoglalás-tervezetek, hogy így 
mondjam, a fejemben, tehát előállítható, ha akarják, szeptemberre; most már nem tudok ide 
letenni a Ház elé állásfoglalás-tervezetet. De ha állásfoglalást akarnak hozni, akkor képviselő 
asszony is fogalmazzon meg állásfoglalást. 

Ha kérik, tartsunk néhány perc szünetet talán most. Tartsunk egy kis szünetet? 
(Többen jelzik, hogy igen.) Két perc szünetet javaslok, bocsánat – mert nem én vezetem az 
ülést, elnézést. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Rögzítjük, hogy Turi-Kovács Bélát Gruber Attila 

helyettesíti. 
Két perc technikai szünetet tartunk. Arra kérem a képviselő asszonyt, hogy 

méltányolják a javaslatot. Szerintem egy paritásos bizottság tökéletesen alkalmas lehet arra, 
hogy a nyári hónapokat kitöltsük megfelelő munkával. (Derültség.)  

Akkor most két perc szünetet tartunk. (Rövid szünet.) Folytatjuk az ülést. Kérem a 
képviselő hölgyet, urakat, hogy foglalják el a helyüket.  

Lamperth Mónikáé a szó. Tessék! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, azt javasolja a 
szocialista képviselőcsoport, hogy mint általános érvényű állásfoglalásról erről a tervezetről 
szavazzunk. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez kielégíti azt a tartalmi és formai követelményt, ami 
egy alkotmányügyi bizottság általános érvényű állásfoglalásánál előírás. Erről kérünk 
szavazást. 

Ha ez valamilyen baleset folytán nem kapja meg a többséget, akkor úgy gondoljuk, 
támogatható az albizottság, de mi először mégiscsak szeretnénk arról érvelni, mert úgy 
gondoljuk, hogy megúszható az albizottsági munka.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mivel szavazásra vonatkozó ügyrendi indítvány érkezett, frakciónként két 

perc… 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én kérnék két perc tanácskozási szünetet.  
 
ELNÖK: Tanácskozási szünetet kér elnök úr. Két perc szünet következik. (Rövid 

szünet.) Az egy perc szünetet követően frakciónként egy-egy ember egy-egy percben 
hozzászólhat. 

Elnök úré a szó a KDNP részéről. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Természetesen lehet erről szavazni. Én azt 

gondolom, hogy ez a rendelkezés a Házszabály nem vitatott tartalmának a megismétlése. 
Erről ügyrendi állásfoglalást értelmetlen hozni. Ezért azzal együtt, hogy egyetértünk a 
Házszabály értelmezésével, bár szeretnénk a Házszabályon változtatni, azért én azt javaslom, 
és a KDNP nevében ezt teszem, hogy tartózkodni fogunk a határozathozatal során. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség részéről is úgy 

látom, ahogyan az elnök úr ismertette. 
A Jobbik részéről Gaudi-Nagy Tamás következik röviden, egy percben. (Derültség.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hogy lement a két perc egy percre közben… 

Köszönjük az egyenlő mércével való mérést. 
Mi is most tanulmányoztuk a problémát. Egyetértünk elnök úrral egyébként abban, 

hogy itt nem ez a fő probléma igazából, hanem valóban az, amit elnök úr is aggályosként vet 
föl, hogy a záróvitáig nyújthat be a kijelölt bizottság módosító javaslatot, ami tényleg 
életveszélyes. És szerencsére nem nagyon éltek eddig a bizottságok ezzel, de azért az egész 
intézményrendszer valahogy abba az irányba tart, hogy az utolsó másodpercekben varrják át a 
ruhát. 

Egyébként én még egy problémafelvetéssel gyarapítanám az ügyet – mi egyébként 
támogatjuk egy ilyen paritásos bizottságnak a létrehozását –, mégpedig azzal, hogy ha 
bizottsági módosító javaslat benyújtására kerül sor, és mondjuk, viszonylag rövid időközben, 
de nem záróvitaszakaszban, tehát nem zárószavazás előtti módosító javaslatként, hanem sima 
bizottsági módosítóként, akkor fő szabály szerint arról nincs plenáris vitalehetőség, ugye? 
Tehát egy bizottsági módosító javaslat esetén fő szabály szerint a részletes vitában nem tudjuk 
megtárgyalni, ha a részletes vita után nyújtja be a bizottság; ez egy nagyon nagy űr. Én azt 
javasolnám, hogy a záróvitába vonjuk be ezeket a javaslatokat, tehát a záróvita terjedjen ki az 
ilyen bizottsági módosító javaslatokra. Konkrét példát mondok: itt volt ez a Lungo Drom-
székházügy. Ez a költségvetési törvényhez benyújtott módosító volt, amelyben tizenöt 
egyházi ingatlan között egyként elrejtve ott volt a Lungo Drom-székház mint kvázi egyházi 
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ingatlan – mindegy… A lényeg az, hogy nem lesz már lehetőség a Ház előtt erről vitázni, 
pedig azért egy nem akármilyen tétel ez, egy körülbelül 300 milliós székházról van szó.  

Úgyhogy én kérem, ezzel is egészítsük ki a bizottság munkáját, amit támogatunk. 
Egyébként pedig mi is tartózkodni fogunk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A szavazás megkezdését megelőzően az ülés vezetését 

átadom elnök úrnak. 
 

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

Szavazások 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor tehát az MSZP kérésére úgy tekintjük a beadványt 
– mert ez így alakszerű formában nincs önök előtt, de ezt kérte az MSZP –, hogy ezt az 1. és 
2. pontot, ami a beadványban van, mint kvázi általános érvényű állásfoglalás-tervezetet 
tekintsük és bocsássuk szavazásra. Ennek a kérésnek eleget teszek. Én már érdemben 
nyilatkoztam is a KDNP nevében. 

Kérdezem, ki támogatja ennek a kétpontos állásfoglalásnak az elfogadását. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 4 szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta. Ellene ki szavaz? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 19 tartózkodás mellett a bizottság nem 
fogadta el ezt az általános érvényű állásfoglalást. 

Akkor a javaslatomat teszem fel szavazásra, amelyet még egyszer összefoglalok: az 
alkotmányügyi bizottság küldjön ki egy 6-tagú paritásos albizottságot a határozati Házszabály 
102. és 107. §-a viszonyának az áttekintéséhez, és belátása szerint tegyen módosító 
országgyűlési határozati javaslat előterjesztésére javaslatot az alkotmányügyi bizottságnak. 
Illetve ha még emellett a kérdéskör kapcsán, a bizottsági módosító javaslat tartalma kapcsán 
további állásfoglalást tart szükségesnek, arra nézve is tegyen javaslatot. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás folyamatos közbeszólásaira:) Az is beletartozik, képviselő úr, amit fölvetett. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Ja, értem.) Tehát a 102. és 107. § fölveti… (Közbeszólások.) Bocsánat, 
akkor most onnan folytatnám a javaslatot, hogy megfogalmaztam a bizottság feladatát; a 
bizottságnak két tagja fideszes, egy tagja kereszténydemokrata, egy tagja szocialista, egy tagja 
jobbikos, egy tagja LMP-s képviselő. Az albizottság elnökét a Kereszténydemokrata Néppárt 
adja, alelnökét a Magyar Szocialista Párt. A határidőre azt javasolom (Dr. Steiner Pál: 
Október 30.), hogy ez szeptember 30-a legyen, mert meg lehet csinálni, és legyen minél 
rövidebb az az idő, ameddig egy olyan házszabályi rendelkezés van, amivel itt láthatóan senki 
nem ért egyet.  

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Elnök úr, nem akarom elpoénkodni a dolgot, de 

tekintettel arra, hogy a parlament szeptember 10-e körül indul, és mindenféle előkészítő 
tanácskozások vannak, ezért célszerű lenne, ha most ebben tetszene engedni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr javaslatát fölteszem módosító javaslatként szavazásra. (Dr. 

Papcsák Ferenc: Október 15.) Legyen október 15.? (Nincs ellenvetés.) Jó. Akkor az 
albizottság mandátumának a határideje október 15-e, eddig kell a feladatát teljesítenie.  

A fejekben tehát végül is tiszta, ugye, mert itt közben mások is elhangoztak, hogy mi 
tartozik az én javaslatomhoz? (Jelzésre:) Igen, mindenki érti ezt. Akkor erről döntünk, 
határozatot hozunk. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez egyhangú, a bizottság 
egyhangúlag így döntött.  

Horváth Zsolt, parancsoljon! 
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DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnök úr, a személyi javaslatot illetően azt 
javaslom, hogy az albizottság tagjai a Fidesz részéről dr. Papcsák Ferenc és dr. Vas Imre 
képviselőtársunk legyen. 

 
ELNÖK: A Kereszténydemokrata Néppárt részéről pedig én vállalom a tagságot és az 

albizottság vezetését.  
Az egyszerűség kedvéért – de még vissza tudunk rá térni a héten, hiszen van még egy 

ülésünk – tudnak-e most nyilatkozatot tenni a többi párt részéről? Szocialista Párt? 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): A Szocialista Párt részéről javasolom Lamperth 

Mónikát és Steiner Pált. (Közbeszólások: Csak egy lehet.) Egy lesz? Akkor Steiner Pált 
javaslom. 

 
ELNÖK: Merthogy paritásos a bizottság és 6-tagú. Akkor ki a javaslat?  
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Steiner Pál a javaslat. 
 
ELNÖK: Steiner Pál lesz akkor, jó. Gyüre Csaba alelnök úr? 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én Gaudi-Nagy Tamást javaslom a 

testületbe. (Dr. Szakács Imre: Én pedig Schiffert javaslom az LMP-től. – Derültség.)  
 
ELNÖK: Informálisan tájékoztatom a bizottságot, hogy Schiffer úr is vállalta a 

részvételt. Mivel nincs az LMP tekintetében választási lehetőség, javaslom, hogy Schiffer 
András legyen még az albizottság tagja.  

Akkor most már az albizottság összetételéről tudunk úgy szavazni, azzal együtt, hogy 
Steiner Pál a bizottság alelnöke is. Kérdezem, ki ért ezzel egyet. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) Ez is egyhangú döntés volt. Akkor ezzel megvolnánk. 

Egyebek 

Képviselőtársaim! Ebben a pillanatban bizonytalan az, hogy csütörtökön vagy szerdán 
lesz ülés, mert a házvezetés aggodalmaskodik azzal kapcsolatban – és lehet, hogy igaza van, 
tehát ezt nem pejoretíve mondom –, hogy a csütörtöki időnk elég-e a munka elvégzéséhez. Én 
még kapcsolatba lépek a házvezetéssel is, de az is elképzelhető, hogy csütörtökön elég korai, 
szokatlanul korai időpontban lesz az ülés. Lehetséges az? (Közbeszólások.) Nyilván az elnök 
tűzi ki a bizottság ülésének az időpontját, de szokatlan helyzeteket illetően egy előzetes 
konzultációt tartok illőnek. Tehát ez lehet akár 7-kor, fél 8-kor is, ha úgy adódik. 
(Közbeszólások.) Inkább, mint szerdán. 

Van még egy probléma, elnézést, majd’ elfeledkeztünk róla.  

Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7309. szám); döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Vissza kell térnünk a víziközmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos törvény módosítására, 
tudniillik van egy elírás: 12. § szerepel az egységes javaslat 54. §-ában, és az helyesen 10. §. 
Ezt csak bizottsági módosító javaslattal tudjuk kijavítani. A legklasszikusabb példája a 
koherenciazavar kiküszöbölésének. Ha ezt a bizottság elfogadja, az egyetemen ezen fogom 
tanítani a koherenciazavar problémájának a kijavítását. (Derültség.)  

Javaslom tehát ennek a bizottsági módosító javaslatnak az előterjesztését. Kérdezem a 
kormány képviselőjét, támogatja-e ennek a javaslatnak az előterjesztését. Képviselőtársaim 
előtt ott van, most osztottuk ki. 
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DR. MATLÁK ZSUZSANNA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 
tudok mondani, tekintettel a hirtelen benyújtásra. A tárca támogatja a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm, a tárca támogatja. Szekó képviselő urat kérdezem mint 

előterjesztőt.  
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ő is támogatja. További hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? (Nincs.) 

Határozathozatal következik. Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság benyújtsa ezt a javaslatot? 
(Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy benyújtja ezt a módosító 
javaslatot.  

Köszönöm szépen a részvételt. A bizottság ülését berekesztem.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


