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a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8274. szám)  
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám)  

(Általános vita)  
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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  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) távozása után dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz), illetve Kozma 
Péternek (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Varga László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs hulladékgazdálkodási referens 
(Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke  
Kara Ákos főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Szili Katalin (független) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ülését megnyitom, és tisztelettel 
köszöntöm a megjelenteket, a bizottságunk tagjait, illetve a napirendi pontokhoz meghívott 
további résztvevőket. 

Napirendi javaslatomat képviselőtársaim írásban megkapták. Ehhez egy módosító 
javaslat érkezett, Vas Imre képviselő úr jegyzi: a hulladékról szóló T/5538. számú 
törvényjavaslat zárószavazásra történő felkészítését javasolja.  

A napirendről – ideértve a módosítást is – vita nélkül határozunk. Előzetesen 
rögzítjük, hogy Puskás Imrét Varga István, Szakács Imrét Vitányi István, Bohács Zsoltot Vas 
Imre, Gulyás Gergelyt Papcsák Ferenc, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba, Rubovszky 
Györgyöt Salamon László, Gruber Attilát pedig Horváth Zsolt helyettesíti.  

Kérdezem először, ki támogatja Vas Imre napirend-módosító javaslatát. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság a napirend módosítását elfogadta. 

Most már az így módosított napirendet teszem fel szavazásra. Ki támogatja azt? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság a napirendet az előbb elfogadott 
módosítással együtt elfogadta.  

Zárószavazások előkészítése 

a) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
(T/7954. szám) 

Az 1. napirendi pontunk: zárószavazások előkészítése, mégpedig elsőként a T/7954. 
számú, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényjavaslat 
záróvitára történő előkészítésére kerül sor, amellyel kapcsolatosan egy 14 pontos 
ajánlástervezet áll rendelkezésünkre. Valamennyi módosító javaslatot az előterjesztő kormány 
nyújtotta be. A kormány képviseletében Laki Gábor főosztályvezető urat köszöntjük. 
Álláspontot nem kérek, mert az ő javaslatukról kell döntenünk.  

Az 1. pont fölötti vitát megnyitom. Ki kér szót? (Nincs jelentkező.) Ha senki, 
határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság 
támogatta. 

Vas Imre képviselő úrnak ügyrendi javaslata van. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tekintve, hogy mindegyiket az 

előterjesztő nyújtotta be, javaslom, hogy – az 1-esről már döntöttünk – a 2-14. pontokat 
egyben tárgyaljuk, illetve egyben szavazzunk róluk. 

 
ELNÖK: Igen. Észrevétel van-e? (Nincs.) Ez egy ügyrendi javaslat volt, 

határozathozatal következik. Ki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 17 igen. Ellene? 
(Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság ezt az ügyrendi 
javaslatot elfogadta.  

Így tehát a 2-estől a 14. pontig bezárólag nyitom meg a vitát a továbbiakban. 
Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Ki 
támogatja ezeket a javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. 
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Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
a módosító javaslatokat támogatta. 

b) A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7955. szám) 

Az 1/b napirendi pont következik: a T/7955. szám alatt jegyzett, a munkahelyvédelmi 
akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése. 8 pontból áll a javaslat, valamennyit a 
kormány mint előterjesztő nyújtotta be.  

Vas Imre képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ennél is ugyanazt javaslom, hogy az 1-8. pontokat egyben 

tárgyaljuk és egyben szavazzunk róluk.  
 
ELNÖK: Kíván-e az ügyrendi javaslathoz hozzászólni frakciónként egy képviselő? 

(Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt az ügyrendi indítványt? (Szavazás.) 17 

igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
elfogadta az ügyrendi javaslatot.  

Megnyitom a vitát az ajánlástervezetben foglalt 8 jelentéspont mindegyikére. Ki kér 
szót? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító javaslatokat? 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 1 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokat támogatta. 

c) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8274. szám) 

Következik az 1/c alatti napirendi pont: a T/8274. számú, Aradszki András, Balázs 
József és Rogán Antal képviselő urak által jegyzett törvényjavaslat, melynek címe: a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Sem a 
kormány, sem az előterjesztők nem képviseltetik magukat.  

Rogán Antal előterjesztőként nyújtott be két módosító javaslatot az indítványhoz. Vas 
Imre képviselő úr? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy tárgyaljuk meg, hiszen a jogszabályi 

feltételei megvannak a Házszabály szerint. 
 
ELNÖK: Föl sem merült bennem, hogy ne így járjak el. Csak akkor lehetne vitatkozni, 

hogy ne tárgyaljuk, ha erre irányuló ügyrendi indítvány hangzana el. Valóban, az előterjesztő 
jelenléte ehhez most nem szükséges. 

Az 1. pont fölötti hozzászólások lehetőségét megnyitom. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Föl sem merült bennem, hogy sem előterjesztő, sem kormány nincs, és 
mégis ne tudná Vas Imre képviselőtársam, hogy mi a teendő. 

Elnök úrnak a segítségét szeretném viszont kérni, hogy kitől kérdezhetek, ugyanis van 
érdemi kérdésem. Elmondom, aztán hátha valaki ad rá választ. Abban sincs persze semmi 
kétségem, hogy ha nem lesz válasz, akkor is tudnak szavazni a kormánypárti képviselők. 
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ELNÖK: Képviselő asszony, bocsánat, tehát legyen világos a dolog: a Házszabály 
szerint ezek a részvételek nem kötelezőek. Ezért mondtam azt, hogy föl sem merül, mert ilyen 
nem először fordul elő. Az más dolog, hogy az lenne a szerencsése, ha itt lennének.  

Én azt tudom mondani, hogy a hozzászólásokat tegyük meg, kérdéseket is föl lehet 
tenni, amiben mindannyiunk számára ott van a megválaszolás vagy meg nem válaszolás 
kérdése. Aztán a tárgyalás eredményeként el tudjuk dönteni, hogy hogyan szavazzunk a 
javaslatról.  

Parancsoljon, folytassa az érdemi felszólalást! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm, elnök úr.  
Az 1. sorszám alatt Rogán Antal képviselő úr módosító indítványa azt javasolja, hogy 

világörökségi területen szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 
nyitva tartásánál a jegyző engedélyéhez szakhatóságként a rendőrségnek is van szakhatósági 
hozzájárulási kötelezettsége, illetve jogosultsága, közbiztonsági szempontból. Itt azt javasolja 
Rogán képviselő úr, hogy a rendőrség a szakhatósági hozzájárulást hivatalból évente vizsgálja 
felül, illetve lakossági bejelentés alapján bármikor felülvizsgálhatja.  

Én azt gondolom, hogy ha bejelentés van, akár lakossági bejelentés, akár más, akár a 
rendőrség hivatalból észleli ennek szükségét, akkor ezt megteheti, tehát ha ezzel akarja a 
képviselő úr kiegészíteni, ebben van logika. De olyan felesleges adminisztratív terhet rakni a 
rendőrségre, hogy évente hivatalból legyen köteles, én ezt feleslegesnek érzem.  

A kormány több alkalommal kinyilvánította, hogy támogatja azt, hogy csökkentse a 
bürokráciát, támogatja azt, hogy kisebb legyen az adminisztratív teher a különböző 
közigazgatási szerveknél. Itt egy olyan, egyébként szerintem felesleges adminisztratív terhet 
rak a rendőrségre, ami nem hoz többletet. Ugyanis ha probléma van, így is, úgy is megtehető 
a szükséges lépés. De csak azért, hogy legyen egy lista, hogy azt évente még hol kell 
hivatalból felülvizsgálni, felesleges adminisztrációnak tartom.  

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

1. pontot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 15 igen. A bizottság támogatta. 
A 2. pont következik, Rogán Antal módosító javaslata. Ki kér szót? (Nincs jelentkező.) 

Senki, akkor határozathozatal következik. Ki támogatja a 2. pontot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 17 igen. A bizottság támogatta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

d) A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám) 

A következő napirendi pont, mivel kiegészítettük a napirendet, és az a logikus, hogy 
zárószavazások körében – mivel így is szólt az indítvány – tárgyaljuk meg, tehát 1/d pontként 
következik a hulladékról szóló T/5538. számú törvényjavaslat zárószavazásra előkészítése. A 
kormány képviseletében kit köszönthetünk? 

 
DR. SZŐGYÉNYI-KOVÁCS SZABOLCS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot 

kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és elnök urat. Szőgyényi-Kovács Szabolcs 
vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről. Kollégámmal együtt vagyok itt jelen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen; ennyit kellett tudjunk, hogy rögzíthessük a 

jegyzőkönyvben, ki képviseli a kormányt. 
A második ajánlástervezet 39 pontos javaslatot tartalmaz, valamennyit az előterjesztő 

nyújtotta be. 
Vas Imre képviselő úr, ügyrendi kérdés? 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen.  
 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Hasonlóan az előzőekhez, javaslom, hogy a 39 pontot 

egyben tárgyaljuk, tekintve, hogy valamennyit az előterjesztő nyújtotta be, úgyhogy egyben 
tárgyaljuk és egyben szavazzunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Hozzászólás frakciónként? (Nincs jelentkező.) Senki nem tett ellenvetést. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság tehát az ügyrendi indítványt elfogadta. 

Megnyitom a vitát valamennyi pont tekintetében. Az előterjesztő javaslatai, ezért 
külön nem kell megkérdeznünk, hiszen nyilván egyetért a saját javaslatával. Ha fölmerül 
kérdés, akkor kérünk választ rá.  

Hozzászólási igényt senki nem jelzett, így válaszolni sincs mire. Határozathozatal 
következik. Ki ért egyet a 39 módosító javaslattal, ki támogatja ezeket? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 7 tartózkodás. A bizottság a módosító javaslatokat támogatta.  

Ezzel a zárószavazások előkészítését lezártuk. 

Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/8404. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következik a Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott 
T/8404. számú törvényjavaslat – Lázár képviselő úr jegyezte - módosító javaslatainak 
megvitatása. Két módosító javaslat van. Mivel az egyikben érintett vagyok, a napirendi pont 
tárgyalásának vezetését átadom Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem. Kérem a jegyzőkönyv 

számára rögzíteni, hogy a kormány részéről ki vesz részt a napirendi pont tárgyalásánál.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Csonka Ernő, KIM, helyettes államtitkár. 
 
BERTA ZSOLT (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Berta Zsolt, KIM, 

választási főosztály. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Két ajánlási pontban kell döntenünk. 
Az 1. ajánlási pont Dúró Dóra és képviselőtársainak indítványa. Kérdezem a kormány 

álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő képviseletében nem látok jelenlévőt.  
Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó. 
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DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért adtuk be 
képviselőtársaimmal közösen ezt a javaslatot, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok 
vegyenek részt a választásokon, mindamellett, hogy az alapvető elveket tartsuk tiszteletben, 
de azok szavazzanak, azok rendelkezzenek szavazati joggal, akik felelősen tudnak dönteni az 
ország sorsáról, tehát itt a legfőbb szó a felelős döntés. Márpedig éppen ez a parlament volt 
az, ez a ciklus volt az, amelyik elfogadta például azt is, hogy a volán mögé is azt engedjük 
gépjárművet vezetni, aki legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Azt gondolom, 
az ország sorsában való döntés legalább ilyen súllyal esik latba, és ezért kezdeményeztük 
jobbikos képviselőtársaimmal a felelős döntés reményében, illetve annak kiküszöbölésének 
reményében, amiről itt az elmúlt alkalommal is sokat beszéltünk, hogy megelőzzük a 
visszaéléseket, amiről nyilván tudjuk, hogy a választási visszaéléseket leginkább azzal a 
társadalmi réteggel tudják megtenni, amelyik a legkevésbé művelt. Őket lehet akár pénzért, 
akár más egyéb juttatásokért elvinni szavazni, akik bármelyik pártra, amelyik motiválja őket 
anyagilag, arra fognak szavazni. Ez nyilván nem a demokráciának a része, hanem ez már 
bűnözés, bűncselekménynek minősül. Viszont ezt tudnánk kiszűrni ezzel a szabállyal, illetve 
tudnánk elérni azt, hogy valóban felelős döntés szülessen a választáson, ami a legfontosabb az 
ország, illetve a nemzet életében.  

Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatunkat. Köszönöm 
szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a hozzászólást. Vitányi István képviselőtársamat 

kérdezem mint előterjesztőt, támogatja-e ezt az indítványt, melyben a Jobbik műveltségi 
cenzust kíván bevezetni. 

 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? 

Lamperth Mónikáé a szó. Parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Ezt a módosító indítványt a Magyar Szocialista 

Párt nem támogatja, és ezt a felfogást élesen elítéljük. Azt gondolom, hogy a XXI. században 
az általános és egyenlő választás elvéhez képest, ami egyébként alkotmányos alapjog, cenzust 
bevezetni egészen elképesztő. Úgyhogy nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre, Fidesz-frakció? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A Fidesz-frakció sem támogatja ezt, több okból kifolyólag 

sem. Egyrészt egy cenzust vezetne be, amely ellentétes a felfogásunkkal, és azokat a 
problémákat, amelyeket Gyüre képviselőtársam mondott, hogy meg lehet venni szavazatokat, 
szerintem ez nem általános iskolai vagy alapfokú iskolai végzettséghez kötött vagy nem. De 
természetesen azt, hogy szavazatokat lehet vásárolni, elítéljük. De hogy ezt megtenni az 
alapfokú iskolai végzettség alatt vagy fölött lévőknél könnyebb-e vagy sem, ezt nem is 
értettem igazából. A lényeg az, hogy nem támogatjuk, de azt egyébként mindenképpen 
szeretnénk kiszűrni, hogy szavazatokat lehessen vásárolni, de ez a választási szervek, illetve a 
rendőrség feladata lesz, hogy ezekben az ügyekben eljárjon.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásra nem jelentkezett senki. Szavazás 

következik. Ki támogatja Dúró Dóra és társai indítványát? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság 
nem támogatta, egyharmadot sem kapott. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 22 nem.  
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A 2. módosító javaslat Gulyás Gergely és Salamon László képviselő urak indítványa. 
Először a kormány képviselőjét kérdezem, támogatja-e. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Kormányálláspontot tudok képviselni – az előbb nem 
mondtam, de arra is vonatkozik –, nem támogatja a kormány. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét. 
 
DR. VITÁNYI ISTVÁN (Fidesz): Nem támogatom. (Derültség.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úré a szó. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Röviden szeretném 

megindokolni a módosító javaslatot. 
Az egyik dolog kiindulási alapként – és itt most lényeges, ez nem puszta elméleti 

jelentőségű fejtegetés lesz, hanem nagyon is gyakorlati –, én az állampolgári kezdeményezésű 
névjegyzékbe vételt nem tekintem anyagi jogi választójogi feltételnek, akkor sem, ha ez az 
alkotmányban kerül feltüntetésre, hanem technikának. Ez azért lényeges, mert az az 
álláspontom, hogy továbbra is választójogosult, ha az alkotmánymódosítást elfogadjuk, akkor 
is, választójogosult minden nagykorú magyar állampolgár, akit a bíróság belátási 
képességének korlátozottsága vagy bűncselekmény elkövetése miatt a választójog 
gyakorlásából nem zárt ki. Ez továbbra is így van. A névjegyzékbe vétel egy olyan technikai 
feltétel, mint amilyen technikai feltétel ma is, hogy szerepeljenek a választópolgárok a 
névjegyzékben. Nem attól lesznek választójogosultak ma sem, hogy az állam által fenntartott 
névjegyzékben szerepelnek-e vagy sem; ha valakit kihagytak, akkor az a választójogát nem 
érinti – a gyakorlását sérti; ha jogsértően hagyják ki, akkor jogsértően. Tehát nem attól lesz 
valaki választójogosult, hogy névjegyzékben szerepel-e vagy sem. Az csak egy olyan 
technikai feltétel, mint amilyen technikai feltétel a lakóhelyen kívüli tartózkodási hely szerinti 
szavazásnál az igazolás, vagy a jelenlegi szabályozás szerint a külképviseleteken történő 
szavazásnál is az, hogy valakit vegyenek külképviseleti névjegyzékbe. Tehát a választójog 
minden nagykorú magyar állampolgárt megilleti, aki nincs kizárva bíróság által a választójog 
gyakorlásából.  

Nos, ezt fontos volt előrebocsátani, mert a másik nagyon fontos kiindulási pont a 
népszavazással kapcsolatosan az a megfontolás, ami a közvetett és a közvetlen demokrácia 
Alkotmánybíróság által is kinyilvánított viszonyából következik. Jelesül, a 
demokráciagyakorlás két formája között elsődleges a közvetett demokrácia és kivételes a 
közvetlen demokrácia. Kivételes tehát az, amikor az állampolgárok elvonják az Országgyűlés 
hatáskörét.  

Miben fejeződik az ki, hogy az állampolgárok elvonják az Országgyűlés hatáskörét? 
Abban, hogy elmennek választani. És ebből a szempontból a száz százalék, a bázisszám 
valamennyi választójogosult, nem pedig a névjegyzékbe vettek. Tehát nyilvánvalóan ahhoz, 
hogy azt mondhassuk, hogy az Országgyűléstől a nép elvonta a hatáskörét, többségbe kell 
kerülnie azoknak, akik ezt kifejezetten részvétellel demonstrálják az összes 
választójogosulthoz képest. Másképp megfogalmazva: a passzívok, a szavazáson részt nem 
vevők, akár azok, akik magukat nem vetetik névjegyzékbe, mert nem is akarnak részt venni a 
népszavazáson, azok azt fejezik ki ezáltal, hogy nagyon jó helyen van a hatáskör az 
Országgyűlésnél, és nem akarják elvonni. Viszont az alkotmánymódosítási javaslat erre nincs 
tekintettel, hanem abból indul ki, minthogyha a választójogosultak száma állandóan ingázna a 
névjegyzékbe vettekre vetítve. Ez elméletileg és alkotmányjogilag is téves, arról nem 
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beszélve, hogy gyakorlatilag olyan következményekkel jár, hogy a népszavazás legitimációja 
teljesen alacsony lesz, különösen arra tekintettel, hogy ez egy parlamenttől való 
hatáskörelvonás jele, hiszen még az az összes választópolgárokhoz viszonyított 25 százalékos, 
egyik vagy másik álláspont támogatásához előírt igenlő vagy egyetértő szavazat sem szerepel 
már a szabályozásban, ami mondjuk, eddig legalábbis előírás volt. Emellett is elég alacsony 
legitimációjúak voltak a népszavazások, hiszen állandóan vita van például a NATO-hoz való 
csatlakozás kapcsán, hogy gyakorlatilag az összes választópolgárnak több mint fele nem vett 
részt, hanem valamivel alatta volt a részvétel.  

Nem akarom az időt húzni. Ezekre a megfontolásokra tekintettel terjesztettem elő ezt a 
módosító javaslatot. Én azt kérem, hogy a bizottság fontolja meg. Itt fölmerülhetnek 
egyébként olyan kérdések, amelyek tisztázásra szorulnak. A százszázalékos bázis 
szempontjából mi a helyzet azokkal a külföldön lakó választópolgárokkal, akik nem vetetik 
névjegyzékbe magukat, és másféle regisztráció sincs róluk? Amikor én ezt fölvetem, akkor 
azt mondom, hogy nyitott vagyok arra – most én a magam nevében nyilatkozom, bár Gulyás 
Gergellyel közösen terjesztettük elő a javaslatot, én személy szerint nyitott vagyok arra –, 
hogy esetleg ezen a javaslaton alakítsunk. De az biztos, hogy ahogy most az alkotmányban 
szerepel, az úgy nem jó.  

Én azt kérem, hogy legalább az egyharmados támogatást a bizottság adja meg, hogy ez 
a javaslat talpon maradjon. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gulyás Gergelyt, utána Vejkey képviselő urat szólítom. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én Salamon elnök úr okfejtésével 

mindenben egyetértek, viszont úgy tudom, egy átfogóbb, ezt a kérdést is érintő módosításra is 
fog a frakció javaslatot tenni az alkotmányügyi bizottságnak, ami ezt a kérdést orvosolni 
fogja. Tehát a támogatás hiánya a kormány részéről formai.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr kiegészíti, parancsoljon! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én ezt így nem fogalmaztam meg, de én is erre 

gondoltam (Derültség.), mert eljutott hozzám ennek a híre. De én azt kérem, hogy ameddig 
nem látjuk ezt a másik javaslatot, addig is maradjon talpon a javaslat egy egyharmados 
támogatottsággal. Utána az is elképzelhető, hogy olyan javaslatot tesz le a frakció, ami 
alapján vissza fogjuk esetleg vonni a sajátunkat, ennek nem lesz akadálya. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vitányi képviselő úr már mondta, hogy nem támogatja. 

Kérdezem Vejkey képviselő urat, támogatja-e. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Ahogy Vitányi kolléga úr mondta, a módosító 

javaslatot ebben a formában nem támogatjuk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Staudt Gábor, utána Lamperth Mónika! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A meglátásunk az, 

hogy bár elméletileg igaza is lehetne Salamon képviselőtársunknak, viszont van egy olyan 
alapvető szempont, hogy egy országos népszavazás adja meg a lehetőséget, hogy minél 
nagyobb eséllyel érvényes legyen, és az embereknek minél nagyobb esélyük legyen 
beleszólni az őket érintő ügyekbe, tehát hogy akár közvetlenül gyakorolhassák a különböző 
jogköröket. És ebben a tekintetben nyilvánvalóan az, hogy a beregisztrált állampolgárok 
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helyett a szavazásra jogosult állampolgárok számához viszonyítsuk, az egy pozitívabb 
dolognak tűnik, hiszen a regisztráltakhoz képest a felét elérni könnyebben elérhető, az 
emberek nem fogják úgy gondolni, hogy teljesen reménytelen az, hogy ők beleszóljanak a 
politikába, lévén, hogy ha 8 millióhoz néznénk, akkor mondjuk, 4 millió plusz 1 – most 
leegyszerűsítve – szavazat kellene, hogy mondjuk, hogy egy igen szavazat mellett egy 
országos népszavazási kérdést el tudjanak dönteni az emberek. S mondjuk, abban az esetben, 
hogy ha lehet, ennek a fele regisztrált be, akkor tulajdonképpen már-már szinte értelmetlen 
megtartani az egész választást. Tehát a demokrácia erősítése folytán, egyetértve egyébként 
azokkal a dogmatikai elvekkel is, de ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni. És egyetértünk 
azzal, hogy a beregisztrált és választásra regisztrált – természetesen, ha ez a rendszer marad 
fenn –, a népszavazáson a regisztrációra jelentkezettek többségének kelljen megjelenni, és 
aztán majd a szavazás eredménye is abból legyen kiszámítható, és eredményessé és 
érvényessé nyilvánítható.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Én érdeklődéssel figyeltem 

a Fidesz–KDNP-frakció belső egyeztetését ebben az ügyben, úgyhogy nagyon hálás lennék, 
ha képviselő urak beavatnának bennünket is, mégis mi lenne a módosítás iránya, és mi az, 
amit szeretnének elérni. De ha egy következő alkalommal ez egy másik módosító 
indítványban jelenik meg, és esetleg nem itt kapjuk meg helyben kiosztottként, én már azzal 
is megelégednék, látva a mostani gyakorlatot. 

Amit Salamon elnök úr elmondott alkotmányos okfejtésként, ez érdekes és 
végiggondolandó. Azonban az a felfogás, hogy a választójogot ez az alaptörvény-módosítás, 
illetve a választási eljárási törvény nem érinti, és az csak technikai, ezt nem tudjuk osztani. Ez 
ténylegesen is kizárja azokat a választópolgárokat a választójogból, akik egyébként 
gondolkodnak, vívódnak azon, hogy a választáson kinyilvánítsák-e az akaratukat vagy sem, 
az utolsó két hétben döntést hozók, akik egyébként szép számban vannak a kutatások szerint, 
ezáltal kizáródnak a választójog gyakorlásának lehetőségéből, ami gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy nem tudják gyakorolni a választójogukat. S közben azt a legitim célt, amelyet egy 
alkotmányos alapjog korlátozása esetében föl kell mutatni a jogalkotónak, ezt nem látjuk. 

Én az általános vitában is elmondtam az ezzel kapcsolatos kritikámat, abszolút 
szakmai kritikát, természetesen politikai érvelést sem mellőzve – ez nem látszik. Ugyanakkor 
ebből az alkotmányos okfejtésből, amelyet Salamon elnök úr elmondott, az a szándék látszik, 
hogy a népszavazás mint a választópolgárok közvetlen demokráciagyakorlási jogát a 
korábban beterjesztetthez képest elnehezíti. Miközben, ha egy elnehezült feltételrendszert, 
mondjuk akárhogy, feltéve, de meg nem engedve elfogadjuk Salamon elnök úr érvelését, 
hogy ez technikai: egy technikai elnehezülés van a választópolgárok oldaláról az 
országgyűlési választásokon, akkor logikus ezt keresztülvezetni egyébként a népszavazásról 
szóló szabályokon is. Egyébként olyan módon szerintem a két dolog, ahogy elnök úr 
kifejtette, nem összevethető, hiszen ez akkor lenne teljesen párhuzamba állítható, ha az 
érvényességi küszöböt a népszavazásnál is eltörölnék. Ha erre készül Gulyás Gergely 
képviselőtársam, olyan módosítást nyújt be, amikor a népszavazásnál is eltörlik az 
érvényességi küszöböt, akkor azt mondom, hogy érdemes ezt alaposan megfontolni. 
Egyébként meg az a gyanú vetül a Fideszre, hogyha mégiscsak másban gondolkodik, hogy az 
általa hatalmas politikai attrakcióként végigvitt szociális népszavazás után már nem kívánják 
a nép hangját, csak ilyen „levelező tagozaton”, ahogy ezt Orbán Viktor miniszterelnök szokta 
az elmúlt időben.  

Köszönöm szépen. 



- 16 - 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitában jelentkezőt nem látok, akkor összegzésképpen 

megadom elnök úrnak a szót. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én még mint a módosító javaslat előterjesztője 

tudok hozzászólni, csak Lamperth Mónika fölvetésére röviden. Két megjegyzés. 
Az egyik megjegyzés, hogy az én módosító javaslatom a hatályos alkotmány 

megtartását célozza, tehát nem nehezít, hanem azt mondom, tartsuk meg azokat a szabályokat, 
amelyeket 2011-ben elfogadtunk. Ez a módosító javaslat szerintem, tehát most nem a sajátom, 
hanem az alkotmánymódosító javaslat lenne, amelyik, az a megérzésem, hogy talán 
szándékon túl könnyítene a népszavazásnak az alkotmányban rögzített szabályain. De ezt csak 
azért mondom, hogy nem szerencsés és nem vállalom el, hogy olyan beállításba kerüljön a 
módosító javaslatom, ami a fennálló hatályos joghoz képest szűkíteni akar, mert ez nem igaz; 
egy. 

Kettő: egyébként a képviselő asszonynak az az álláspontja, hogy azonosak legyenek az 
érvényességi vagy érvénytelenségi szabályok, ez azon téves alkotmányjogi felfogáson alapul, 
amelyet úgy fogalmaztak meg mások, akik az Alkotmánybírósághoz fordultak a népszavazás 
kérdésével kapcsolatban még a kilencvenes években – Sólyom László alkotmánybírósági 
elnöksége idején úgy fogalmazták meg –, hogy a népszavazás a képviseleti demokráciával 
egyenértékű hatalomgyakorlási forma. Erre az Alkotmánybíróság, a Sólyom László vezette 
Alkotmánybíróság kimondta, hogy ez tévedés. Kimondta, hogy a kétféle hatalomgyakorlási 
forma nem egyenrangú, elsődleges a képviseleti hatalomgyakorlás. A népszavazás útján 
történő hatalomgyakorlás kivételes; a kivételességét éppen az adja meg, hogy ott a nép 
elvonja az Országgyűlés hatáskörét, tehát az egyébként az államszervezet alkotmányos 
rendjének rendes működésébe avatkozik bele. És ebből a szempontból teljesen logikus és 
indokolt, hogy egy speciális érvényességet követelünk meg, mert ha azt akarjuk 
megfogalmazni – ez Staudt Gábornak is válasz –, hogy mikor is nyilvánította ki a nép azt, 
hogy nem ért egyet, hogy adott hatáskört az Országgyűlés gyakoroljon, akkor azt mondom, 
hogy ezt a nép egyharmada, egykettede 60, 70 vagy 80 százalék passzivitásával szemben nem 
tudja kinyilvánítani. Hanem csak úgy tudja kinyilvánítani, népakaratnak csak az tekinthető, 
ami az összes választójogosult állampolgár több mint felének az akarata. Ha ez nincs meg, 
akkor azt kell hogy mondjuk, hogy nincs meg az az akarat, ami elvonná az Országgyűlés 
hatáskörét.  

Tehát ez az Alkotmánybíróság álláspontjából teljesen világosan következik. Tessék 
elővenni az 1992-ben született… (Dr. Lamperth Mónika folyamatosan konzultál dr. Steiner 
Pállal.) Nem érdemi, de fontosnak tartom, hogy a jegyzőkönyv megőrizze, hogy ezt 
tisztázzuk, mert ez egy érdekes és szerintem megfontolandó alkotmányjogi kérdés; 
jelentősége túlmehet az adott témakörön. Ha nem tévedek, volt egy népszavazási szabály; az a 
szabály úgy szólt, hogy ha és amennyiben a népszavazás eredménytelen, valamennyi ideig 
nem lehet megismételni. Ezt megtámadták az Alkotmánybíróságon, mondván, hogy lehessen 
állandóan ismételgetni, amíg érvényes nem lesz, mert végül is ez egy ugyanolyan 
hatalomgyakorlási forma – mondták a kezdeményezők –, mint amilyen a parlament 
működése. Erre mondta az Alkotmánybíróság, hogy ez tévedés. Tehát ebből az álláspontból – 
még egyszer mondom, amely alkotmánybírósági álláspontot tekintélyes alkotmányjogászok, 
többek között Sólyom László elnök úr is megszavazott, támogatott az Alkotmánybíróságból – 
következik az az álláspont, amelyet kifejtek.  

Az egy más kérdés, hogy a módosító javaslatunk mindenre most tökéletes megoldást 
adott-e. Azért mondtam az előbb azt, hogy nyitott vagyok arra, én sem tudom, hogy milyen 
módosító javaslat készül most a Fidesz műhelyében. Nyilván idejében meg fogjuk tudni, 
képviselő asszony is és én is egyaránt.  
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga Istvánt Mátrai Márta, Turi-Kovács Bélát Zsiga 

Marcell, Varga Lászlót pedig Bárándy Gergely fogja most a szavazásnál képviselni. 
Szavazás következik. Kérdezem, ki ért egyet az indítvánnyal. (Szavazás.) Ez 9 igen. A 

bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott; ellenpróbát szükségtelen tartanom. 
Köszönöm szépen.  

Ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen a kormány képviseletét. 

Magyarország Alaptörvényének második módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/8288. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Megnyitom a 3. napirendi pontot: Magyarország Alaptörvényének második 
módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat.  

Az ülés vezetését visszaadom elnök úrnak. Parancsoljon! 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát a T/8288. számú alaptörvény-módosításhoz benyújtott 

módosító javaslatokat tárgyaljuk. A kormány képviseletében köszöntöm Répássy Róbert 
államtitkár urat. Köszöntöm Handó Tünde asszonyt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét.  

Az alkotmánymódosítást és a törvényt külön tárgyaljuk; ez csak legyen világos most 
minden résztvevőnek. Tehát most csak az alaptörvényt tárgyaljuk, és külön ezt követő 
napirendi pont lesz az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 
kapcsolatos törvénymódosításról szóló törvényjavaslat. 

Ez tehát az alaptörvény-módosítás, amelyhez 9 módosító javaslatot nyújtottak be 
képviselőtársaim.  

Az 1. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem képviselő 
urat, kíván-e indoklást tenni. (Dr. Bárándy Gergely: Nem, köszönöm.) Nem. Kérdezem az 
előterjesztő kormány képviselőjét. Államtitkár úr? 

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

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

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott.  

A következő javaslat 2. pont alatt Staudt Gábor, Gyüre Csaba és Gaudi-Nagy Tamás 
módosító javaslata. Kérdezem Gyüre alelnök urat, előzetesen kívánja-e indokolni a javaslatot. 
Igen, megadom a szót. 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen. A módosításunk lényege végül is 

az, hogy nem tennénk különbséget bíró és bírósági elnök között, illetve Kúria-elnök között, 
tehát álláspontunk szerint vonatkozzanak rájuk ugyanazok a szabályok. Másrészről viszont 
egyértelműsítenénk a (2) bekezdésben megfogalmazottakkal, illetve kivennénk azt a részét, 
ami álláspontunk szerint alaptörvénysértő. Ezért adtuk be ezt a módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító javaslattal.  

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont következik, Staudt Gábor, Gyüre Csaba, Gaudi-Nagy Tamás módosító 

javaslata. Alelnök úr előzetes indoklást kíván tenni. Tessék! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Bizottság! 

Amikor először tárgyaltuk ezt az ügyet, ha jól emlékszem, Handó Tünde elnök asszony is 
felvetette annak a kérdését, hogy talán bizonyos esetekben a 62. életévtől való megtiltása a 
vezetői tisztségnek nem helyes és nem jó. Illetve mi nem értettünk egyet az indokolással sem, 
ami itt elhangzott, és aminek az volt a lényege, hogy legalább három évet mindenki, akit 
vezetőnek neveznek ki, eltölthessen. Szerintünk ez a megfogalmazás vonatkozik erre, és így 
jó ez a megfogalmazás, aminek az a lényege, hogy 62. életév után már nem nevezhető ki 
vezetői tisztségre, nem pedig az, hogy nem láthat el. Mert az nyilván a másik fordulat, az 
eredeti szöveg azt jelenti, hogy a 62. életév betöltésekor megszűnik mindenkinek a vezetői 
jogviszonya, ez viszont azt jelenti, hogy az után már nem lehet a három évnél rövidebb időre 
kinevezni.  

Szerintem az indokolással ez a fajta megfogalmazás, amelyet államtitkár úr itt 
elmondott indokolásként, ez a jó, a precíz megfogalmazás. Én ezért kérem a támogatását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a módosító javaslat komplexebb annál, mint amit most Gyüre Csaba alelnök úr 
ismertetett, és így nem támogatjuk a módosító javaslatot.  

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 6 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott.  

A 4. pont alatt Molnár Csaba módosító javaslata következik. A módosító javaslat 
előterjesztőjét nem látom. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

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

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

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 17 nem; tartózkodás nincs. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Vas Imre módosító javaslata. Képviselő úr, előzetes indoklással kíván-e 
élni? 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem, köszönöm. Szerintem egyértelmű a javaslat. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmad támogatást kapott. 

A 6. pont Staudt Gábor, Gyüre Csaba és Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. 
Gyüre Csaba alelnök úr előzetesen kíván-e szólni? (Jelzésre:) Nem kíván élni a felszólalás 
lehetőségével. Államtitkár úr? 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

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

A 7. pont Staudt Gábor, Gyüre Csaba, Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. 
Előzetes hozzászólás nincs. Államtitkár úr? 

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

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

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

A 8-asról már döntöttünk, Vas Imre képviselő úr javaslata; nem mondtam 
jegyzőkönyvbe, de most akkor tudomásul vesszük, hogy az előbbi döntés a 8-asra is kiterjedt. 
Van-e kifogás ezzel kapcsolatban? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor ezt így rögzítjük. 

A 9. pont következik, Bárándy Gergely módosító javaslata; erre is kiterjedt a döntés az 
1. ponttal kapcsolatban. Ezt sem vitatjuk meg külön, és állásfoglalásunkat erre is kiterjedőnek 
értelmezzük, azaz a bizottság nem támogatja, és egyharmad támogatást sem kapott.  

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/8289. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Következik az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral 
kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/8289. számú törvényjavaslat. Ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy van egy ajánlástervezetünk, amely tartalmaz, ha 
jól látom, 5 javaslatot, amelyek egymással összefüggenek, tehát egy tárgyalásban és egy 
döntéssel tudunk róluk állást foglalni. Ezek Bárándy Gergely javaslatai. 

Ismeretes, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnök asszonya intézett hozzánk két 
beadványt is, két levelet, amelyeket a bizottság tagjai megkaptak. Az egyik levél, amelynek a 
dátuma – hogy azonosítható legyen – szeptember 23-a, konkrét módosító javaslatokat 
kezdeményez. Ezeket a módosító javaslatra vonatkozó kezdeményezéseket magamévá tettem 
mint a bizottság elnöke, és erre nézve bizottsági módosító javaslatot terjesztek a bizottság elé, 
melyet képviselőtársaim szintén megkaptak, itt most technikailag hozzászerelten elnök 
asszony leveléhez.  

Ezen túlmenően szeptember 18-ai dátummal kaptunk az elnök asszonytól egy másik 
levelet, amelyet képviselőtársaimnak már korábban kiküldtünk. Ez alapján bizottsági 
módosító javaslatot még nem terjesztettünk elő. Erre nézvést még tulajdonképpen bizottsági 
vita az ebben foglalt felvetésekről nem folyt, ezért nem készítettem elő módosító javaslatot. 
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Most tehát a részletes vita előtt állunk. Ezekkel a javaslatokkal a részletes vita 
előkészítésében tudunk részt venni és saját módosító javaslattal megjelenni. De amennyiben 
még további módosító, bizottsági módosító javaslat igénye felmerül, annak a lehetőségét a 
Házszabály nyitva hagyja, mert az alkotmányügyi bizottság akár a záróvita lezárását 
megelőző 24 óráig – most érdemi módosítások lehetőségéről beszélek, nem 
koherenciazavarról –, a zárószavazás ülésnapjának kezdetét megelőző 24 órával érdemi 
módosító javaslatot is még majd előterjeszthet.  

No, ez ennek az előterjesztésnek a jelenlegi processzuális helyzete, hogy ezt mérjük 
föl és legyen világos. 

Először Bárándy Gergelynek az egyben tárgyalandó és egyben szavazandó öt 
javaslatát tárgyaljuk meg. Megkérdezem képviselő urat, előzetes indoklással kíván-e élni. 
(Dr. Bárándy Gergely: Köszönöm, nem.) Nem. 

Kérdezem államtitkár urat, mi az álláspontja a Bárándy-féle javaslatokkal 
kapcsolatosan. 

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

Elnök úr, ha jól értem, ezt összefüggésben tárgyalja a bizottság.  
 
ELNÖK: Igen, igen, együtt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Megkérdezem elnök asszonyt, hogy a Bárándy-féle csomaggal 

kapcsolatosan kíván-e felszólalási lehetőséggel élni, ezzel az öt javaslattal kapcsolatosan. 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Az elmúlt alkalommal 

bemutattam és az alkotmányügyi bizottságnak el is küldtük a mi javaslatainkat. Lényegében 
minden olyan javaslatot, amely azzal egybevág, tudunk támogatni. Egyébként pedig nem 
kívánunk véleményt nyilvánítani a módosító javaslatokról.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ki kíván hozzászólni a Bárándy-féle csomaghoz? Államtitkár 

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

Igen, elnök úr, azért gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert a 2. pontban foglalt módosítás, 
amely szerint Bárándy képviselő úr a 70. életévet visszaállítaná, a mi értelmezésünk szerint 
ellentétben áll az alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésével. Tehát egy olyan átmeneti 
rendelkezést vezetne be, amely kifejezetten ellentétes azzal a megfogalmazással, hogy a bírák 
szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatárig állhat fenn.  

A mi értelmezésünk szerint a kormány eredeti benyújtott javaslata, amely a 65. évet 
állapítja meg, ez összeegyeztethető a 26. cikk (2) bekezdésével, hiszen az általános öregségi 
nyugdíjkorhatár felső értelmezési tartományába fér bele a 65. életév. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Ha vita van róla, én nem zárkózom el előle természetesen. Azért azt hadd 
vessem közbe, hogy igen, ténykérdés, amit államtitkár úr mond, éppen ezért javasoltuk mi azt, 
hogy az alaptörvényben is ez változzon meg. Tehát nyilván most nem egy pontban tárgyaljuk 
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ezt a javaslatot, hanem két napirendi pont keretében, de ettől függetlenül még mi az 
alaptörvényhez is és koherens javaslatot tettünk le az asztalra. Azt gondolom, az 
alaptörvényre vonatkozó változtatást is támogathatják egyébként államtitkár úrék, és ebben az 
esetben ez már összefér az alaptörvény rendelkezéseivel. 

Úgy hiszem, itt technikai problémákra hivatkozni fölösleges, hiszen ez kétharmaddal 
könnyen és bőven kezelhető. Sőt, egy ilyen változtatást amennyiben a kormány támogat, 
akkor szerintem esélyes, hogy száz százalékkal fogja elfogadni az Országgyűlés, azon ritka 
módosító javaslatok egyike lesz ez. Úgyhogy én arra kérem államtitkár urat is, hogy ha és 
amennyiben itt a vitában részt veszünk e szabály vagy akár más vonatkozásában, ne 
hivatkozzon arra, hogy az alaptörvény rendelkezéseivel ellentétes. Ráadásul még arra sem 
lehet hivatkozni, hogy az alaptörvényt nem kívánják lépten-nyomon módosítani, hiszen 
pontosan a bírói szolgálati viszonnyal összefüggésben önök adtak be egy alaptörvény-
módosítást. Ilyenformán annak, hogy ahhoz még egy módosító javaslatot elfogadjanak, én azt 
gondolom, semmi akadálya nincs.  

Úgyhogy én arra kérem államtitkár urat, tartalmilag mondjon akkor véleményt, és ne a 
technikai problémák mögé bújva. Köszönöm szépen. 

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

Elnök úr, én nem tekintem technikai problémának azt, hogy az alaptörvény 26. cikk (2) 
bekezdésével, amelyet az Országgyűlés az alaptörvény részeként elfogadott, egy azzal 
ellentétes sarkalatos törvényi rendelkezést akar elfogadtatni a képviselő úr. Ezt nem tekintem 
technikai problémának. 

Természetesen, amennyiben megváltozna az Országgyűlés akarata, és a sarkalatos 
törvényből vagy törölné azt a felső korhatárral utalást, vagy pedig egy magasabb felső 
korhatárt állapítana meg, akkor összeférhető lenne ez az indítvány. De én nem tudok arról, 
hogy jelen pillanatban ilyen támogatott módosító lenne. És megnéztem, igaza van Bárándy 
Gergelynek: az alaptörvény-módosításhoz benyújtott egy olyan módosító indítványt, amely 
elhagyná az egész felső korhatárra való utalást. Ez megoldást jelenthetne, amennyiben a 
tisztelt Ház támogatja; a kormány részéről mi ezt nem támogatjuk. A kormány a következő 
felhatalmazást kapta az alaptörvény záró rendelkezéseiben: azt a felhatalmazást, sőt 
egyenesen feladatot kapta, hogy az alaptörvény végrehajtásához szükséges törvényeket, 
törvényjavaslatokat a kormánynak kell benyújtania. S a kormány nem úgy értelmezte a saját 
feladatát, hogy az alaptörvényben szereplő korhatár eltörlését javasolja, hanem az alaptörvény 
26. cikk (2) bekezdése és az Alkotmánybíróság határozatának végrehajtására a 65. életéves 
korhatár felel meg. A kettő együtt eredményezi a 65. életéves korhatárt.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Akkor egyben döntünk a 

Bárándy-féle csomagról, erről az öt pontról. Kérdezem, ki támogatja a javaslatokat. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az általam előterjesztett bizottsági módosító javaslat következik. Még egyszer: ez az 
Országos Bírósági Hivatal elnök asszonyának a megkeresése alapján került kidolgozásra és 
előterjesztésre. Kérdezem először a kormányt, majd elnök asszonyt, mi az álláspontja, 
támogatja-e, hogy a bizottság ezeket a módosító javaslatokat előterjessze. Államtitkár úr? 

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

Elnök úr, ha jól emlékszem, ezek a Kúriára vonatkozó szabályok, ugye? (Jelzésre:) Igen. 
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ELNÖK: A főtitkár, főtitkárhelyettes jogállásával kapcsolatosak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, most tartalmilag nem elemezzük, de azért fogom mégiscsak elemezni, merthogy a 
törvényjavaslat eredeti tárgyával nem függ össze; egy egészen más szervezeti problémát kíván 
orvosolni. Tehát egy későbbi törvénymódosítás során indokolt lehet ennek a benyújtása. Ez a 
klasszikus túlterjeszkedés, amit egyébként házszabályszerűen a bizottság megtehet, hogy 
túlterjeszkedik, de a kormány eredeti szándéka az volt, hogy a korhatár kérdésével 
kapcsolatos törvénymódosításokat végezze el, nem pedig hogy egyes szervezeti 
módosításokat hajtson végre.  

 
ELNÖK: Igen. Elnök asszony? 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Szeretném, ha az 

alkotmányügyi bizottság támogatná ezt a javaslatot, hiszen ez nem jogellenes.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is a benyújtott javaslattal és az ahhoz kapcsolódó OBH-elnöki levéllel 
összefüggésben, illetve a másik dokumentummal kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy 
nem tudom, mi volt az oka, de én nehezményezem, hogy ezt nem kapták meg a bizottság 
tagjai a megfelelő időben. Hiszen 20-án már az Országgyűlés Hivatala ezt dokumentálta, 
hogy beérkezett ez a 18-án keltezett levél… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, e-mailben megkaptuk, így tájékoztattak engem. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Most pénteken, elnök úr. Most pénteken 

kaptam meg e-mailben. 
 
ELNÖK: Igen? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): És én úgy gondolom, az azért helyes lett volna, 

ha a bizottság tudott már ennek a létéről, ha lehetőséget biztosít egyrészt arra a képviselőknek, 
hogy ezt az érvrendszert is felhasználják az általános vitában, másrészt pedig, hogy egyáltalán 
esélyük legyen a képviselőknek ez alapján módosító javaslatokat előterjeszteni. Ugyanis az 
általános vita lezárultával – elnök úr tudja a legjobban – már csak, és nyilván nem véletlenül 
sorolta föl, hogy milyen technikai lehetőségek vannak, de a frakciók biztos, hogy nem tudnak 
módosító javaslatokat önállóan előterjeszteni, az csak úgy tud megtörténni, ha a kormányoldal 
egyetért vele.  

Meg kell azt nézni, és nem tudom, hogy kapcsolódó módosító javaslatot bármihez be 
lehet-e nyújtani még ebben a témakörben, de ez egyáltalán nem magától értetődő és nem 
biztos. Ilyenformán én azt gondolom, hogy egy ilyen levéllel kapcsolatban, amely bizony 
jelentőséggel bír, hiszen olyan helyről jött, meg kellett volna az esélyt adni az ellenzéki 
képviselőcsoportoknak, hogy esetleg módosító javaslatot terjeszthessenek elő. Ha tévedek 
bármiben, elnök úr, javítson ki, de az e-mailjeimet most néztem meg még egyszer: a múlt hét 
pénteki dátummal szerepel ennek a megküldése.  

Amit tartalmi szempontból fontosnak tartok kiemelni: én sajnálom azt, hogy elnök 
asszony a levelében nem tesz javaslatot arra, hogy egy egyszerűsített eljárás keretében – és ezt 
a véleményemet fenntartom továbbra is, tehát hogy egy egyszerűsített eljárás keretében – 
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lehessen a bírákat visszavenni. Tehát magyarán, ne kelljen bírósági útra terelni az ügyet, 
hanem egy olyan átmeneti rendelkezést tartalmazzon a jogszabály, ami lehetővé teszi azt, 
hogy egy sima, egyszerű kérelemre, benyújtott kérelemre ezeket a bírákat vissza lehessen 
venni. Méghozzá, és erre az én sajnos leszavazott módosító indítványom tett volna javaslatot, 
hogy ugyanoda, ahol az ő szolgálati helyük volt korábban, és lehetőség szerint ugyanabba a 
beosztásba. Ha nem, akkor legalább a jövedelme ne csökkenjen annak a bírónak, akit 
jogellenesen elbocsátottak, ugyanis az alapjogszabály ezt sem teszi lehetővé. És nem találtam 
olyan rendelkezést elnök asszony levelében sem, amelyik erre megoldást javasol.  

A másik, amit én nagyon sajnálok, hogy a hosszabb átmeneti időt nem tartalmazza 
szintén a javaslat, ha már a 70. életévnek a visszaállítását nem javasolja az OBH elnöke.  

Mindazonáltal én azt javasolnám a bizottságnak, hogy ha már így alakult, és ha már a 
mi mozgásterünket és lehetőségünket beszűkítették azzal, hogy nem ismertük ezt a javaslatot 
még az általános vita keddi lezárása előtt, ezért nyújtsunk be bizottsági javaslatokat az ebben 
foglaltakra. Így például, és konkrétan, amit a legfontosabbnak tartok ebben a témakörben, az a 
vezetői kinevezésekre vonatkozó szabályoknak a megváltoztatása. Erre Vas Imre képviselő úr 
tett egy javaslatot, a kormány már ezt sem támogatta, és egyébként a bizottság és jómagam 
sem, mert az – hadd fogalmazzak ennyire egyszerűen: - mint halottnak a csók, annyit ér. De 
az itt felvetett javaslat, azt gondolom, egy picit jobb helyzetet teremtene, mint amilyen most 
az előterjesztésben szerepel. Ugyanis itt legalább azoknál a bírósági vezetőknél, akik már 
kinevezettek, a 65. életévet megtartaná a javaslat. Míg nem lehetne kinevezni olyat, akinél 
nincs meg legalább a fele az időnek, tehát a kinevezési idő hat év, annak a fele, azaz három 
év; itt maradna a 62. életév. 

Én egyébként ezt sem tartom igazán életszerűnek és értelmesnek, mert én úgy hiszem, 
hogy nem muszáj jogszabályi korlátot gördíteni egy ilyen kinevezés elé, hiszen a bírósági 
vezetők – egyébként zárójelben mondom: az OBH elnöke – nyilvánvalóan majd 
felelősségteljesen mérlegelni fog, hogy úgy gondolja-e, hogy elengedhetetlenül szükséges 
akár egy fél évre kinevezni egy bírósági vezetőt, vagy úgy ítéli meg, hogy nem. A pályázati 
kiírás, azt gondolom, tartalmazhat ilyen jellegű megkötést; mondjuk, előnyt jelent az, ha 
valaki ki tudja tölteni a teljes időszakot. Szóval, azt gondolom, hogy ezt törvényi szinten 
éppen hogy nem kell szabályozni. S ha már a konzekvens jogalkotásnál maradunk, akkor én 
azt javaslom képviselőtársaimnak, kormánypárti képviselőtársaimnak, gondolják végig azt, 
hogy hány olyan alkotmánybírát neveztek ki az utóbbi időben, aki nem fogja tudni kitölteni 
még a felét sem a ciklusának, mert például a 70. életévét betölti. Egyet konkrétan tudok 
mondani: Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró úr biztos, hogy a felét sem fogja kitölteni, ennek 
ellenére önök megválasztották alkotmánybírónak. Azt gondolom, ennyi következetesség még 
az önök működésében is el kell hogy férjen.  

Úgyhogy én nem tartom semmilyen indokból elfogadhatónak a vezetői 
kinevezéseknek az ilyenféle korlátozását. Nem akarom ismételni az általános vitában 
elmondottakat, miszerint ez nem mást bizonyít, mint hogy az egyik legfőbb oka a 
nyugdíjkorhatár-csökkentésnek éppen a bírósági vezetők elbocsátása volt.  

Összefoglalva: azt javasolnám a tisztelt bizottságnak, hogy akkor érdemben 
foglalkozzunk majd – ha már így alakult a megküldése ennek az anyagnak – elnök asszony 
javaslataival, és próbáljunk meg olyan bizottsági módosító javaslatot előterjeszteni, ami 
legalább részben ezeket a problémákat kezeli.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt további szót adnék, csak ami minket illet, a vezetést, amennyire itt 

ezt most tudtam tisztázni, képviselő úr, a következő a helyzet. Ez a 20-ai levél valóban az 
elnöki erre vonatkozó, időben tett intézkedés ellenére adminisztratív hiba miatt nem került 
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kézbesítésre rögtön. Ebben önnek igaza van, ezt a korrektség jegyében el kell ismerni. (Dr. 
Bárándy Gergely: Köszönöm szépen.)  

A levéllel kapcsolatban persze el kell mondjam, hogy a levél tartalmát elnök asszony a 
18-ai ülésen szóban kifejtette, és akkor én kértem, hogy írja le. Tehát azért ez nem egy 
teljesen ismeretlen anyag. És ugyan ez a mi adminisztratív hibánkat nem menti, de talán 
megkockáztatom azt, hogy mivel hallottunk is róla, és nem olyan sok fölvetésről van benne 
szó normatív formában, talán mégis fel lehetett rá készülni. De még egyszer mondom, abban 
valóban igaza van, hogy az én időbeni intézkedésem ellenére adminisztratív hiba folytán nem 
ment ki a levél rögtön, ki kellett volna mennie. (Dr. Bárándy Gergely: Köszönöm, elnök úr.) 
Én mindig azon az állásponton vagyok, hogy ha befut egy ilyen természetű vagy akármilyen 
természetű irat, azt minél hamarabb, mihelyt az technikailag lehetséges, el kell juttatni a 
képviselőkhöz. És ezt inkább csak a jövőre nézve tanulságképpen mondom, hogy erre nézve 
számíthatnak arra, mindenben igyekszem abszolút együttműködő lenni természetesen, de 
akkor ezt így most külön mint felmerülő kérdést mondanám, hogy számíthatnak ebben is az 
együttműködésemre.  

Mást én nem kívánok itt most mondani, mert ez volt az, ami közvetlenül engem 
érintett. A további hozzászólások lehetőségét fenntartom, hiszen már benne vagyunk a 
felszólalásokban.  

Államtitkár úr kért szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én most csak a vita státusát szeretném megkérdezni. Most akkor azokról a 
javaslatokról is vitatkozunk, amiről Bárándy Gergely nyilatkozott? Merthogy ő nem csak a 
Kúriára vonatkozó kérdésekről, hanem a másik levélről is szólt. Most erről is nyilatkozzak, 
elnök úr? 

 
ELNÖK: Hát, én most az általam jegyzett módosító javaslatokban nyitottam meg a 

vitát, de képviselő úr most erre is kitért. Helyesebbnek tartottam ezt tisztázni, mintsem 
rigorózus ülésvezetéssel azt mondani, hogy ez most nem tárgya éppenséggel a felszólalásnak. 
De tényleg azt kérem – jogos államtitkár úr felvetése –, hogy szorítkozzunk a módosító 
javaslatra. 

Egyébként a levélben, amiről itt most külön beszéltünk, abban a levélben a 
fölvetésekre még, mint ahogy minden fölvetésre, van módosítójavaslat-előterjesztési 
lehetőség, most már óvatosan hozzáteszem: a Házszabály keretei között. Tehát nyilván abban 
a tekintetben, ahol a javaslat meg van nyitva a kormány által előterjesztett eredeti 
törvényjavaslat útján.  

További hozzászólás van-e? Igen, Bárándy Gergely! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy még másra is 

ki fog terjedni – és köszönöm elnök úrnak a nagyvonalúságát a vonatkozásban, hogy itt szóba 
tudtuk hozni csupán a levelet is –, a levél 2. pontjában foglalt felvetésre legalábbis én kérném 
a bizottság titkárságának a segítségét, hogy egy bizottsági módosítójavaslat-tervezetet ennek 
megfelelően tartalmilag és ezen indokok alapján előkészítsen.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A későbbiekre nézve. (Dr. Bárándy Gergely: Így van.) Jó. Ilyenkor azért azt 

felmérjük, hogy a javaslat – most én ebben a pillanatban csak rátekintek, tehát ez semmiféle 
jelzést nem jelent – mennyiben számíthat a bizottság támogatására, mert olyanban 
dolgoztatom a titkárságot, aminek van esélye többséget kapni a bizottságtól. Gondolom, ez 
célszerű munkaszervezési mód. Meg fogjuk vizsgálni a fölvetést, és ezt is tisztázni fogjuk.  
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Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, még mindig bizonytalan vagyok, hogy miről vitatkozunk (Derültség.), de 
szívesen… 

 
ELNÖK: Én makacsul szeretném, hogy a módosítómról vitatkozzunk, Bárándy 

képviselő úr meg a levélről beszél. (Derültség.) Ez egy sajátságos helyzet, és nem vagyok 
elég kemény, na – ez önkritika. De kérem most már képviselőtársaimat… 

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

Én a módosító javaslatról már nyilatkoztam, hogy nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Akkor a módosító javaslathoz van-e még hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Nincs. Akkor a határozathozatal következik. Előterjeszti-e a bizottság az általam jegyzett 
módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 5 szavazatot kapott a 
javaslat, így a bizottság úgy döntött, hogy nem terjeszti elő a módosító javaslatot. 

Most már több módosító javaslat nincs. Én ügyrendileg úgy kezelném a kérdést, 
hacsak nincs valaki másnak más javaslata, hogy effektív módosító javaslatokról tárgyaljunk, 
amelyek előttünk vannak. Elnök asszony? Vagy tárgyaljunk most a levél tartalmáról, az az 
álláspontja? Most a 18-i dátumozásúra gondolok. 

 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Csak megismételni 

tudnám, ami abban szerepel. Azt kérem az alkotmányügyi bizottságtól, hogy ezt az 
előterjesztésnek megfelelő formátumban fogalmazzák át, és a bizottság tegye meg azt, hogy a 
tisztelt Ház elé terjeszti, és döntsön a törvényhozás teljes ülése ezekről a javaslatokról. 

 
ELNÖK: Jó. Akkor azt gondolom, az azért célszerű, mert itt tényleg vannak konkrét 

szövegjavaslatok tulajdonképpen, hogy megkérdezzük államtitkár urat – most már akkor a 
levélről van szó –, van-e olyan javaslat, illetve melyik javaslatot támogatja, melyiket nem, 
vagy esetleg valamennyit támogatja. Szóval, kérek erre nézve egy állásfoglalást. 

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

Elnök úr, nem támogatja a kormány egyik módosító javaslatot sem. Ilyen részletességgel 
egyébként nem tárgyalta a kormány, de tartalmilag állást foglalt a korábbi módosító 
javaslatokat érintően a kormány, és az előterjesztéshez nem támogatott módosító javaslatot. 

S még egyet hadd nyilatkozzak még, mert akkor most mégiscsak rátértünk ennek a 
levélnek a tartalmára, illetőleg rátértünk arra, hogy Bárándy Gergelynek válaszolhassak. Mert 
azt mondja Bárándy képviselő úr, hogy őneki az a javaslata, hogy az alkotmánybírósági 
határozat által megsemmisített jogszabály alapján felmentett bírákat egy valamilyen kivételes 
eljárásban kellene visszahelyezni. Én arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez kivételes 
eljárásban történik, mert ezeket a bírákat a Bjt. megfelelő szakasza alapján a köztársasági 
elnök pályáztatás nélkül, tehát a pályázati eljárás nélkül nevezi ki újból. Tehát egy nagyon 
fontos eleme, és mind időben, mind tartalmilag egy fontos eleme a bírói kinevezésnek a 
pályázat. Ez teljesen hiányzik ebben az esetben. A bíróság ha meghozza a jogerős döntését, 
akkor az Országos Bírósági Hivatal elnöke a jogerős döntés alapján előterjesztést tesz a 
köztársasági elnöknek, és a köztársasági elnök kinevezi a bírót. Tehát azért arra kérem 
felhívni a figyelmet, hogy itt egy, a pályázati eljárástól eltérő kinevezésről van szó.  

Ezt azért tartottam fontosnak, mert én nagyon sok helyen hallottam ezt az érvelést, 
hogy itt valamifajta rendkívüli módon kellene visszahelyezni a bírákat. Hát, rendkívüli módon 
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helyezzük vissza: pályáztatás nélkül. És egyébként pedig a kinevezés úgy fog szólni, hogy a 
köztársasági elnök arra a szolgálati helyre nevezi ki a bírót, ahonnan felmentették. Az más 
kérdés, hogy a köztársasági elnök kinevezése nem tartalmaz beosztást vagy tisztséget, mert a 
köztársasági elnök nem így nevezi ki a bírákat. Ismerik az elnöki határozatokat: ez nem része 
az elnöki kinevezésnek. 

Ami pedig az illetményt illeti, ha jól gondolom, munkajogilag az illetményének 
teljesen meg kell egyeznie a jogellenes felmentés előtti illetménnyel. Tehát függetlenül attól, 
hogy mi lesz a beosztása vagy milyen tisztségbe kerül, az illetményét nem érinti az újbóli 
kinevezés, sőt visszamenőlegesen megkapja az illetményét a bíró. Mert amennyire emlékszem 
munkajogi tanulmányaimra, ez a munkajogi helyzet, hogy ha valakinek jogellenesen 
szüntették meg a jogviszonyát, akkor abba a helyzetbe kell hozni, hogy emiatt anyagi hátrány 
ne érje.  

Tehát szerintem a Bárándy képviselő úr által felvetett problémák egy része a hatályos 
szabályok szerint orvosolható. 

 
ELNÖK: Kicsit sajátságos tényleg a helyzet, nézvést ezt a levélbeni kezdeményezést: 

ez például különböző jogszabályokat érint, illetőleg az alaptörvényt. Hiszen ez a 2. pont, 
amire a képviselő úr utal, hogy tárgyaljuk meg, ez az alaptörvény módosítása, mi pedig ebben 
a pillanatban a 4. napirendi pont keretében az igazságügyi jogviszonyokról szóló törvényt 
tárgyaljuk, és nem az alaptörvényt. Tehát nem akarok eljárási szőrszálhasogatásba 
bocsátkozni, de a bizottság mindig úgy tárgyalt, hogy volt valamilyen alakszerű javaslat 
valamilyen napirenden szereplő törvényhez. Én nagyon szívesen megtárgyalom, ha a 
képviselő úr előterjeszti. Elvileg nincs akadálya, nem veszítünk semmit időben, mert vagy 
meg lehet házszabályszerűen csinálni, ha nem túlterjeszkedő; ha meg lehet, akkor nem csak 
most lehet megcsinálni, hanem később is. Ha pedig netán nem házszabályszerű, abban az 
értelemben, hogy túlterjeszkedő a javaslat, akkor meg most sem lehet.  

Tehát én azt javaslom, hogy mivel ezt így most ügyrendileg nem tudjuk kezelni, 
halasszuk el ennek a megtárgyalását, és akkor tudunk ezzel foglalkozni, ha alakszerű 
módosítójavaslat-kezdeményezés jelenik meg. Képviselő úr behozza, hogy vegyük föl 
napirendre az alaptörvény módosításával kapcsolatosan egy bizottsági módosító javaslat 
megtárgyalását, ami így és így néz ki. Vagy ugyanezt meg tudja csinálni a kormányoldal is, 
tehát ha arra az álláspontra jut, hogy a kormány nyilatkozatával ellentétben úgy gondolja, 
hogy helyesek ezek a fölvetések és támogatandók. De mindenképpen jussunk egy olyan 
állapotba processzuálisan, hogy én alakszerű javaslatokat tárgyaltathassak, hogy hova kerül 
be pontosan, és napirendre felvett törvényeket illetően. 

Elnézést, ez egy ilyen ügyrendi közelítés volt most a részemről. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, én egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket. A levél 6. pontja beszél a 
szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének következményeiről. Itt elnök asszony azt a 
javaslatot teszi, két javaslat, ami releváns, az tulajdonképpen a kártérítések rendezésére 
vonatkozik, tehát a szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének következményeként a 
kártérítések rendezésére. Most nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy ezt támogassam, mert 
ezt így nem tárgyalta meg a kormány, viszont felhívom az önök figyelmét erre a két módosító 
javaslatra. Ugyanis itt arról van szó, hogy a bírósági költségvetési fejezet gazdájának kellene a 
törvényben felhatalmazást kapnia arra, hogy kártérítési egyezségeket kössön, vagy kártérítést 
fizessen egészen pontosan. Csak szeretném megjegyezni, hogy ezt akkor is meg kell tennie a 
fejezetgazdának, ha bíróság erre ítéletben kötelezi majd, tehát ugye ha úgy szólnak majd a 
munkaügyi perekben hozott ítéletek, hogy köteles kifizetni kártérítést. 
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Én azt gondolom, az OBH elnökének törvényes eljárását segítené, ha erre kifejezett 
felhatalmazást kapna a törvényben. Hangsúlyozom, azért mondom ezt, mert egyébként a 
perbeli ítéletek kötelezhetik őt erre, és akkor tulajdonképpen az ítélet alapján fizetik ki. Itt 
pedig egy ítélet nélküli jogi megoldást vázol az elnök asszony javaslata. Én még egyszer 
mondom, erről a kormány nem tárgyalt, tehát nem áll módomban és jogomban, hogy erről 
nyilatkozzak, viszont az OBH elnöke abba a helyzetbe kerülhet, hogy nem tudja kifizetni a 
kártérítéseket, mert nincs erre felhatalmazása.  

 
ELNÖK: Köszönöm az államtitkár úr felvetését, de ennek az előterjesztése lehetséges 

akár a holnapi napi döntéssel, akár később is. Államtitkár úr, elnézést kérek, jól gondolom? 
később is. Tehát házszabályilag, ha nem túlterjeszkedő. Ha túlterjeszkedő, akkor nem tudunk 
vele mit csinálni, akkor külön törvényjavaslatot kell benyújtani, szerintem. De készséggel 
támogatjuk ezt, csak ebben a formában… Hogyan néz ki egy bizottsági javaslat? Az 
alkotmányügyi bizottság előterjeszti, normaszöveg, alkotmányügyi bizottság indoklása. Ez 
nincs itt most előttünk, tehát ezt nem tudom megcsinálni most. Meg tudjuk csinálni holnapra 
akár, ennek nincs akadálya – holnap úgyis napirenden van a kapcsolódó módosítók miatt, ha 
jönnek be, ugye? Ha nem jönnek be, akkor is ezt föl tudjuk venni, tehát ezt meg tudjuk oldani. 
De én itt most nem tudok kodifikálni.  

Elnök asszony, parancsoljon! 
 
DR. HANDÓ TÜNDE, az Országos Bírósági Hivatal elnöke: Köszönöm szépen az 

államtitkár úrnak a felvetését. Én azt kérem a bizottságtól vagy annak valamely tagjától, hogy 
legalább ezt az előterjesztésünket fogalmazzák meg úgy, hogy holnap tárgyalni tudjon róla az 
alkotmányügyi bizottság. Nem tudjuk, hogy a kormány erről a konkrét rendelkezésről miként 
vélekedik. Én nagyon remélem, hogy még ennél több javaslatunk is meghallgatásra talál 
majd.  

 
ELNÖK: Ezt mindenképpen meg fogjuk csinálni, erre ígéretet teszek most. A mai 

napon elkészítjük alakszerűen, és a holnapi napirenden döntünk róla.  
Akkor egyet tudunk abban érteni, hogy a napirendi pontot lezárom, és az elmondottak 

szerint fogunk eljárni. (Nincs ellenvetés.) 
Az ülés vezetését átadom Papcsák Ferenc alelnök úrnak.  
 

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

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvényjavaslat (T/7984. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következő napirendi pontunk: az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló T/7984. számú törvényjavaslathoz benyújtott 15 ajánlási pont 
tekintetében a módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm a kormány képviseletében 
Répássy államtitkár urat és Kara Ákos főosztályvezető urat. (Dr. Salamon László távozik az 
ülésről.) 

Kérem államtitkár urat, jelölje meg, a benyújtott ajánlási pontok közül melyek azok, 
amelyeket támogat a kormány.  

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

Elnök úr, akkor sorolom, melyeket támogat. Az ajánlás 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., s 
végül 15. pontjában foglalt módosító javaslatokat támogatja a kormány.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbenézek képviselőtársaimon, tudunk-e egyben 

tárgyalni ezekről. Ez egy ügyrendi indítvány – hozzászólásra jelentkező nincs. Aki ezzel 
egyetért, hogy a kormány által támogatott indítványokról egyben tárgyaljunk, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom igen; ez 16 szavazat. Aki nem támogatja az 
egyben tárgyalást? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság döntése szerint tehát egyben tárgyaljuk. 

Megnyitom a vitát az ajánlási pontok tekintetében a 6-15. pontokról. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hozzászólásra jelentkező nincs.  

Rögzítjük, hogy Pősze képviselő urat Molnár Attila helyettesíti.  
Hozzászólásra jelentkezés hiányában fölteszem szavazásra a 6-15. pontokat. Ki 

támogatja az indítványokat? (Szavazás.) 16 igen szavazattal elfogadtuk. Ellenszavazat? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás; szocialista 
képviselőtársaim nem vettek részt a szavazásban.  

Most rátérünk az 1-5. ajánlási pontokra. Tudunk-e róluk egyben tárgyalni? Először 
államtitkár urat kérdezem, támogatja-e ezeket. 

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

Elnök úr, én egyben tudok nyilatkozni. 
 
ELNÖK: Igen, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Azt, hogy egyben tárgyalják-e vagy sem, én nem tudom eldönteni. Az előterjesztő nem 
támogatja a módosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Az 1-5. javaslatokat nem támogatja a kormány. Staudt képviselő úré a szó, 

parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Indokolást kérek 

szakmailag erre. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Rövid szakmai indoklást kérünk. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, kérem, hogy a főosztályvezető úr kapja meg a szót. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó. Parancsoljon! 
 
KARA ÁKOS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

ajánlás 1. pontját azért nem tudjuk támogatni, mert egyrészt az átadásra kizárólag jogerős 
bírósági határozat alapján kerülhet sor. Ezt a törvényjavaslat 20. §-a egyértelműen 
meghatározza. Ellenben azért mondjuk ki, hogy a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a 
végrehajtásra, mert ebben az esetben az illető ideiglenes végrehajtási letartóztatásba kerül, és 
onnan a végleges döntésig nem szeretnénk, ha erre hivatkozással kikerülne.  

A 2. ponttal kapcsolatban arra hívnám föl a figyelmet, hogy a törvényjavaslat 180. §-
ának (14) bekezdése módosítja a menedékjogról szóló törvényt, és ezt a problémakört kezeli, 
tehát előírja a menekültügyi hatóságnak, hogy addig az eljárását fejezze be, ameddig az 
átadásra sor nem kerül, és van egy értesítés a bíróság és a menekültügyi hatóság között, hogy 
tudjon erről a helyzetről, hogy az illetővel szemben ilyen eljárás folyamatban van.  
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A 3. pont arra vonatkozik, hogy a bíróság a nyomozó hatóság kezdeményezésére 
döntsön az európai elfogatóparancs kibocsátásáról. Ezt azért nem tartjuk jó megoldásnak, 
mert van olyan eset, amikor már bírói szakban van az ügy, és bírói szakban bocsátanak ki 
európai elfogatóparancsot, akkor teljesen értelmetlen előírni a nyomozó hatóság 
kezdeményezését. Amikor meg még nyomozati szakban van az ügy, akkor a bíróság képtelen 
dönteni a nyomozó hatóság kezdeményezése nélkül, mert el sem jut hozzá, hogy ilyen igény 
van. 

A 4. és az 5. pontról együtt beszélnék. Egyrészt maga a javaslat nem pontos, mert a 
nyomozás közvetlen felügyeletét ellátó ügyészi szervet a főügyész nem vezeti, hanem 
irányítja vagy felügyeli, a főügyész csak a főügyészséget vezeti. Másrészt a Legfőbb 
Ügyészség álláspontja szerint indokolt, hogy ebben az esetben a legfőbb ügyész úr hozza meg 
a végső döntést.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottságot, tudunk-e egyben tárgyalni az 1-

5. pontokról. (Szavazás.) Ez 15 igen szavazat, ellenpróbára nem kerül sor. Tehát tudunk 
egyben tárgyalni ezekről a javaslatokról is. 

A vitát megnyitom az 1-5. pontokról. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék 

hozzászólni. Azokra a javaslatokra, amelyek arra vonatkoznak, hogy máshol esetleg 
ugyanúgy szabályozva van, azt tudom válaszolni, hogy ha pluszban még valahol belekerült, 
akkor az soha nem árt. Illetőleg itt a menekültügyi hatóságnál abban az esetben mi van, 
hogyha nem fejeződik be, tehát ha a menekültügyi hatóság elkezdi, az értesítés megvan, de 
valami miatt kicsúsznak a határidőből? 

Ami viszont leginkább érdemi lehet a 4., 5. pontoknál, itt nem osztom a Legfőbb 
Ügyészség álláspontját, hiszen lehet, hogy ők magukhoz szeretnék ragadni vagy maguknál 
szeretnék tartani ezt a hatáskört, viszont ennek az az eredménye, hogy nem fognak ilyen 
megkeresések érkezni. Azt elfogadom, hogy nem vezeti, tehát lehet ezt egy kapcsolódó 
módosítóval „felügyeli”-re pontosítani, viszont ahogy azt elmondtam az általános vitában, 
ami ma is gyakorlat, hogy műveleti területként fogják használni Magyarországot, mert 
mondjuk, a nyugati bűnüldöző szervek egyszerűen nem fognak a magyar hatóságokhoz 
fordulni, mert fogalmilag és gyakorlatilag is lehetetlen, hogy a legfőbb ügyészig eljusson 
olyan rövid idő alatt a döntés, ameddig annak el kellene jutnia. Ez teljesen indokolatlan. De 
természetesen az Országgyűlés fog dönteni. Én kérem a bizottságot, hogy ezt támogassa. 
Szakmailag szerintem megalapozott. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván a kormány reagálni rá? (Jelzésre:) Nem kíván 

reagálni. Más képviselő? (Nincs jelentkező.) Nem. Akkor ebben a kérdésben a vitát lezárom. 
Szavazás következik. Ki támogatja dr. Staudt Gábor képviselő úr 1-5. ajánlási 

pontokban levő módosító javaslatait? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 3 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Úgy látom, más ajánlási pontot nem kell tárgyalnunk. Köszönjük szépen a vitában 
való közreműködést. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8286. szám); általános vita 

A következő napirendi pontunk: a kisajátításról szóló törvény és az ehhez kapcsolódó 
törvények módosítása T/8286. szám alatt, ennek általános vitája.  
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Répássy államtitkár úr parancsoljon; illetve kérem, munkatársait mutassa be. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök úr, kérem, hogy a vitában majd hozzászólhasson még Villányi Imre főosztályvezető úr. 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat célja az úgynevezett Magyary-program 
egyszerűsítési programjának részeként a kisajátítási eljárások gyorsítása, egyszerűsítése, 
ügyfélbaráttá tétele, olcsóbb lefolytathatóságának elősegítése. A kisajátítási eljárások a 
közhiedelemmel ellentétben nemcsak a kisajátítást kérők számára okoz problémát a 
kisajátítási eljárás elhúzódása, hanem nagyon sokszor éppen a kisajátítandó ingatlan 
tulajdonosának is érdeke, hogy gyorsan folyjon le az eljárás. Tehát az, hogy ügyfélbarátabbá 
válik ez az eljárás, nem egy légből kapott állítás, hanem nagyon is megalapozott állítás. A 
kormány célja, hogy ezeket a kisajátítási eljárásokat gyorsítsuk.  

Ennyivel kívántam kiegészíteni a törvényjavaslat írásbeli indoklását. Természetesen, 
ha vannak kérdéseik, akkor arra válaszolunk. S kérem, hogy a bizottság találja általános vitára 
alkalmasnak a javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Elsőként kérdezem, kíván-e valaki 

kérdezni. (Nincs jelentkező.) Akkor a kérdések körét lezárom. 
Hozzászólásra Molnár képviselő úr kért szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Bízom 
benne, hogy egy olyan javaslattal állunk szemben, amelyik a Ház egészének támogatását el 
fogja majd nyerni. Ahogy államtitkár úr kiemelte, a Magyary-program egyszerűsítési 
programjának a részeként került az Országgyűlés elé a javaslat. A célja, hogy egyszerűbb, 
gyorsabb, ügyfélbarátabb legyen a kisajátítási eljárás. 

Két lényeges elemet emelnék ki a törvényjavaslatból. Az egyik, ami tényleg komoly 
problémákat okozott a gyakorlatban, főleg egy-egy útépítésnél, amikor néhány négyzetméter 
miatt többhektárnyi területet kellett kisajátítani, és erre most lehetőséget ad a jogszabály, hogy 
ez ne így történjen. Ámbár megállapodással eltérhetnek tőle a felek. 

A másik, ami nagyon fontos eleme, szerintem az, hogy formanyomtatványon kell majd 
beadni a kérelmet. Ez mindenképpen az eljárás gyorsítását fogja jelenteni. Hiszen ügyvédként 
is meg tudom erősíteni, hogy amikor az ember esetleg önkormányzatot képviselt egy adott 
kisajátítási eljárásban, akkor irgalmatlan hosszú eljárásnak nézett elébe, ha az ügyfelet, akkor 
pedig tényleg játszi könnyedséggel lehetett évekig egy-egy eljárást elhúzni. Tehát 
mindenképpen fontosnak tartom ezt, hogy sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé lehet tenni az 
eljárást. 

Így tehát én is arra kérem a bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslat általános 
vitára alkalmasságát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen; ez felfogható a Fidesz-frakció álláspontjának is. 
Lamperth Mónika jelentkezett hozzászólásra, parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Államtitkár Úr! 

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslatban több szakmailag támogatható és helyes megoldás 
van. Én például kifejezetten jónak tartom, hogy a környezetvédelem is szempont és 
bekerülhet a közérdekű célok közé, és van még jó néhány olyan dolog, amiről azt gondolom, 
hogy azt támogatni lehet.  
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Van egy kritikai észrevételünk, amit egyébként korábban elmondtunk már hasonló 
vitában, hogy miközben a bíróság a kisajátítási határozatot fő szabályként megváltoztathatja, a 
bírósági határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ez jogerőre emelkedik, ezt érdemes lenne 
felülvizsgálni.  

De azt kell mondjam, hogy az általános vitára való alkalmasságot a mi megítélésünk 
szerint ez nem akadályozza, tehát az MSZP az általános vitára alkalmasságát megszavazza 
ennek a törvényjavaslatnak. A végszavazást pedig attól tesszük függővé, hogy közben a 
bizottsági és plenáris vitában még mi történik, illetve azokat a módosítókat, amelyeket mi 
jobbító szándékkal benyújtunk, akceptálja-e majd a parlamenti többség. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra jelentkezik még Staudt képviselő úr. 

Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A magunk részéről is 

úgy gondoljuk, hogy az általános vitára alkalmasságról döntünk, ezt támogatni tudjuk. De 
természetesen módosító javaslatokat be fogunk hozzá nyújtani, és az általános vitában és a 
részletes vitában részletesen is kifejtjük az álláspontunkat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólásra jelentkezés hiányában megadom a 

szót a kormány képviselőjének. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, köszönöm szépen a támogatást. Nyilván a részletes vita során a módosító 
javaslatokat meg fogjuk fontolni, amennyiben előterjesztik az itt jelzett felvetésekre a 
módosító javaslatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük. A vitát tehát lezártam, szavazás következik.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Az általános vitára alkalmasság kérdésében döntünk. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy általános vitára alkalmasnak tartják-e a kisajátításról szóló törvény módosítását. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag így döntött. 

Előadót kell állítanunk. A Fidesz-frakció részéről, úgy látom, Molnár képviselő úr 
fogja elmondani a bizottság álláspontját. Kisebbségi vélemény nem fogalmazódott meg. 
Molnár képviselő urat kérjük meg, hogy képviselje a bizottság álláspontját.  

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm a kormány képviselőinek a megjelenését. 
További szép napot, jó munkát! 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

a) A hozzátartozók közötti erőszak megelőzésének és az ellene való hatékony fellépés 
eszközeinek megteremtéséről szóló határozati javaslat (H/8339. szám) 

Következik: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről. Négy 
esetben kell döntést hoznunk. 

Az első Bárándy Gergely és képviselőtársainak előterjesztése: a hozzátartozók közötti 
erőszak megelőzésének és az ellene való hatékony fellépés eszközeinek megteremtéséről 
szóló H/8339. számú határozati javaslat. Kívánja-e kiegészíteni? Igen, parancsoljon! 
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Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nagyon sokat nem beszélnék róla, egyrészt azért, mert nyilvánvalóan mindenki olvasta az 
előterjesztést. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez a probléma mindannyiunk számára 
tudottan aktuális. 

Itt pontosan arra teszek javaslatot képviselőtársaimmal, hogy ezt a problémát ne 
egyszerűen egy büntetőjogi kérdésként kezeljük, ahogy egyébként tette ezt eddig a Ház és a 
közvélemény, hanem sokkal inkább egy komplex kérdésként. Nyilvánvalóan az Országgyűlés 
arra nem alkalmas, hogy egy ilyen szerteágazó problémakörben, ilyen szerteágazó témában 
benyújtson egyes módosító indítványokat. Itt kifejezetten a kormánynak, illetve a 
minisztériumoknak az összehangolt működésére van szükség, mi erre teszünk javaslatot, hogy 
az Országgyűlés kérje föl ezeket a szerveket és minisztereket, úgymint az emberi erőforrások 
miniszterét, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, belügyminisztert és nemzetgazdasági 
minisztert, hogy lépjenek ebben a témában.  

Azt gondolom, hogy ennél részletesebben előterjeszteni az indítványt nem szükséges, 
de ha kérdés van, válaszolok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Vas Imre! 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót. A felvetett célokkal természetesen 
egyetértünk, de amiért nem fogjuk ezt támogatni, az kizárólag az, hogy a kormányt erre külön 
határozatban, úgy gondolom, nem kell kötelezni. A kormány teszi a dolgát, egyébként is 
feladata az ennek megfelelő törvényjavaslatok előkészítése, a minisztereknek, hogy 
együttműködjenek ezeknek a problémáknak a megoldásában. 

Igazából az Országgyűlés többi feladata elől venné ez el az időt. De mondom, a 
problémával egyetértünk, hogy a tartózkodásunk nem azt jelzi, hogy ne értenénk vele egyet. 
Egyetértünk, de felesleges határozat lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ha a tartalommal, amit a javaslat megfogalmaz, a célkitűzéssel, illetve azzal, amit itt Bárándy 
Gergely képviselőtársaim szóban is megfogalmazott, egyetért a kormányoldal, akkor én azt 
javaslom, hogy fontolják meg ennek a tárgysorozatba-vételét és napirendrevételét. Ugyanis az 
elmúlt hetekben ez a kérdés, ez a veszély nagyon nagy nyilvánosságot kapott, és igenis nagy 
közérdeklődésre tart számot. És én azt gondolom, az Országgyűlés ebben nyugodtan vállalhat 
olyan szerepet, sőt vállalnia kell olyan szerepet, hogy egyfelől bemutassa azt a társadalomnak, 
hogy itt egy nagyon összetett és sokrétű tevékenység szükséges ahhoz, hogy ezt a rendkívül 
káros tünetet valamilyen módon felszámoljuk, és hogy ebben a kormánynak is sokkal 
komplexebb feladata van, mint az, hogy az Országgyűlés megalkosson, mondjuk, egy önálló 
büntetőjogi tényállást. Tehát ha ezekkel a célokkal egyetértenek, akkor szerintem érdemes 
lenne az Országgyűlésnek az ebbéli szerepét és a kormánynak az ebbéli szerepét is 
karakteresen megfogalmazni. Ez a jobbító és segítő szándék vezette a szocialista 
politikusokat, amikor ezt benyújtották. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, további hozzászólásra nem jelentkezett senki. 

A vitában elhangzottakra reagál Bárándy képviselőtársam. 
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Dr. Bárándy Gergely reflexiói 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Én mégis arra kérném kormánypárti képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a 
javaslatot. Hiszen ha Vas Imre képviselő úr azt mondja, hogy a kormány enélkül is teszi a 
dolgát, akkor egyrészt arra a számtalan országgyűlési határozatra semmi szükség nem lett 
volna, ami eddig is a kormány feladatát jelölte ki bizonyos szakmai témákban. Itt az 
Országgyűlés, ha úgy tetszik, egy kvázi megrendelést ad, ami lényegesen több ennél, mint 
hogy – az ön szavaival élve – a kormány teszi a dolgát. Ráadásul ilyen esetben határidőt 
tudunk megállapítani arra, hogy ennek a munkának mikor kell elkészülnie, s a többi, s a többi; 
nem részletezem azt, milyen előnyei vannak még egy országgyűlési határozatnak. 

A másik megjegyzésem pedig: én nem tudom, a kormány teszi-e ebben a kérdésben a 
dolgát. Ugyanis azóta, mióta valóban ismét a közérdeklődésnek az egyik középpontjába került 
ez a téma, azt gondolom, teljes joggal – és még egyszer kiemelem: nem elsősorban a 
büntetőjogi kérdés az, ami izgalmas, hanem minden más, ami ebben az országgyűlési 
határozati javaslatban benne szerepel –; szóval én azt gondolom, még egyszer mondom, teljes 
joggal került ismét reflektorfénybe a probléma, az egyik legkomolyabb társadalmi 
problémáról van szó: én nem látom azt, hogy a kormány azóta tett volna valamit. Én nem 
látom azt, hogy bármilyen előterjesztése lett volna, és azt sem látom, hogy háttérmunkában 
részt vettek volna; legalábbis sem minket, képviselőket nem tájékoztattak erről, sem pedig az 
érdek-képviseleti szervezeteknek a képviselőit. Éppen ezért én nem vagyok annyira nyugodt, 
mint Vas Imre képviselőtársam, hogy ebben a kérdésben a kormány a dolgát teszi, mert nem 
látszik ebből az ég egy adta világán semmi.  

Én úgy gondolom, hogy egy ilyen határozati javaslat nemcsak a kormány jóindulatára 
bízza a cselekvést, hanem az Országgyűlés kötelezi arra a kormányt, hogy igen, tegyen 
valamit ebben a kérdésben, méghozzá határidőre tegyen ebben a kérdésben előremutató 
cselekvéseket, munkákat. 

Úgyhogy én ezért azt kérem még egyszer képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt a 
javaslatot. Semmi olyan nincs benne, ami az Orbán-kormányt dehonesztálja; semmi olyan 
nincs benne, ami sértő lenne; semmi olyan nincs benne, ami az önök értékrendjével egyébként 
összeegyeztethetetlen lenne. Tényleg egy jó szándékú javaslat, amely egy civil 
kezdeményezés alapján született meg. Én úgy hiszem – hadd fordítsam meg a dolgot –, 
semmi okunk nincs arra, hogy ne támogassunk egy ilyet. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárva, döntenünk kell a tárgysorozatba-vétel 
kérdésében.  

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e Bárándy Gergely és képviselőtársai 
indítványának tárgysorozatba-vételét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) 7 igen. Aki nem? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 15 
tartózkodás. A bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönöm szépen. 

b) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7655. szám) 

Áttérünk a következő tárgysorozatba-vételi kérdésre: a bírósági végrehajtásról szóló 
törvény módosítása. Az előterjeszt jelen van, dr. Szili Katalin képviselő asszony. Kívánja-e 
kiegészíteni? Tessék parancsolni! 
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Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy néhány elemet csak kiemeljek, természetesen 
feltételezve, hogy önök áttanulmányozták és jól ismerik a javaslatomat, amelyet ez évben 
nyújtottam be, és amely 25 szakaszban kívánja módosítani azt a végrehajtási törvényt, 
amelyről tudjuk, hogy az 1994. évi LIII. törvény. Néhány olyan kérdésre szeretném fölhívni a 
figyelmüket, ami alapvetően a módosítással érintett, és elsősorban abban a tekintetben, hogy 
mindenki számára nagyon fontos az, hogy ne fokozódjon a kiszolgáltatottsága, és elsősorban 
olyan szabályok szülessenek, amelyek főleg most, a jelenlegi helyzetben, amikor talán a 
legfontosabb az, hogy az emberek biztonságérzetét teremtsük meg, meghatározásra kerültek. 
Így alapvetően a kötelezettségek és a jogok egyensúlyát törvény teremti meg, azt, hogy 
törvényesen ne lehessen senkit kifosztani, akár ügyeskedés, akár spekuláció árán, illetőleg pár 
ezer forintos tartozásért ne lehessen senki fölül a lakását vagy az ingatlanát elvinni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Azok a garanciális szabályok, amelyek ebben a 
törvénymódosításban kerültek megfogalmazásra, például kizárják azt, hogy az adós, vagyis az 
érintett tudta nélkül kerüljön sor olyan eljárási cselekményre, amilyennel nagyon sokszor 
találkozunk szerintem a képviselői fogadóóráinkon is. Vagy például tartalmazza azt, hogy az 
öregségi nyugdíj végrehajtásánál a mentes összeget felemeljük a kétszeresére, hiszen az eltelt 
idő alatt sokszor találkozunk mi magunk is olyannal, mint például az elmúlt héten a 
fogadóórámon, hogy 70 ezer forintos nyugdíjból 40 ezer forint végrehajtását követelve kell 
valakinek 30 ezerből megélnie. De ugyanígy tartalmazza például azt is, hogy 500 ezer forintos 
lejárt tartozás alatt ne lehessen ingatlant végrehajtani; illetőleg egy másik garanciális szabály, 
hogy a becsérték 25 százaléka a mostani szabályok szerint a vételár, ez 60 százalék legyen. Ez 
pontosan azt is szolgálja, hiszen a becsérték eleve alacsony, hogy valakiknek, ahogy 
említettem, akár spekuláció, akár ügyeskedés árán az ingatlanát elvigyék. 

Természetesen más eljárási szabályokat is tartalmaz ez a végrehajtási törvény, aminek 
elsődlegesen az a célja, hogy a mai időhöz igazítsuk a végrehajtási szabályainkat, s 
hangsúlyozom még egyszer, egy kiszámítható, átlátható szabályozással még több garanciális 
elemet teremtsünk meg ahhoz, hogy ne érezzék az emberek kiszolgáltatottnak magukat. 
Hiszen, azt gondolom, abszolút elfogadható az az érv, hogy senkit nem szeretnénk az út 
szélén hagyni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kormányzópárti és Ellenzéki Képviselőtársaim! Kérem, 
támogassák e javaslatom tárgysorozatba-vételét. Legalább beszéljünk azokról a garanciális 
szabályokról, amelyeknek a megteremtése az immáron nagykorú végrehajtási törvény – 
hiszen elmúlt 18 esztendős – módosításában rejlik.  

Köszönöm szépen előzetesen is a támogatásukat.  
 
ELNÖK: Képviselő asszony, lát-e arra lehetőséget, hogy mind a három indítványa 

kapcsán egyszerre beszéljünk esetlegesen: a közigazgatási eljárás koherenciazavarainak 
megszüntetéséről és a jogalkotásról szóló törvény módosítása kapcsán is amit benyújtott? 
Azzal a tiszteletteljes meghagyással, figyelemmel arra, hogy nincs jelen a kormány 
képviselője, én arra tennék indítványt, hogy hallgassuk meg. Mind a három nagyon jó 
szakmai indítványnak tűnik az én olvasatomban. És a kérdésben való döntés elhalasztására 
tennék majd javaslatot, amennyiben erre lát módot a képviselő asszony, hogy most kíván 
döntést ebben, vagy a kormány álláspontjának ismeretében. Mert én mind a hármat 
szakmailag értékelhetőnek, értékes indítványnak tekintem. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Elnök úr megjegyzése alapján 

feltételezem, hogy egyáltalán előzetesen megfontolják azt, hogy esetlegesen tárgyaljuk 
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ezeket. Nyilvánvalóan ez esetben én támogatom, hogy a későbbiekben hallgassuk meg a 
kormányt.  

d) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7841. szám) 

Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

Én viszont szívesen elmondom a másik két indítvánnyal kapcsolatos kiegészítésemet 
is, hiszen ahogy önök is látják, ez a másik javaslat június 29-én került benyújtásra T/7841. 
számon, a jogalkotási törvény módosítását célzó javaslat. Ez alapvetően egyetlen javaslatot 
tartalmaz, mégpedig azt, hogy az éves gazdálkodás a polgárok és a szervezetek számára is 
kiszámíthatóbb legyen. Ezért pontosan azt tartalmazza, hogy hátrányosabb vagy egyébként a 
félre terhesebb kötelezettséget csak és kizárólag a következő év január 1-jétől lehessen 
hatályba léptetni.  

c) A közigazgatási eljárás koherenciazavarainak megszüntetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/7818. szám) 

Dr. Szili Katalin szóbeli kiegészítése 

Tisztelt Elnök Úr! Rátérek a harmadik javaslatra, ez pedig a T/7818-as. Ez június 27-
én került benyújtásra. Ez egyszerűen egy koherenciazavart szeretne megszüntetni, azzal, hogy 
a Ket.-et és a Pp.-t módosítja, tekintettel arra is, hogy mindannyiunk számára, azt hiszem, 
nagyon fontos követelmény az, hogy a közszolgálatban magas szintű munka folyjon, és ennek 
az elérését is célozza ez a javaslat. Hiszen egyszerre került bevezetésre az egyfokú bírósági 
eljárás a közigazgatásban, illetőleg az, hogy még eljárási szabály megsértése esetén sem kell 
hatályon kívül helyezni a határozatot, ha ezt a bíró így ítéli meg.  

Tisztelt Kollégáim! Önök is tudják, hogy valamelyiket meg kell oldanunk ahhoz, hogy 
azt a fajta kényelmet, ami egyébként a közigazgatásban, illetőleg az egyfokú eljárásban 
megmutatkozik, kiküszöböljük, hiszen ez azt jelenti, hogy senkinek nincs kontrollja, hogy az 
ügyfél kiszolgáltatott lehet, hiszen például egy fogyasztóvédelmi eljárásban még ha a hatóság 
eljárási szabályt sértett is, akkor is a bíró indokolás nélkül helyben hagyhatja azzal, hogy 
nyilván ez egyébként az ügy érdemét nem befolyásolja. Így a jogállamiság követelményébe 
vetett hit vezérelt minket akkor a Szociális Unió részéről, amikor ezt a három javaslatot 
megfogalmaztuk. S kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy mind a három tekintetében tegyék 
lehetővé, hogy tárgysorozatba kerüljön, és legalább a vitát lefolytathassuk róla.  

Elnök Úr, Képviselőtársaim! Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. Ügyrendi indítvánnyal jelentkezik Vas Imre 

képviselő úr. (Dr. Salamon László visszatér a terembe.)  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy erről a három 

javaslatról, tehát ennek a napirendi pontnak a b), c) és d) pontjáról a vitát is a jövő héten 
folytassuk le. 

Köszönöm szépen.  

Szavazás a T/7665., T/7818. és T/7841. számú indítványok tárgyalásának és 
döntéshozatalának elhalasztásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez tehát egy ügyrendi indítvány, mely szerint e három 
alpontban, Szili Katalin képviselőtársunk indítványaiban a jövő hétre halasztanánk a vitát is és 
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a döntéshozatalt is. S ennek ismeretében kérjük a kormányt, hogy alakítsa ki az álláspontját 
hétfőig az indítványokról.  

Kérdezem, ezt el tudjuk-e fogadni. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
(Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag elfogadta. Köszönjük szépen a támogatást. 

Ezt a napirendi pontot lezárjuk. Köszönjük szépen képviselő asszonynak, hogy 
megtisztelte az ülésünket. 

Kövér László házelnök OE/487/2012. számú megkeresése az indítványok 
szabályszerűségének vizsgálata tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban 

Átadom az ülés vezetését elnök úrnak; a 8. napirendi pont következik, Kövér László 
házelnök úr OE/487/2012. számú megkeresése tárgyában.  

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

 

Az elnök előterjesztése 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Átveszem az ülés vezetését. Mint az állásfoglalás-
tervezetnek az elkészítője, rövid indoklást is adnék. 

Rögtön egy javítással kezdjük: van egy elírás az állásfoglalás-tervezet szövegében. 
Úgy szerepel a harmadik szó, hogy a házelnök „részéről”, ez helyesen: „a házelnök részére”. 
Tehát így javítom ezt a szöveget: „a házelnök részére”. És a határozati Házszabály rövidítése 
után nincs pont, ez a másik javítás.  

A házelnök úr a leveléhez melléklet törvényjavaslatokat. Az egyik az előzetes 
választási feliratkozásról és az előzetes választási regisztrációról szóló, hát, finoman szólva 
igen ironizáló, de több kitételben sértő kifejezéseket, utalásokat tartalmazó javaslat. A másik 
pedig „a feudális jellegű jogviszonyok megszüntetéséről” címet viselő és hasonló karakterrel 
rendelkező törvényjavaslat. A szerzőjük egyébként az egyiknek Szanyi Tibor képviselő úr, a 
másiknak pedig Schiffer András és Szél Bernadett.  

Az elnök úr azt kérdezte, hogy élhet-e a visszautasítás jogával a határozati Házszabály 
97. § (4) bekezdése alapján, amennyiben úgy látja, hogy az tárgyalásra és határozathozatalra 
alkalmatlan.  

A határozati Házszabály a 97. § (4) bekezdésében kifejezetten feljogosítja az elnököt 
arra, hogy a nem szabályszerű formában benyújtott indítványt a házelnök visszautasíthatja. 
Hogy mik a szabályszerűség követelményei, azt pedig a 97. § egészében foglalja össze, és 
ennek a keretében említi azt is, hogy a határozati javaslatnak tárgyalásra és határozathozatalra 
alkalmasnak kell lennie.  

A következő szabály, ami lényeges az én megítélésem szerint, és ami engem 
befolyásolt a véleményem kialakításában, az az országgyűlési törvény 2. §-ának (1) 
bekezdése, amely akként szól, az Országgyűlés elnöke címszó alatt az (1) bekezdés pontos 
normaszövege: „a házelnök biztosítja az Országgyűlés jogainak gyakorlását, gondoskodik az 
Országgyűlés tekintélyének megóvásáról”; tovább nem folytatom, mert idáig lényeges ez 
számunkra.  

A kérdés az, hogy nyilvánvalóan komolytalan vagy sértő javaslatok megtárgyalása 
összeegyeztethető-e az Országgyűlés tekintélyével. Az én egyértelmű válaszom, minden 
kétkedés nélkül, hogy nem. Ebből adódóan szerintem az Országgyűlés elnökének nem 
pusztán joga, az is, de ezen túlmenően kifejezett kötelessége az országgyűlési törvény 2. §-
ának (1) bekezdésében foglalt választott feladatát teljesítenie, és ennek megfelelően a 
nyilvánvalóan komolytalan, illetőleg sértő tartalmú indítványoknak a befogadását 
visszautasítani. 
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Talán még azt jegyzem meg, teszem hozzá ehhez az elméleti gondolatsorhoz, hogy 
azért vessünk azzal számot, én most már sajnos nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, 
ma egy politikai erőt, egy közjogi tisztségviselőt lehet ilyen formában támadni, és 
kikényszeríteni egy tárgyalást, mert ha ez sajtó útján történik vagy más fórumon, az 
természetesen a szólás és véleménynyilvánítás szabadságának a kérdése. De hogy mi az 
Országgyűlés tekintélye és mi az Országgyűlés méltósága, az egy külön ügy és külön kérdés. 
Mert ma ilyen természetű sulyokelvetéssel – mert itt arról beszélünk, hogy elvetette a sulykot 
– találkozunk, holnap esetleg valamilyen társadalmi réteget, esetleg népcsoportot érhet sértő, 
gyalázkodó javaslat. És ha ezt a jogot nem tartjuk természetesnek, sőt ezt a kötelezettséget a 
házelnök részéről, akkor netán ilyen javaslatokat is komolyan kell venni, tárgysorozatba-
vételéről dönteni és vitatkozni róluk, amelyek egész egyszerűen lejáratják nemcsak talán az 
Országgyűlést, hanem ezen túlmenően az országot is.  

Úgyhogy erre tekintettel terjesztem a bizottság elé az általános érvényű állásfoglalás-
tervezetet. Kérem, hogy a bizottság… (Dr. Steiner Pál közbeszól.) – befejezhetem a 
mondatot? (Dr. Steiner Pál: Hát hogyne!) –, a bizottság tárgyalja meg és fogadja el. 
Köszönöm szépen. 

És akkor itt már figyelték, miközben én magyaráztam, indokoltam a javaslatot, hogy 
milyen sorrendben történt a jelentkezés. Először Staudt Gáboré a szó. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Először gondban voltam, 
megmondom őszintén, mert elolvasva a javaslatokat, főleg a Szanyi Tibor által beterjesztett 
újabb stand-up comedyt – vagy nem tudom, hogyan is minősítsem, amit itt elénk terjesztett; 
egyébként, hogy is mondjam, bizonyos szempontból még szellemesnek is mondható, 
bizonyos részeiben meg gyalázatos előterjesztése került elénk. Viszont az alapvető kérdés, 
amit Kövér házelnök úr elénk terjesztett, az, hogy ő visszautasíthatja-e ezeket, arra 
hivatkozással, hogy ezek nem szabályszerű formában kerültek benyújtásra. Ennek kapcsán azt 
a véleményt szeretném elmondani, hogy a bizottság el tudja dönteni, tehát akár az 
alkotmányügyi bizottság, hogy megfelelőek-e az adott javaslatok. Én nem tágítanám ennyire a 
házelnöknek a jogosultságát, hiszen nehéz majd akkor azt a határt megtalálni, hogy mit 
minősítünk olyannak, ami már, mondjuk, a Háznak a méltóságát sérti. Természetesen ezeknél 
könnyű eldönteni, tehát egy Szanyi-javaslat esetében ezt könnyen kimondhatjuk. Nemcsak 
azért, mert történelmi és ténybeli tévedésektől hemzseg, ráadásul a nyugati demokráciáért 
való aggódás az MSZMP utódpártjának képviselője részéről önmagában több mint komikus; 
ebbe viszont most nem szeretnék mélyebben belemenni.  

Viszont amiben nem osztom elnök úr álláspontját, hogy adjuk meg minden olyan 
esetben a lehetőséget házelnök úrnak, amikor ő úgy gondolja, hogy a méltóság sérül, akkor 
rögtön visszadobja. Ezt itt el tudjuk dönteni a bizottság előtt, és szerintem az alkotmányügyi 
bizottságnak a döntéshozó képviselői is alkalmasak arra, hogy egy előterjesztésnél véleményt 
mondjanak arról, hogy az sérti-e a Ház tekintélyét vagy nem, és tárgyalásra vagy általános 
vitára javasolják avagy nem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én maximálisan támogatom azt az 

okfejtést, amelyet elnök úr elmondott, de itt nem állnék meg, és érdekelne, hogy ez a 
végtelenül színvonaltalan, egyébként társadalmi csoportok számára és politikai vélemény 
alapján egységes csoportok számára sértő előterjesztés Szanyi Tibor végterméke, vagy pedig 
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az MSZP-frakció is egy emberként áll a javaslat mögött. Erről kérek szépen tájékoztatást, ha 
van rá mód. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt képviselőtársam nem volt még itt jelen, 

amikor én azt kértem a jelen lévő kormánypárti képviselőktől, hogy a kormány távollétében, 
az előterjesztő távollétében adjanak nekem arra nézve információt, a kérdésemre választ, hogy 
az adott módosító indítványt, amelyet Rogán képviselő úr nyújtott be, miért is támogatja a 
kormánypárti frakció. Na, most egy kukkot sem mondott senki, viszont megszavazták. 

No, akkor én most ettől felbuzdulva, azt szeretném mondani – (Gulyás Gergelynek:) 
lehet ezt ilyen cinikusan is megközelíteni, képviselő úr –, ez az előterjesztés nem arról szól, 
nem Szanyi képviselő úr konkrét beterjesztéséről, hanem arról szól, hogy két előterjesztés 
esetében elnök úr javasolja, hogy hozzunk egy olyan általános érvényű állásfoglalást, amely 
kimondja azt, hogy az Országgyűlés tekintélyével mi összeférhető és mi nem, és hogy az 
Országgyűlés tekintélyéért aggódnunk kell, és óvnunk kell azt.  

Szeretném nagyon világossá tenni, hogy egyfelől szerintem ilyen határozatra nincs 
szükség. Ennek a megalkotásában az MSZP nem kíván részt venni. Annál is inkább, mert 
hogy a Házszabályt és az országgyűlési törvényt végrehajtani hogyan és miként kell, az elnök 
is tudja értelmezni, mi is tudjuk értelmezni. De azt, hogy az Országgyűlés tekintélyéért való 
aggódástól vezetve az ellenzéki képviselőket elítélő általános érvényű állásfoglalást kíván az 
alkotmányügyi bizottság meghozni, hát én ezt egészen nonszensznek tartom.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés tekintélyét sérti az, 
ahogyan ma működünk. Az Országgyűlés tekintélyét sérti az, ahogyan Vas Imre minden 
egyes bizottsági ülésen (Dr. Bárándy Gergely: Így van!) indítványt tesz arra nézve, hogy ne 
tárgyaljuk meg egyenként a módosítókat, hanem egyben tárgyaljunk és egyben szavazzunk. 
Amikor úgy ítéli meg, hogy túl sokat beszélnek az ellenzéki képviselők, akkor indítványt tesz 
arra, hogy ügyrendi szavazásban zárják le a vitát. Amikor nincs jelen a kormány, is érdemben 
döntenek olyan dolgokról, mint például ma reggel is ennél a Rogán-féle módosító 
indítványnál. Amikor senki nem hajlandó azokat a kérdéseket, amelyeket illő tisztelettel, 
szakmai érveléssel teszünk föl, senki nem hajlandó megválaszolni. De rutinból a 
kormánypárti képviselők megszavazzák. Sérti az Országgyűlés tekintélyét, amikor úgy 
nyújtanak be nagy terjedelmű törvénymódosítást, hogy elolvasni is alig van idő. Sérti az 
Országgyűlés tekintélyét, amikor úgy kell módosító indítványokról szavazni, hogy helyben 
osztják ki, és alig van idő elolvasni. És nagyon sok minden sérti még az Országgyűlés 
tekintélyét.  

Egyébként a kérdésre válaszolva, és hogy ne járjak el ugyanúgy, ahogy önök járnak el 
velünk, hanem vegyem komolyan az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának a fórumát: 
ez Szanyi képviselő úr indítványa, amivel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy milyen 
nonszensz, amit önök a választási regisztrációval akarnak elérni. Egyébként a választási 
regisztrációval kapcsolatos álláspont, elutasító álláspont egységes a Magyar Szocialista Párton 
belül.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt Vas Imrének megadom a szót, szeretném mondani, hogy Lamperth 

Mónika felszólalása szerintem egyfajta félreértést tükröz. Mi nem arról fogunk állást foglalni, 
hogy az előttünk levő, ide példaként mellékelt törvényjavaslatok milyenek. Mi egy általános 
érvényű állásfoglalást hozunk, ha meghozzuk, arra nézvést, hogy az elnök értelmezheti-e úgy 
a Házszabályt, illetve értelmezhető-e a Házszabály úgy, hogy az elnök az ilyen természetű 
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indítványokat visszautasíthatja, hivatkozva arra, hogy az nem felel meg a szabályszerűségi 
követelményeknek.  

Ezt azért bocsátottam előre, mert ha lehet, ne a Szanyi-, illetőleg a Schiffer-féle 
javaslathoz szóljunk hozzá, és ne azt minősítsük. Az elnöknek lesz a dolga egyébként 
eldönteni, ha ezt az állásfoglalást meghozzuk, hogy él-e adott esetben a visszautasítás jogával, 
megkívánja-e ezt az Országgyűlés tekintélye vagy sem.  

Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha jól emlékszem, tavaly nyáron vagy ősszel már egy 

világidő megváltoztatására vonatkozó javaslatot és egy K-alaptörvény módosításáról szóló 
javaslatot is tárgyaltunk, amelynek során, megmondom őszintén, én kifejezetten úgy éreztem, 
hogy ez sérti az Országgyűlés tekintélyét, ha azokat a javaslatokat, mondjuk, az 
alkotmányügyi bizottság tárgyalja.  

Amit Lamperth Mónika képviselőtársam mondott a módosító indítványok 
benyújtására, pont azért módosítottuk a Házszabályt, hogy ugye most már zárószavazás előtti 
módosító indítványt az ülés kezdete előtt 24 órával kell benyújtani. Úgyhogy én úgy 
gondolom, van minden képviselőnek számítógépe, kellő időben meg tudja nézni a módosító 
indítványokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászóló? Bárándy Gergely! (Dr. Steiner Pál 

közbeszólására:) Képviselő úr, én biztosan nem írtam föl, a titkárság vezetője jegyezte itt 
most. De ön is fel van írva, megnyugtatom, hogy ön is szót fog kapni. (Dr. Steiner Pál: De 
hát akkor meg nem kell megkérdezni, elnök úr, hogy van-e hozzászólás!) Nem magától 
kérdeztem, képviselő úr, hanem a munkatársamtól, aki segítségemre van az ülés vezetésében. 
Amikor például a házelnök konzultál a főtitkárral, ez körülbelül annak az analógiájára 
történik.  

Bárándy képviselő úr, megnyílt a lehetőség most már, hogy lezártuk ezt a külön 
asszót. Tessék szíves lenni elmondani a felszólalást! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr; az előzőbe nem 

szállnék be, hanem maradnék a tárgynál. 
Kicsit kiegészítve azt, amit Lamperth képviselőtársam mondott, és talán egy picit elvi 

síkra helyezve a kérdést, azt azért látni kell, hogy a házelnök úr is és egyébként a 
kormánypárti képviselők is lépten-nyomon törekszenek arra, hogy ellenzéki jogosítványokat, 
ellenzéki lehetőségeket szűkítsenek. Hivatkoznak mindenfélére. Például a Ház tekintélyére. 
Néha egészen abszurd módon. Csak azt nem látják képviselőtársaim, hogy az a jó néhány 
példa, amit Lamperth Mónika felsorolt az imént, és valóban a Ház tekintélyét csorbítja, azzal 
kapcsolatban önök semmit nem javasolnak, hogy azon javítsunk, hogy azon változtassunk. Mi 
az, amin változtatnak, képviselőtársaim? Kizárólag olyan, a Ház tekintélyét óvó 
rendelkezéseken kívánnak, amik az ellenzéki jogokat úgy mellesleg csökkentik. Mert azért 
gondolják el, hogy ha megkapja a házelnök úr a jogot arra, hogy amit ő sértőnek vagy 
bántónak érez, azt visszautasítsa, akkor ezzel egy olyan csak szubjektív módon megítélhető 
jogosítványt kap, amire, én azt gondolom, objektív rendszert még csak javasolni sem lehet. 
Például azt mondom, hogy ha őneki nem tetszik egy indítványban az, hogy illetlen szóval ír 
valaki a kormányról vagy a kormánynak a tagjáról, akkor vissza fogja utasítani? Azért, mert 
bántó? És szerinte a Ház tekintélyét csorbítja? Nem lehet majd előterjeszteni egy indítványt, 
ha az elnök úr ezt úgy kívánja majd értelmezni, ahogy egyébként mi adott esetben 
vélelmezzük ezt.  
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Képviselőtársaim, emlékszem én arra éppen elég jól, és szerintem több, az 
Országgyűlésben dolgozó fizikai munkatársnak a segítségét kellene kérni, hogy föl tudjam 
hozni ide a bizottság ülésére, hogy az önök indítványaiban annak idején mennyi sértő 
megjegyzés szerepelt. Olyan szavakkal illették az előző kormányt vagy a kormánytöbbséget, 
ami elképesztő volt. Ha ezeket mind visszautasította volna az akkori házelnök, akkor azt 
gondolom, alig lett volna ellenzéki indítvány a Házban.  

S elnök úr kérte, hogy ne az előttünk fekvő két javaslatról beszéljünk. Én most 
egyébként konkrétan ennek teszek eleget. Mert nem az a kérdés, hogy ez a két javaslat így jó-
e, szép-e, elfogadható-e vagy sem. Hanem az a kérdés, hogy akarunk-e még egy olyan 
jogosítványt adni az Országgyűlés elnökének, amivel egyébként ellenzéki indítványokat még 
azelőtt megvétózhat, mielőtt azok legalább a szakbizottság elé kerülnének. Én azt gondolom, 
hogy ez nem feltétlenül jó. És egyébként, ha már a Ház tekintélyét kívánjuk óvni, akkor 
érdemes lenne, ha a házelnök úr megvizsgálná azokat a leveleket is, amelyeket képviselőként 
mi válaszként kapunk a kormány egyes tagjaitól, például én Halász János államtitkár úrtól, 
mert azoknak a stílusa, azoknak a hangvétele, ha valami, na, akkor az sérti a Ház tekintélyét! 
Elképesztő, mit írogatnak vissza! Talán érdemes lenne néha önöknek is beletekinteni, ha már 
a Ház tekintélyét kívánják óvni, adott esetben akár még a kormányét is.  

S még egy-két példa arra, hogy mi az, ami a Ház tekintélyét csorbítja. Emlékeznek 
arra, amikor egy nap alatt kétharmados törvényt fogadtunk el? Ugyanazon a napon, amikor 
benyújtották. Emlékeznek arra, képviselőtársam, hányszor kértük önöket, hogy próbáljanak 
meg az érveinkre reagálni? És önök meg sem szólaltak. Sem a plenáris ülésen, sem a 
bizottsági üléseken. Emlékeznek még arra, hogy miért helyezte hatályon kívül többek között 
az egyházügyi törvényt az Alkotmánybíróság? Azt írták le, hogy azért, mert önök a képviselői 
beszédjogot korlátozták, alkotmányellenes módon. Ne is beszéljünk egyébként a 
zárószavazások gyakorlatáról, vagy valóban azokról a több száz oldalas javaslatcsomagokról, 
amelyek itt kerülnek kiosztásra, és önök szívfájdalom nélkül úgy szavazzák meg, hogy még 
meleg a papír, nemhogy elolvasni tudták volna!  

Tehát, képviselőtársaim, ez a javaslat számomra nem más, nem a Ház tekintélyének a 
megóvásáról szól, hanem a képviselői jogkörök, ellenzéki képviselői jogok ismételt 
szűkítéséről. Úgyhogy én arra kérem önöket, gondolkodjanak el azon, hogy egy ilyen optikája 
is van az előttünk fekvő javaslatnak. És gondolkodjanak el azon is, képviselőtársaim, hogy 
önök is lesznek majd ellenzékben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Alapjában véve a magam 

részértől egyetértek az elnök úr előterjesztésével; van egy kevéske aggályom a következők 
szerint. 

Nyilvánvalóan komolytalan és sértő tartalmú indítvány – írja az állásfoglalásról szóló 
javaslat. A sértő tartalmút megítélésem szerint viszonylag egyszerűen meg lehet ítélni. A 
komolytalan tartalmat azonban, azt már mérlegeléssel lehet csak megállapítani, mit tekintek 
komolytalannak vagy mit nem. Következésképpen azon érdemes lenne elgondolkodni talán, 
hogy az elutasítási jogkörre szerintem az elnöknek szüksége van, mert adott szituációban meg 
kell tudnia védeni a Ház tekintélyét, de hogy mégiscsak a képviselő számára nem kellene-e 
valami olyasmifélét garantálni, hogy a Házbizottságtól kérjen esetleg reparációt. Ugyanis az a 
helyzet az adott szituációban, hogy olyan feladatot rovunk az elnökre, a mindenkori elnökre, 
ami egyben egy komoly felelősség is, amikor neki a komolytalan ügyet elbírálni, hát, ez 
finoman szólva ízlés, és azt kell mondanom, talán egyfajta értékelés kérdése.   
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ELNÖK: Steiner képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Először is azzal szeretném kezdeni, 

hogy a türelmetlenségért elnézést kérek, de mióta itt vagyok ebben a bizottságban, és nem ez 
az első alkotmányügyi bizottság, ahol különböző elnökök tevékenységét végigéltem, 
kifejezetten irritál, hogy elnök úr úgy vezeti az ülést, mint a kivételező osztályfőnök, aki csak 
a jó tanuló gyerekeknek a jelentkezését akarja észrevenni, és ezért voltam egy kicsit indolens. 
Mi értjük ezt a felosztást: ott ülnek a jó tanulók, itt a rossz tanulók. De akármennyire is 
nézzük a dolgokat, elnök úr, elnök úrnak a bizottságot egységesen kell vezetnie, ezért muszáj 
erre az oldalra is kommunikálni, figyelni, s a többi. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, élhetnék azzal a joggal, hogy az ülésvezetés bírálatánál az 

elnök (Dr. Steiner Pál: Ez nem bírálat volt.) indoklás nélkül megvonja a szót. De csak azt 
vetem közbe, hogy Lamperth Mónikát és Bárándy Gergelyt a jó tanulók közé tetszett-e 
sorolni vagy a rossz tanulók közé, mert ők szót kaptak, meg Staudt képviselő úr is. 
(Derültség.) Felváltva adom meg a szót, képviselő úr, kormánypárti és ellenzéki 
képviselőknek, és amikor ön reklamált, frakcióbeli képviselőtársa előzte meg. De megelőzte. 
Akkor egyezzenek meg, hogy ha szocialista jelöltek vannak, akkor Steiner Pálnak elsőbbsége 
van valamennyi képviselőtársával szemben. (Dr. Steiner Pál: Nem erről beszélek!) Jó, tessék 
ezt befejezni, mert meg fogom vonni a szót! Tessék érdemben hozzászólni! 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Én érdemben szóltam hozzá eddig is. 
 
ELNÖK: Ez nem volt érdem. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Ami pedig a dolgot illeti, és azért is tértem ki erre a 

kérdéskörre, először nézzük meg abból a szempontból, ahogy elnök úr érvelt: mindez a két 
indítvány szabályszerű, mert az alaki feltételeknek megfelel. Semmiféle olyan alaki probléma 
nincs egyetlenegy javaslattal sem, amelyik nem felelne meg a Házszabálynak. Ebből 
következően tárgyalásra és határozathozatalra alkalmas. Ebben sem tetszenek tudni semmiféle 
olyan érvet mondani, aminek alapján a Magyar Országgyűlés ezt ne tudná megtárgyalni, és ne 
tudna véleményt nyilvánítani.  

Ami pedig a „nyilvánvalóan sértő” kategóriát illeti, Turi képviselőtársam itt finoman 
már rámutatott az alapvető problémára. Azt gondolom, ez nem ízlésbeli kérdés. Önök ezzel a 
határozati javaslattal a képviselők szólásszabadságát akarják korlátozni, és azokon keresztül 
azokat is, akik őt megválasztották. Tehát ebből következően az elnök úr érvelésének 
semmiféle jogi és házszabályi megalapozottsága nincs. 

Van ennél egy súlyosabb kérdés… (Közbeszólások.) De el lehet rendelni szünetet is, és 
akkor lehet tartani frakciómegbeszélést. (Többek: Figyelünk!)  

 
ELNÖK: Ha képviselő úr befejezte, akkor másnak adok szót. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Nem fejeztem be, elnök úr! Ön nem figyelt, meg önök 

nem figyeltek, hanem frakcióülést tartottak!  
 
ELNÖK: Figyelmet kérek! Tessék folytatni!  
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Még egyszer: én úgy érveltem, elnök úr, hogy az önök 

által indokolásba hozott érvek miért nem felelnek meg sem a Házszabálynak, sem a 
jogszabálynak. Tehát még egyszer ismétlem: szabályszerű tárgyalásra alkalmas, és a 
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„nyilvánvalóan sértő” pedig egy teljesen szubjektív kategória. Önök egyébként ezzel 
legkevesebb a képviselők szólásszabadságát akarják korlátozni.  

Vagy az ügynek azonban két olyan vonzata, amit meg kell itt említeni. Az egyik, hogy 
nem gondoltam, hogy a házelnök úrnak mintegy védőpajzs kell az alkotmányügyi bizottság 
felhatalmazása. Ugyanis ez az előterjesztés tautológia. Az elnök úrnak rendelkezésre áll ez a 
jogkör, bármikor megteheti, ehhez semmiféle megerősítés, felhatalmazás nem szükséges; erre 
Lamperth képviselő asszony tökéletesen rávilágított. Akkor egyszerűen csak arról lehet szó, 
hogy vagy a házelnök úr bizonytalan ebben az indítványban, vagy nincs meg a kellő bátorsága 
ahhoz, hogy valamelyik törvényjavaslatot, határozati javaslatot saját hatáskörben ilyennek 
minősítsen. Ez már egy sokkal súlyosabb probléma, főleg akkor, amikor egyébként a 
házelnök úr a szocialista frakciónak különböző rendkívül sértő megjegyzéseket rendszeresen 
lekiabál a pulpitusról, visszaélve azzal, hogy ő vezeti a Ház ülését.  

Végül pedig megemlíteném továbbá azt, hogy önök voltak azok, akik kiherélték a 
törvényjavaslatot vagy határozati javaslatot, annak ellenére, hogy megszavazták, vagy maga a 
miniszterelnök úr is támogatta, ezekre és más esetekre nagyon is alkalmas lett volna ez az 
etikai bizottság, amit önök elutasítottak.  

Úgyhogy én azt gondolom, elnök úr és tisztelt bizottság, hogy akkor lennének önök 
nagyvonalúak, és akkor nem félnének a demokráciától, ha ezt a törvényjavaslatot beengednék 
a parlament elé, és majd a nyilvánosság eldönti azt, hogy hogyan tekinti ezeket a 
törvényjavaslatokat.  

Utolsó érvként pedig hadd mondjam el önöknek, ma reggel hosszú riport volt arról, 
hogy huszonvalahány jogalkotó közös beadványban fordult Szabó Máté ombudsmanhoz, 
hogy önök hogyan élnek vissza a kétharmados többségükkel, hogyan építenek föl egy új 
elnyomó rendszert, Szabó Máté pedig azt válaszolta, hogy önöknek erre joguk van, mert 
megvan a kétharmaduk. Itt tartunk most ebben az országban. Ebből következően nem kellene 
annyira idegesnek lenni egy ilyen ártatlan, egyébként stílusában valóban szokatlan, de 
alakiságában teljesen megfelelő indítványra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt külön 

köszönöm, hogy miután Lamperth Mónika egyértelművé tette, hogy mennyire nem ért egyet, 
és cinikusnak tartja azt a gyakorlatot, hogy van egy kormánypárti előterjesztés, ahol ugyan a 
módosító indítvány előterjesztője nincs jelen, és a kormánypártok közül senki nem tud 
nyilatkozni, majd a többség megszavazza – egyébként elfogadom, hogy valószínűleg nem ez 
a helyes gyakorlat; nyilván az lenne a helyes gyakorlat, ha valaki tudna nyilatkozni –, majd 
ezt követően három szocialista képviselő szólal föl, de egyikük sem ad világos választ arra a 
kérdésre, hogy szerintük most itt az elnök úr által előterjesztett határozati javaslat 
szempontjából Szanyi Tibor képviselőtársuknak ez az előterjesztése a nyilvánvalóan 
komolytalan kategóriába tartozik vagy sem, illetve ők azonosulnak-e ezzel vagy sem. Tehát 
úgy gondolom, hogy ha valaki ezt az előterjesztést elolvassa, akkor – ha az önök által használt 
kifejezéssel akarok élni – el kell határolódni nyilván tőle. Ha nem, akkor pedig olyan 
kifejezések vannak benne, amiért a politikai felelősséget kell vállalni. Tehát Szanyi Tibor 
indítványa az, ami teljesen egyértelműen bebizonyítja, hogy igenis van egy olyan kör, ahol a 
házelnöknek ezt a jogot biztosítani kell az Országgyűlés tekintélyének a megóvása érdekében. 
És erre nem érv az, hogy önök esetleg fel tudnak hozni néhány olyan példát, ami adott esetben 
valóban nem helyes. Mert ez nem érv amellett, hogy akkor tovább rongáljuk az Országgyűlés 
tekintélyét, ráadásul lényegesen sértőbb és színvonaltalanabb törvényjavaslatokkal, mint ami 
valaha a Ház asztalán volt. Tehát ezt igenis minden körülmények közt meg kell akadályozni. 
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És nemcsak Kövér Lászlót, de még a korábbi házelnököket is ismerve, bízunk abban, hogy a 
mindenkori házelnök a nyilvánvalóan sértő eseteket és a nyilvánvalóan komolytalan 
indítványokat meg tudja ítélni. Itt a jó példa rá, hogy ezen egy értelmes keretek között zajló 
vitában igen nehéz lenne vitatkozni. 

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

Két gondolatkör. 
Az egyik, hogy elképzelhető, hogy a házelnök úr meg tudja ítélni azt, hogy mi az, ami 

sértő, és mi az, ami nem sértő, bár egyetértek Turi-Kovács képviselőtársammal abban, hogy 
tartalmilag ezt már nehezebben tudja megtenni, mondjuk, egy olyan témakörben, ami nem 
tartozik az ő szakterületébe. Azonban, és többször volt már ilyen jellegű vita a kormánypárttal 
általánosságban és konkrét törvényjavaslatok kapcsán is, hogy olyan rendszert kell 
megalkotnunk, ami a visszaélésre nem ad lehetőséget és alapot. Márpedig én azt gondolom, 
hogy ha a házelnöknek a sértődöttség okán van joga visszautasítani indítványokat, akkor ezt 
megteheti olyan indítványokkal is, a szubjektív döntése alapján, mindenféle jogorvoslati 
lehetőség nélkül, amik egyébként, mondjuk, nem azok. Lehet, hogy meg tudja ítélni – és az is 
lehet, hogy vissza kíván élni vele. Ugyanúgy, ahogy egyébként az ülésvezetési jogával 
számtalanszor visszaél, és itt utalok arra, amit Steiner képviselő úr mondott, hogy olyan 
mondatokat és félmondatokat enged meg magának objektív ülésvezető elnökként az ellenzék 
felé, amik egész egyszerűen példátlanok az elmúlt huszonkét évben. De ez már egy más 
kérdés. Az viszont ide tartozó, hogy egy olyan jogosítványt kap, amivel gyakorlatilag ő egy 
személyben blokkolni tudja az indítványokat. Én ezt nem tartom helyesnek.  

És nem szeretném én sem megkerülni Gulyás képviselő úrnak a kérdését, hogy tudok-
e azonosulni ezzel az indítvánnyal. Ha azonosulni tudnék vele, képviselő úr, akkor aláírtam 
volna – nem szerepelek aláíróként ott. Az pedig, hogy egyébként megszavaznám-e vagy nem 
szavaznám meg, kiderülhetne akkor, ha a házelnök úr nem blokkolja. És ott egyértelműen 
kifejezésre juttathatnánk azt, hogy bizonyos, sokak számára vállalható, mások számára 
vállalhatatlan stílusú indítvánnyal mint képviselő egyetértek-e vagy sem. A képviselőnek az 
egyetértése a parlamenti vitában és a parlamenti szavazata leadásakor derül ki. Pontosan egy 
olyan szabályt kívánnak most meghozni, ami ezt lehetetlenné teszi. Vagy egyetértenék vele, 
vagy nem; vagy megszavaznám, vagy nem. Pontosan, ha ezt a határozatot megszavazzuk, 
akkor ez sosem derül ki. 

A másik, tisztelt képviselőtársaim, ha már Gulyás képviselő úr annyira ragaszkodott 
ahhoz, hogy Szanyi Tibor indítványát vitassuk meg, akkor a másik példaként hozott 
indítványnál mondják meg nekem azt, kérem, hogy miért indokolatlan egy olyan előterjesztés, 
amelyben gyakorlatilag az szerepel, hogy állami vezető nem foglalkoztathat elítéltet, és nem 
foglalkoztathat közfoglalkoztatottat. Mármint saját magánbizniszében – már bocsánat, hogy 
ezt elfelejtettem előzőleg hozzátenni. Ez miért is lenne kirívó? Amikor van szabály arra, hogy 
a gazdasági társaságokban melyikben vehet részt, melyikben nem, milyen arányban vehet 
részt, milyen arányban nem. Ez az indítvány, képviselőtársaim, erről szól. Tartalmilag ezzel, 
én azt gondolom, az ég egy adta világán semmi probléma nincs. És egyetlen dolog, ami 
sérthette, gondolom, a házelnök úr érzékenységét, hogy „a feudális jellegű jogviszonyok 
megszüntetése” címet viseli ez az indítvány. Ezen kívül, mondják meg nekem, mi az, ami 
komolytalan ebben?!  

Igen, Vas képviselő úr, pontosan erről van szó! Ön nagyon sok dologra teremt 
precedenst, azt gondolom, és nagyon sok dolgot tud fél mondattal nyilvánvalóvá tenni és 
érvelést helyesnek elfogadtatni. Képviselő úr, pont erről van szó – ez nem elég? Hát, igen, 
erről beszélek! Hogy amikor egy érdemi indítványról majd a házelnök azt mondja, hogy 
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nekem ez nem tetszik, esetleg magának sem, Vas képviselő úr, akkor azt mondja, hogy ezt 
nem tárgyalja meg az Országgyűlés. Ez egy érdemi indítvány! Nem tetszik a címe? És ezért 
nem tárgyaljuk meg? Vagy nem tetszik az indokolás stílusa, képviselőtársaim? Nekem is sok 
mindennek nem tetszett az önök ellenzéki idejéből, elhiheti!  

Én azt gondolom, hogy tartalmilag egyébként ez egy komoly javaslat, és az, hogy ez a 
kettő került példaként ide, annak igenis van jelentősége, ellentétben ilyen szempontból azzal, 
amit elnök úr mondott, igenis van jelentősége. Mert az LMP javaslata egy érdemi módosító 
javaslat, olyan, amit nyugodtan komolyan lehet venni. Mert úgy gondolom, nincs rendben az, 
hogy valaki közmunkásokat alkalmaz országgyűlési képviselőként vagy állami vezetőként a 
saját magánföldjein, vagy elítélteket alkalmaz ott. Szerintem ez nincs rendben. Maguk szerint 
lehet, hogy rendben van – tárgyaljuk meg a parlamenti vitában! De hogy ez egy komolytalan 
felvetés lenne, azt gondolom, arra nincs semmilyen alapunk, hogy ezt mondjuk.  

Nos, ha ebből a következtetést levonjuk, akkor oda jutunk, hogy a házelnök úr már a 
két példaként hozott javaslat egyikénél is bizonyosan meglehetősen furcsán értelmezte ezt a 
jogkörét vagy értelmezné ezt a jogkörét. Mert ha ezt a javaslatot ő nem engedné tovább, az azt 
jelenti számomra, hogy életveszélyes és lehetetlen dolog megszavazni egy ilyen előterjesztést, 
amiről most tárgyalunk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hozzászólással szeretnék élni, ezért az ülés vezetését átadom Papcsák 

Ferenc alelnök úrnak. 
 

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

úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Én két eleméhez szeretnék a vitának hozzászólni, 

a házelnök mérlegelési jogára, meg az úgymond visszaélési lehetőségekre. 
Szóval, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, annak a feladatnak az ellátása, amit 

akár az országgyűlési törvény, akár a határozati Házszabály a házelnökre ró, azzal mérlegelési 
jogkörök együtt járnak. Nemcsak itt, a fegyelmi jogkör tekintetében is, és más vonatkozásban 
is. És én egyébként mindig rendkívül szomorúan szoktam hallgatni azt az érvelést, amely 
állandóan azt veti fel, hogy ezt a mérlegelési jogot tulajdonképpen nem lenne szabad 
megadni, mert visszaélésekre adhat alkalmat. És ezzel akkor a másik kérdésre is 
tulajdonképpen áttértem. 

Ha azt gondoljuk, hogy a házelnöknek ne legyen mérlegelési joga, akkor nem embert 
kell választani az Országgyűlés élére, hanem valami automatát. Valamilyen automatát, 
amelyik működik valamilyen beprogramozott informatikai szoftver szerint. Vegyük 
tudomásul: az Országgyűlés elnökét – én általában nem szeretek a legitimációra hivatkozni, 
akár kétharmados, akár sima többségű legitimáció van a parlamentben – egy olyan parlamenti 
többség emeli az Országgyűlés székébe, amely parlamenti többség a választók akaratának a 
többségéből létezik. Ez demokratikus legitimáció. Ez a hatalom ha mérlegelési jogkört is 
tartalmaz, egy demokratikus forrású, gyökerű és demokratikus legitimációjú hatalom. És 
ennek a funkciója adott esetben az Országgyűlés tekintélyének megóvása, az, hogy egy 
alapvető közérdeket érvényesítsen, jelesül azt, hogy a népszuverenitás szerve, a nép választott 
képviselői tekintéllyel rendelkezzenek. Most ezen, gondolom, nem érdemes vitát nyitni, mert 
nem akarjuk módosítani az országgyűlési törvényből ezt a kitételt.  

Persze létezik olyan magatartás, hogy indulatból, mert nem mindig az én akaratom 
érvényesül, vagy egy olyan helyzetben vagyok kisebbségben, hogy általában nem érvényesül 
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az akaratom, indulatból nem érdekel a Ház tekintélye, és hajlandó vagyok lerombolni – miért 
ne? Pusztuljon minden, ha nekem nem adnak igazat! És senkinek ne legyen, még mérlegelési 
jogkörben sem lehetősége, hogy ezt megakadályozza! Ez a parlamentarizmus és a demokrácia 
halála, ha végigvisszük ezt a gondolatmenetet.  

Visszaélés. Kérem szépen, eleddig ez a probléma föl sem merült. Hát miért kell 
föltételezni egy jog visszaélésszerű gyakorlását, amikor erre semmiféle jel nincs, és 
egyáltalán? Csak azt tudom mondani, amikor Staudt képviselő úrral – ezt már egyszer 
elmondtam, de engedjék meg, ennek kapcsán is hadd mondjam el még egyszer – a brit 
parlamentbe ellátogattunk (Dr. Staudt Gábor: Nemcsak ketten, többen voltunk! – Derültség.), 
és én megkérdeztem…, bocsánat, Szakács Imre is ott volt. De tudjuk, miről beszélek, az 
alkotmányügyi bizottság 2011. októberi angliai látogatásáról, háromtagú delegáció volt, és 
munkatárs is volt velünk. Az egyik kérdés, amikor találkoztunk az alkotmányügyi bizottság 
elnökével – biztosan visszaemlékszik képviselő úr is –, az volt az én kérdésem, hogy mit 
csinálnak kétszáz módosító javaslattal. Úgy nézett rám, mint akinek elment az esze. Azt 
mondja: azt a speaker nem engedi. Hogyhogy nem engedi? Nem tesznek fel kétszáz módosító 
javaslatot szavazásra – magyarázta nekem, és csudálkozást láttam az arcán, hogy miért nem 
fogom én fel, hogyan van ez Magyarországon. Nem tudom, egyébként más a működési 
rendszerük, mert egy végszavazás van, amikor a javaslat egészéről szavaznak; ott valóban 
nincs intézményesítve sok száz módosító javaslat. Egy bizottság kidolgozza a 
törvényjavaslatot, visszahozzák, azt eszi, nem eszi, nem kap mást – yes or no. Így lehet 
szavazni.  

Azt is megemlítettem a bizottságnak, azt az ezen látogatásunk alkalmával szerzett 
tapasztalatunkat, amit az ottani magyar tolmács mondott el, hogy a magyarokra sokszor 
jellemző Angliában, amikor kicserélik a közéleti tapasztalataikat, akkor a magyar észjárásból 
– talán ez egy furcsa dolog – adódóan mindig fölmerül az, hogy jó, jó, szép, szép ez a törvény, 
de ezt így meg úgy meg lehet kerülni. S erre azt szokták válaszolni némi gondolkodás után az 
angol partnerek, hogy jé, tényleg, uram, önnek igaza van, csakhogy ez négyszáz év óta nálunk 
még senkinek sem jutott az eszébe. 

Hát engedelmet kérek! Visszaéléseket vizionálni, házelnöki mérlegelési jogokat 
kétségbe vonni… – akkor adjuk meg magunkat! Akkor igen, az a helyes, hogy jöjjenek ilyen 
anarchikus dolgok, és fulladjon komédiába a parlament – különösen akkor fulladjon 
komédiába, ha nem mi kormányzunk! Hát ez nem gondolkodásmód!  

Annak idején, kérem szépen, Tisza Istvánt halálra átkozták, mert a házszabályban az 
obstrukciót letörte. De ha ma elővesszük a mai Házszabályt és az akkori, az obstrukció 
letörése előtti házszabályt, akkor láthatjuk, hogy a mostani Házszabály az obstrukció 
megakadályozásában messze túlmegy Tisza Istvánnak azon az intézkedésein – persze nem ő 
személy szerint, az ő kvázi sugallatára és szellemi kezdeményezésére egy képviselői 
indítvány volt, ami a házszabályt módosította, és tényleg erőszakos és tumultuózus jelenetek 
mellett módosították; ismerjük ezt a történetet 1904-ből, ami alkotmányos válságot idézett 
elő. A történelem mégis visszaigazolta azt, hogy nem lehet az anarchiát választani, az 
Országgyűlés tekintélyének a lerombolását választani hamis, demokratikusnak álcázott 
jelszavakkal. 

Szóval, én azt kérem, a másik oldaltól is, hogy abban legyünk közösek, igenis, 
képviselő úr, nekem belefér a fantáziámba, hogy egyszer ellenzékben lehetünk, és belefér a 
fantáziámba az, hogy egyszer egy szocialista házelnök lesz, és nagyon remélem, hogy nem 
kell egy szocialista házelnöknél sem attól félni, hogy önkényesen gyakorolja majd azt a 
mérlegelési jogkört, amit ma egy konzervatív–kereszténydemokrata párttömörülés által 
támogatott elnök kapott. Ezek azok a szempontok, amelyeket fölébe kellene rendelni az 
„ártok”-nak, hogy mindenekelőtt működjön az Országgyűlés, mindenekelőtt maradjon meg a 
tekintélye, akkor is, ha kormánypárton vagyok, akkor is, ha ellenzékben vagyok, és ha ezért, 
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ennek érdekében a házelnöknek mérlegelési jogot kell adni, és adott esetben erős 
jogosítványokat, akkor annak a házelnöknek, akinek vitathatatlan, nagyon erős legitimációja 
van, annak a házelnöknek – és ezt még hadd tegyem hozzá: – nem megadjuk, igen, adjuk 
meg, de nem kell megadni, mert benne van a Házszabályban. A legjobb meggyőződésem 
szerint állítom, hogy most nem adunk jogot, hanem föltárjuk a Házszabály tartalmát, és 
értelmezzük. És azt is megértem, hogy az elnök, pontosan azért, mert nem akar önkényesen és 
erőből értelmezni dolgokat, egy eddig még nem követett gyakorlat tekintetében – mert a 
korábbi Szanyi-törvényjavaslatnál ezt nem tette meg; én tettem megjegyzést, ha emlékeznek, 
arra a törvényjavaslatra itt, én minősítettem felháborodva azt a törvényjavaslatot –, tehát 
eddig nem tett ilyet egyetlenegy elnök sem. Lehetett volna talán. Nem mondom, hogy erre túl 
sok példát tudnánk hozni a múltból, de lehetett volna egy-két esetben ezt megtenni. Az elnök 
akkor, amikor mérlegeli azt, hogy most már azért elég – gondolom, ez fordult meg a fejében, 
különösen, amikor ezt a Szanyi-féle javaslatot megint meglátta –, akkor, kérem szépen, nem 
egy egyedi döntést hozott, hanem kíváncsi volt arra, hogy az az értelmezés, amire ő hajlik, 
mert erre hajlik láthatóan a levele szerint, az az értelmezés korrekt vagy nem korrekt.  

Én azt gondolom, hogy a parlament ésszerű, normális működése jegyében, jó 
lelkiismerettel ezt az értelmezést meghozhatjuk, sőt az a véleményem, hogy meg kell 
hoznunk, ha az a felelősség vezet minket, hogy a parlament tekintélyét megóvjuk és a 
parlament rendeltetésszerűen működjön, úgy, ahogyan azt az alkotmány, az alaptörvény 
tartalmazza és gondolták az alkotmányozók. Mert gondoljuk azért, remélem, valamennyien, 
itt, akik együtt vagyunk ebben a teremben és a parlamentben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most arra teszek kísérletet, hogy aki még hozzá kíván 

szólni, összeírjuk. (Jelzésre:) Lamperth Mónika, és úgy látom, további hozzászólásra 
jelentkező nincs, úgyhogy megkísérlem a vita lezárását. 

Elnök úrnak visszaadom az ülésvezetést, és Lamperth Mónikáé a szó. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Salamon elnök úr nagyon szemléletesen bemutatta a brit rendszert és a 
speakernek a parlamentben a rendkívül széles jogosítványait, amit én is ismerek, meg azt 
gondolom, sokan ismerünk. De egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, ami az ön 
párhuzamvonásának az erejét jelentősen gyengíti. Ugyanis abban az országban, ahol a hosszú, 
mondhatni, évszázados demokrácia után kialakult az, hogy a speakernek ezt az erős 
jogosítványát mindenki elfogadja, abban az országban soha nem lehetett volna miniszterelnök 
egy olyan politikus, aki a választások előtt azt mondja, hogy nem kell betartani a 
kampánycsend intézményét, nyugodtan telefonáljatok, én is fogok telefonálni; majd lesznek, 
akik följelentenek, aztán a jogászok meg kimosdatnak, oszt’ jó napot! Aki ilyet mond, aki 
nyíltan arra biztat, hogy nem kell a törvényeket betartani, az abban a rendszerben soha nem 
lehetne miniszterelnök. (Dr. Vitányi István: És aki hazudott éjjel meg nappal, az lehet 
miniszterelnök. – Dr. Bárándy Gergely: Nincs egyedül vele!)  

 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, a vitát lezárom, és határozathozatal 

következik. 

Szavazás az általános érvényű állásfoglalás elfogadásáról 

Ki támogatja az általános érvényű állásfoglalást, ki ért azzal egyet? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? 
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(Szavazás. – Nincs ilyen.) Tehát 18 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal szemben a bizottság 
ezt az állásfoglalást elfogadta.  

Rögzítem, hogy még a szavazást megelőzően Gyüre Csaba Staudt Gábor képviselő 
úrnak adott meghatalmazást a helyettesítésére, tehát így számoltuk a Staudt Gábor által 
leadott két szavazatot.  

„Egyebek” címszó alatt nekem nincs különösebb közlendőm. Van-e másnak? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. 

A holnapi viszontlátásig elköszönök, holnap 10 órakor van a következő ülésünk. 
A bizottsági ülésünket berekesztem. Köszönöm a részvételt. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 24 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


