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Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/7456. szám)  

(Kósa Lajos (Fidesz), Spaller Endre (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

b) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8879. szám)  

(Rogán Antal, Babák Mihály, Kapus Krisztián (Fidesz), Spaller Endre (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

c) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/8751. szám)  

d) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám)  

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8880. szám)  

f) A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/6340. 

szám)  

(Dr. Molnár Attila (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

 

2. Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei ülésnapján 

elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7677/30. számon került 

iktatásra)  

(Zárószavazás előkészítése a HHSZ 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban)   

 

3. Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám)  

(Kósa Lajos (Fidesz), Spaller Endre (KDNP) képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  
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7. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, 

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
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november 26-ai felszólalása és ehhez kapcsolódóan dr. Balczó Zoltán alelnök 
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61. §-a szerinti eljárásban)  

(AIB-171/2012.)  

 

9. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Salamon László (KDNP) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Gaudi-Nagy Tamásnak (Jobbik) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz) 
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) távozása után dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP), illetve 
Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Puskás Imrének (Fidesz) 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) távozása után dr. Lamperth Mónikának 
(MSZP)  
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Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Ipkovich György (MSZP) távozása után dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Pősze Lajos (független) távozása után Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Turcsán Katalin főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Galambos Gábor főosztályvezető-helyettes (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Schaller Ernő (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dobi Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Kandrács Csaba helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kónya László főosztályvezető-helyettes (Belügyminisztérium)  
Balczó Zoltán, az Országgyűlés alelnöke  
 

Megjelent  
Dr. Fáy Borbála osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, az alkotmányügyi bizottság ülését megnyitom. S 
természetesen köszöntöm a bizottság tagjain kívül a napirendi pontokhoz meghívott további 
résztvevőket is. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az „egyebek” címszó alatti – ugyan 
még nincs elfogadott napirendünk – témáról már most említést tegyek, s aztán az 
„egyebeknél” erre visszatérjek, mert az „egyebek” a holnapi napra szól, legalábbis az, amit én 
itt szeretnék megemlíteni. Még egyszer mondom, ez a megszólalásom nem váltja ki az 
„egyebek” napirendi pontot, akkor majd lesz további hozzászólási lehetőség is.  

Ami miatt előrevennék egy témát, az az, hogy a holnapi napon a bosznia-hercegovinai 
parlament alkotmányügyi bizottságának delegációjával lesz az alkotmányügyi bizottságnak 
találkozója, 11 órakor, majd 12 órakor ebédet adok a delegáció tiszteletére. Ezt most azért 
mondtam el, hogy az ülés végéig is mindenki rendezze a fejében a holnapi napi teendőit, hogy 
amikor az „egyebeknél” formálisan is rátérek erre, akkor már meglegyen a szervezettségünk a 
fejünkben, az előkészületünk, hogy kik tudnak jönni. 

Most pedig a napirend megállapítására kerül sor. Írásban megküldött napirendi 
javaslatomat azzal az eltéréssel tartom fenn, hogy a zárószavazások előkészítése témakörében 
a b) pont alatt jelzett T/8879. számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítését nem 
javaslom, ugyanis olyan tájékoztatást kaptam, hogy a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség kérni 
fogja e törvényjavaslat zárószavazásának a napirendről történő levételét; ez tehát a b) alpont, 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása.  

Napirendi javaslatunkhoz képviselői módosító javaslat érkezett Steiner Pál képviselő 
úr részéről. Két előterjesztéssel javasolja a napirendünket kiegészíteni: az egyik T/9289. 
számon az országgyűlési törvény módosítása, a másik pedig egy országgyűlési határozati 
javaslat H/9290. számon, amely a szélsőségesség, rasszizmus, antiszemitizmus, 
idegengyűlölet és az emberi méltóságot más módon sértő megnyilvánulások elleni határozott 
fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot tartalmazza. 

Először vita nélkül a napirendről döntünk, a napirendi javaslatokat teszem fel 
szavazásra. Rögzítjük a helyettesítés rendjét: Kozma Pétert Molnár Attila, Gruber Attilát 
Mátrai Márta, Steiner Pált Lamperth Mónika, Vitányi Istvánt Rubovszky György, Papcsák 
Ferencet Salamon László, Horváth Zsoltot Zsiga Marcell, Szakács Imrét Vas Imre, Puskás 
Imrét Varga István helyettesíti. 

Szavazás következik tehát. Steiner Pál módosító javaslata két elemből áll. Az 
országgyűlési törvény módosításáról szóló T/9289. számú törvényjavaslat napirendre vételét 
ki támogatja? (Szavazás.) 2 szavazatot kapott. A határozatképesség okából megszámoljuk a 
további szavazatokat. Ellenszavazatok? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
13 tartózkodás. Staudt képviselő úr még nem vett részt a szavazásban. A bizottság tehát 
határozatképes, 13+2 szavazattal. Egyébként is a jelenlévők többségével dönt a bizottság, 
tehát aki nem vesz részt a szavazásban, az a jelenlétét még nem annullálja.  

A másik javaslat következik, a H/9290. számú napirendre vétele. Ki támogatja? 
(Szavazás.) 2 szavazatot kapott, a bizottság tehát nem vette napirendre Steiner képviselő úr 
egyik javaslatát sem.  

Ezek után a napirendünket bocsátom szavazásra. Aki ezt támogatja, az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal van elfogadott napirendünk. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát a 
napirendjét elfogadta. 



- 9 - 

Zárószavazások előkészítése 

a) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7456. szám) 

Az 1. napirendi pontunk a zárószavazások előkészítése, először is 1/a alatt a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia 
Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló T/7456. számú törvényjavaslat 
zárószavazásra történő előkészítésére kerül sor, Kósa Lajos és Spaller Endre képviselő urak 
javaslata. Van-e valaki jelen az előterjesztők részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs. A módosító 
javaslatokat egyébként Spaller Endre, az egyik előterjesztő nyújtotta be.  

A kormány képviseletében kit köszönthetünk?  
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Dr. Kardkovács Kolos, Nemzetgazdasági Minisztérium, helyettes 
államtitkár, és Turcsán Katalin, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hét pontból áll a jelentéstervezet, a pontok összefüggenek 

egymással, tehát együtt kell tárgyalnunk mind a hét pontot és döntenünk róluk. 
Kérdezem, mi a kormány álláspontja. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! A zárószavazást előkészítő módosításoknál szeretném megkérdezni 
helyettes államtitkár úrtól, mik voltak azok az indokok, okok, ami miatt itt néhány kérdést 
nagyon jelentősen átalakítottak az utolsó pillanatban. Nem sikerült ezt ilyen rövid idő alatt 
alaposan átolvasni, nem látom át, segítsen ebben, legyen szíves! 

 
ELNÖK: Megkérem a kormányt a válaszadásra. 
 
DR. KARDKOVÁCS KOLOS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy átadjam a szót az Igazságügyi Minisztérium 
képviselőjének. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. TURCSÁN KATALIN (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény módosítása a csődtörvény 4. fejezetét, a 
nemzetgazdaságilag kiemelt ügyeket érinti. Indult néhány ilyen eljárás az utóbbi hónapokban, 
és az ahhoz szükséges, a gyakorlat által felvetett problémákat igyekszik kezelni, elsősorban a 
csődvagyon védelmében, másodsorban az új állami felszámoló cég kijelölésével 
összefüggésben. Eddig a Hitelintézeti Felszámoló Kft. látta el az állami felszámolói 
feladatokat, egy üzletágaként, a kormány döntött egy másik állami felszámoló cég 
alapításáról, és ezzel összefüggésben került be egy módosító javaslat. Miután stratégiailag 
kiemelt ügyként elég jelentős vállalkozásokra kerülhet alkalmazásra a csődtörvény 4. fejezete, 
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a csődvagyon védelmében került az ideiglenes vagyonfelügyelőre vonatkozó szabály 
beiktatásra, és a környezetvédelmi szempontokra néhány szabály beiktatásra.  

A módosító javaslat többi része kodifikációs pontosításokat tartalmaz, illetve az 
egységes javaslatból az egyik duplum elhagyását szolgálja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! 

Képviselőtársaim! Én szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy ha ilyen fontos szabályozási 
tárgykörben zárószavazás előtti módosító indítványban kell ilyen új szempontokat 
megjeleníteni, ez a jogalkotás drámája. Nem csoda, hogy ilyen kodifikációs javítások tömegét 
kell keresztülvezetni ezen a törvényen is – követhetetlen. Ez az eljárás, ahogyan törvényeket 
alkotnak, egyszerűen követhetetlen. És nem csoda, ha olyan hibák tömege csúszik be, amit 
utána heteken belül kell korrigálni és rángatni ide-oda a törvényeket. Úgyhogy ezért nem 
tudjuk megszavazni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, jómagam is 

azon az állásponton vagyok, hogy jó lenne a koherenciazavar kiküszöbölésénél maradni a 
zárószavazás előtti módosító javaslatoknál, és ezen nem túlterjeszkedni. Főleg, ha olyan 
koncepcionális kérdésekről beszélünk, amelyekről lehetett tudni korábban is, hogy beemelésre 
kerülnek, vagy hogy a kormánynak ez volt a szándéka.  

De amit mindenképpen el kell mondani, hogy a csődeljárásoknál és a felszámolási 
eljárásoknál ez az egyik gond, vagy azt kell mondjam, a kisebbik gond a törvényi környezet; a 
nagyobb gond, hogy ezt általában nem tartják be. És nem tartják be olyan állami vagy kiemelt 
felszámolásoknál sem, mint akár, mondjuk, a Malév; ott is számtalan visszaélést lehetett 
tapasztalni. S tudomásul kell venni, hogy addig hiába módosítjuk a törvényeket, ameddig 
azoknak a betartása nem biztosított; máshol kell keresni a problémák megoldását.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Mátrai Mártáé a szó. 
 
DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak 

egy mondattal szeretném kiegészíteni, amit Lamperth Mónika képviselő asszony mondott. 
Nevezetesen azzal, hogy a 36/2012-es országgyűlési határozat, a Magyar Országgyűlés 
Házszabálya teljes mértékben lehetőséget ad arra, hogy ez az ajánlás megszülessen, tehát 
magyarul: házszabályszerűen lett benyújtva. S ha képviselő asszony megnézi az ajánlás 2. 
oldalát, láthatja, hogy teljes összefüggésekről van szó, és jobbító szándékkal lett benyújtva. 
Tehát az a kritika, amelyet megfogalmazott, enyhén szólva sántít. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megjegyzem, ügyrendi javaslat házszabályszerűség vizsgálatára 

nem volt. (Dr. Lamperth Mónika: Én is így emlékszem, elnök úr.) Nekem ezt az ülésvezetés 
okán feltétlenül tisztáznom kellett. Sokszor nem lehet tudni, hogy az ilyen természetű kritika, 
amelyet képviselő asszony megfogalmazott, egyben a házszabályszerűség megkérdőjelezését 
is tartalmazza-e vagy sem. (Dr. Lamperth Mónika jelzésére:) Értem. 

Ha nincs további hozzászólás, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki 
támogatja ezt a módosítójavaslat-csomagot. Közben rögzítjük, hogy Gyüre Csabát Gaudi-
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Nagy Tamás, Bohács Zsoltot pedig Horváth Zsolt helyettesíti. Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta ezt a javaslatcsomagot. 

c) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8751. szám) 

A következő napirendi pontunk az 1/c: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
módosításáról szóló T/8751. számú törvényjavaslat. Kit köszönthetünk az előterjesztő 
kormány képviseletében? 

 
DR. FÁY BORBÁLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Jó napot kívánok! Fáy 

Borbála vagyok, az Emberi Erőforrások Minisztériuma mozgóképszakmai osztályáról. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A törvényjavaslathoz 25 pontból álló módosítójavaslat-csomagot 

nyújtott be az előterjesztő kormány, tehát a kormányt nyilatkoztatni nem kell.  
Vas Imre képviselő úr ügyrendben? (Dr. Vas Imre: Igen.) Képviselő úrnak megadom a 

szót ügyrendi kérdésben. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy a 25 pontot egyben 

tárgyaljuk. Döntő részben jogtechnikai módosításokról van szó. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e ehhez az ügyrendi javaslathoz hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki ért egyet a javaslattal? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen 
szavazattal a bizottság az ügyrendi javaslatot elfogadta. 

Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólásra nem 
jelentkezett senki. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a módosítójavaslat-
csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság 
támogatta. 

d) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám) 

Következik az 1/d napirendi pont: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló T/9167. számú törvényjavaslat 
záróvitára történő előkészítése. A kormány az előterjesztő.  

Egyetlen pontot tartalmaz a koherenciazavar címén benyújtott módosító javaslat, 
amelyet a kormány nyújtott be. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. (Nincs jelentkező.) 
Senki sem kért szót. Határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a módosító javaslatot? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/8880. szám) 

Az 1/e napirendi pont következik: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 
szóló T/8880. számú törvényjavaslat záróvitára történő előkészítése. A kormány az 
előterjesztő. 

Az ajánlástervezet 4 pontból áll, a kormány nyújtotta be a pontok alapjául szolgáló 
módosító javaslatokat. Az 1., 2., 3. pont összefügg, tehát két részletben tudjuk tárgyalni őket. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét az 1., 2., 3. pontok tekintetében. A kormány 
képviselője szót kért. Tessék! 
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DOBI BÁLINT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Dobi Bálint vagyok, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
főosztályvezetője. 

A 2. ponttal kapcsolatban egy pontosítást szeretnénk kérni. Az előterjesztő az 
egységes javaslat 1. §-ának és az azt megelőző alcímnek és azt követő alcímnek az elhagyását 
javasolja. 

 
ELNÖK: A módosító javaslat az ön nyilatkozatának megfelelően van előterjesztve? 

Tehát egyszerű leírási hiba van az ajánlást illetően? 
 
DOBI BÁLINT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én úgy vélem, hogy igen. A 

számomra rendelkezésre álló, minisztériumban előkészített anyagban ez a szöveg szerepel, 
amit én mondtam. Tehát hogy alcímek kerülnek törlésre. 

 
ELNÖK: Kérem szépen, nyilvánvalóan az írásban előterjesztett módosító javaslat 

szövege az irányadó, az ajánlásnak azt kell pontosan tartalmaznia. Tehát én ezt egy 
figyelemfelhívásnak tekintem, hogy javítsuk ki az ajánlást. És hogy mi most itt ne legyünk 
tévedésben a döntést illetően, ez jó volt, hogy tisztáztuk. 

További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja az 1., 2., 3. 
pontokból álló javaslatcsomagot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 4. pont fölött nyitom meg a hozzászólások lehetőségét. Hozzászólás? (Nincs.) 
Határozathozatal következik, de előtte rögzítjük, hogy Varga Lászlót Bárándy Gergely 
helyettesíti. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

f) A Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozati javaslat (H/6340. szám) 

Végezetül a zárószavazások előkészítése tárgyában az 1/f pont következik: a 
Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló H/6340. számú határozati javaslat. Molnár 
Attila képviselő úr, bizottságunk tagja az előterjesztő.  

Szávay István képviselő úr két pontban nyújtott be módosító javaslatot a határozati 
javaslathoz.  

Az 1. pontot illetően kérdezem az előterjesztőt, Molnár Attila képviselő urat. 
 
DR. MOLNÁR ATTILA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyik pontot sem támogatom, 

hiszen mind a kettő éppen abba az irányba akarja elvinni a javaslatot, amiről az általános, 
majd a részletes vitában is vitatkoztunk, hogy nem kimondottan a lakosságcsere-
egyezményhez kötődne ez az emléknap, hanem általánosságban a Felvidékről 
kitelepítetteknek állítana emléket. Így tehát nem tudom támogatni egyik javaslatot sem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét.  
 
DR. SCHALLER ERNŐ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Dr. Schaller 

Ernő, KIM, parlamenti államtitkári kabinet. 
Nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A hozzászólások lehetőségét megnyitom. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A 2. pontban tett 

javaslatra azért rákérdeznék, illetve próbálnám meggyőzni képviselőtársunkat, hogy azért 
fontolja meg ennek a támogatását. Itt tulajdonképpen nem kevesebbről van szó, mint valóban 
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a lakosságcsere-egyezmény alapján kitelepítettekről emlékezne meg ez a határozat, amit mi 
szerettünk volna, ha a jóvátétel kérdése is benne lenne, de akkor legalább ez a módosítás, úgy 
gondolom, abszolút összeegyeztethető az előterjesztés szándékával. Ez előttünk semmilyen 
formában nem rontja le, sőt inkább kiterjeszti a javaslat hatályát, erősíti, megtölti azzal a 
teljességgel, amivel szerintem a felvidéki kitelepítettek ügyében érdemes ezt az ügyet kezelni. 
Úgyhogy kérem, fontolja meg ennek a támogatását. 

 
ELNÖK: A képviselő úr hozzászólása akár ügyrendi javaslat is, amelyet el lehet 

fogadni, talán nem is kérünk formális döntést, hogy akkor a két pontot együtt tárgyaljuk. Mert 
én egyelőre az 1. pont fölött nyitottam meg a vitát; igaz, hogy az előterjesztő is mind a két 
pontra nyilatkozott, képviselő úr is hozzászólt mind a két ponthoz. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Bocsánat.) Úgyhogy akkor szabad a gazda mindkét pont tekintetében hozzászólni. Szavazni 
külön fogunk a két pontról. 

Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is a Szávay István 

képviselőtársam által beterjesztett javaslatnak a támogatására buzdítanám a bizottságot. Annál 
is inkább, mert ha már egy hasonló kezdeményezésként, nagyon helyesen, a magyarországi 
németek, magyarországi svábok kitelepítéséről is megemlékezünk, akkor ez a betoldott 
mondat lehetőséget biztosítana arra, hogy az egyébként még mindig hatályos Beneš-
dekrétumok alapján akár a kitelepített szudétanémetek, legfőképpen a szudétanémetek és a 
magyarok szempontjából, akik ezen gyilkos és elnyomó, faji alapon meghozott törvények 
alapján kitelepítésre kerültek, ugyanúgy megemlékezésre méltóak, én úgy gondoljuk, hogy – 
ahogy azt mindig is mondtuk – nem lehet ember és ember közt különbséget tenni, és 
ennélfogva ez a mondat jobban illene ide az előterjesztés szellemiségéhez. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik.  
Az 1. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, 

egyharmad támogatást sem kapott. 
A 2. pontot ki támogatja? (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság nem támogatta, 

egyharmad támogatást sem kapott. 
Ezzel a zárószavazások előkészítését befejeztük. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei ülésnapján elfogadott, de a 
köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény (T/7677/30. szám); 
zárószavazás előkészítése a HHSZ 110. § (2) bekezdése szerinti eljárásban 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra: Magyarország 2013. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2012. szeptember 24-ei 
ülésnapján elfogadott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvény 
zárószavazásra történő előkészítése a határozati Házszabály 110. § (2) bekezdése szerinti 
eljárásban. A köztársasági elnök úr átirata és a visszaküldött törvény T/7677/30. szám alatt 
került iktatásra.  

Képviselőtársaim, egyébként nemcsak a bizottságban, hanem valamennyi 
országgyűlési képviselő megkapta köztársasági elnök úr átiratát. A javaslathoz a kormány 
mint előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, melyeket ajánlástervezetünk 11 pontban 
tartalmaz.  

Az 1. pont fölött megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Lamperth 
Mónika! 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Szeretném megkérdezni, hogy ha ez a módosító indítvány, amely kiveszi 
azt a szabályt és még néhány kapcsolódó szabályt, hogy a 3 ezer főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a tulajdonában álló, állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről – nem olvasom fel tovább –, tehát ha ezt 
most kiveszik, akkor hogyan lesz az új szabály. Nehéz volt ezt követni. Ez az egyik kérdésem. 

A másik, hogy ma december 30-a van. December 15-ével kell átvenni az 
önkormányzatoktól az iskolákat. Hogyan képzelik azt, hogy 12 nap alatt, miközben az 
intézményrendszer sem állt még föl, a közoktatás működésének veszélye nélkül így lehet 
jogot alkotni? Egyszerűen elképesztő! Mondjanak néhány megnyugtató szót, már olyat, ami 
persze tartalmában is igaz és hiteles! 

Még hozzá is fogok szólni, ez csak a kérdésem. Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Igen, tehát ez volt a kérdés. Van-e még kérdés jellegű hozzászólás? (Nincs 

ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor kérem a kormányt a válaszadásra. 
 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Kandrács Csaba vagyok, a Kincstárért felelős helyettes 
államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Szeretettel köszöntök mindenkit. 

A kérdésre a válasz az, hogy ez egy technikai jellegű módosítás, ugyanis pont ezek a 
részek egy másik törvénybe beépültek már, és ez a munka már zajlik. Tehát innen azért kerül 
kivételre, mert ez körülbelül október folyamán már egy másik törvénybe átemelésre került, 
pont azért, mert amikor a köztársasági elnök úr megfontolásra visszaküldte ezt a 
javaslatcsomagot, voltak benne olyan részek, amelyeket nem érintett, tehát amelyeket nem 
talált problémásnak, azokat pedig egy másik törvényben kezeltük. Ezek a fajta deregulációk 
arról szólnak, hogy amelyek már kezelésre kerültek más törvényben, azokat innen kivesszük; 
gyakorlatilag szó szerint kerültek már átemelésre egy másik törvénybe. Tehát ez a munka 
zajlik. Úgy gondolom, ez megnyugtató válasz lehet a kérdésre. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Staudt Gábor képviselő úr, utána pedig Lamperth 

Mónika. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy – 

idézőjelben – megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy az egyeztetési kötelezettségeknek 
ismételten nem tettek eleget a benyújtók; erről Áder János köztársasági elnök tájékoztat 
minket a levelében. Ezt az ő leírása szerint az Állami Számvevőszék elnökének és a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének e tárgykörben hozzá intézett 
leveléből is megállapíthatjuk.  

Én azt kérdezem, hogy meddig lesz ez gyakorlat. Eltelt több mint húsz év a 
rendszerváltás óta – nevezzük rendszerváltásnak –, és tulajdonképpen a megfelelő 
egyeztetéseket, úgy tűnik, azóta sem tudják lefolytatni. S külön köszönet ezért Áder János 
köztársasági elnök úrnak, hogy erre most, úgy tűnik, konzekvensen felhívj a figyelmet, és 
ellátja azt a feladatot, ami egy köztársasági elnöknek a feladata.  

Meddig teszik ezt? Illetve nem kellemetlen-e már, hogy tulajdonképpen ezzel a 
néhány sorral mindig találkozhatunk? Változtatni kellene rajta! 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt a módosító indítványt, 

egészen pontosan ezt a tárgykört én semmiképpen nem tudom technikainak tekinteni. Azért 
nem tudom, mert ha lett volna megfelelő egyeztetés, mint ahogy nem volt, és erre a 
köztársasági elnök fölhívta a figyelmet, akkor a jogalkotó asztalára nem tennének olyan 
törvénymódosítást, elsősorban a politikusok, másodsorban akiknek technikailag ez a dolguk, 
aminek a végrehajtására egyáltalán nincs a napi gyakorlatban felkészülve. És ezt nemcsak én 
állítom ellenzéki képviselőként, mert önök azt hamar lesöprik az asztalról azzal, hogy…, most 
valami finomat mondok, szóval, hogy nem jól látjuk, hanem azok, akiknek a dolguk ennek a 
végrehajtása. 

Szeretném önökkel megosztani egy tapasztalatomat. Kaposvár megyei jogú város 
oktatási bizottságának ülésén, ahol az iskolák átadásának a kérdése is szóba került, azok a 
szakemberek, akiknek ez a dolguk, hogy átvegyék az iskolát, ők mondták azt, hogy január 1-
jétől ez így megvalósíthatatlan. És nem én mondom, hanem az a szakember, akit aztán később 
a tankerület igazgatójának a miniszter úr kinevezett; nem a fülembe súgta, hanem a bizottság 
nyilvános ülésén mondta el, hogy ez lehetetlen január 1-jétől. És én azt gondolom, aki ezt 
csak ilyen technikai dolognak kezeli – mert lehet így is, hogy most itt ilyen technikáról 
vitatkozunk –, nyilván nem mi vagyunk elsősorban szakmailag felelősek ezért, hanem az 
oktatási bizottság, de ha bármi baj lesz, önöknek nem lesz módjukban azt mondani, hogy nem 
gondoltak előre erre, mert mi szóltunk. Tehát most szeretnék szólni ismét azoknak a 
kormánypárti képviselőknek, egyrészt akik esetleg idefigyelnek – például ezt én nagy 
megtiszteltetésnek tartanám, ha megszerezném az önök figyelmét –, hogy ha még tehetnek, 
tegyenek valamit annak érdekében, hogy ezt az irtózatos és felesleges kockázatot, amit az 
iskolák ilyen módon való átadása jelent, ezt ne vállalják. Ne vállalják a gyerekek érdekében! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik.  
Ki támogatja az 1. pont szerinti javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 

(Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 2. pont következik. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

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

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

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

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

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

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

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 11. pont következik. Hozzászólás? Lamperth Mónikának adom meg a szót. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Amit az előbb elmondtam 
előző hozzászólásomban kritikaként, felhívva rá a kormánypárti képviselők figyelmét, hogy 
milyen problémák vannak az előkészületekben, ezt nem ismétlem meg, de ehhez kapcsolódik 
a kérdésemben megfogalmazott aggodalom – de lehet, hogy ezt el tudják oszlatni –, hogy a 
Kincstár központosított illetmény-számfejtési rendszere, amit itt most módosító indítványként 
beírnak, ennek hogyan áll az előkészülete, mit lehet erről tudni? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KANDRÁCS CSABA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Megjegyzem itt, hogy a köztársasági elnök úr amit kifogásolt, az 
egyeztetéseket, az kimondottan ehhez kapcsolódó tárgykörben fogalmazódott meg, tehát a 
központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatban. Ez a szabály módosult most úgy, hogy a 
kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint 
önkormányzatok költségvetési szervei tekintetében él a 2013. január 1-jei határidő. S 
gyakorlatilag az egyéb, mondhatnám gyűjtőnevén úgy, hogy az 1-8. fejezetekhez kapcsolódó 
költségvetési szerveknél pedig 2014. január 1-je lesz majd a bevezetési határidő. 

Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az előkészületek zajlanak, és én nem 
látok olyan problémát, hogy január 1-jével ne valósulhatna meg az említett körre vonatkozóan 
a kincstári illetményszámfejtés. 

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

támogatja a 11. pontban lévő módosító javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Következik a 3. napirendi pont: egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az 
önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat T/9243. szám alatt; Kósa 
Lajos, Fidesz, és Spaller Endre, KDNP, képviselők előterjesztése; a módosító javaslatok 
megtárgyalása képezi a napirendünket.  

Az előterjesztők képviseletében senki sincs jelen; a kormány képviseletében pedig 
Kónya László főosztályvezető-helyettes úr van jelen a Belügyminisztériumból.  

17 pontból álló ajánlástervezetet kell megvitatnunk. 
Az 1. pont összefügg a 6., 8., 9., 10., 12. pontokkal, tehát együtt tárgyalunk és együtt 

szavazunk róluk. Az előterjesztők képviselőjét tehát nem tudom megkérdezni, mert nem 
képviseltetik magukat, így tehát a kormány képviselőjének a nyilatkozatát kérem. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja Dankó Béla képviselő úrnak ezt a módosítójavaslat-

csomagját. 
Hozzászólás? Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Ügyrendileg kérdezem, mert lehet, hogy nem figyeltem 

oda, hogy a 4. módosító indítványt később fogjuk tárgyalni, elnök úr? 
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ELNÖK: Igen. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Igen; most az 1., 6., 8., 9., 10. és 12. pontok vannak előttünk. Ha nincs 

további hozzászólás, határozathozatal következik. Ki támogatja ezt a módosítójavaslat-
csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 9 igen. Ez most nem többség? 
Nézzük meg! Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 6 
tartózkodás. Ezt tehát a bizottság támogatta, kérem szépen. Akik nem vettek részt a 
szavazásban, azok nem vettek részt a szavazásban; ez támogatást jelent. 

A 2. pontban Kiss Sándor módosító javaslata következik. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont Hegedűs Lorántné módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

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

A 4. pont Rogán Antal és Gulyás Gergely módosító javaslata, amely összefügg az 5. 
és 11. pontokkal. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A kormány nem 

kíván állást foglalni, hiszen a Ház belső életéről szóló szabályozásról van szó. 
 
ELNÖK: A hozzászólásokra megadom a lehetőséget. Steiner Pál képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. 

Egyrészt nem lényeges a kérdés, de azért megjegyezném, hogy a jogalkotásról szóló törvény 
megfelelően rendelkezik, ebből következően szerintem az Országgyűlésről szóló törvény 
esetében is van a kormánynak feladata, hiszen nem véletlenül alkottak róla törvényt, ebből 
következően a kormány nem helyezkedhet ilyen álláspontra. De ez most nem lényeges kérdés. 

A lényeges kérdés az, hogy azért nyújtottunk be kapcsolódó módosító indítványt, mert 
egy nagyon jelentős különbséget szeretnénk a két javaslat között világossá tenni. A Rogán 
Antal frakcióvezető és Gulyás Gergely képviselőtársam által beterjesztett törvényjavaslat 
eshetőleges jelleggel, lényegében pénzbírsággal rendezné a gyűlöletkeltő kifejezések 
használatával összefüggő és felróható képviselői magatartásokat. Ennek a javaslatnak az 
iránya számunkra elfogadható, de azért nem elégséges és nem tartalmazza azt a szándékot, 
amit valójában fel kell használni, amit valójában ki kell fejezni, mert önmagában 
pénzbírsággal ezt a kérdést nem lehet elrendezni. Nagyon világossá kell tenni, hogy azok a 
parlamenti képviselők, akik gyűlöletkeltő kifejezéseket használnak, listázásra szólítanak fel, 
bármilyen más… – és most nem akarok felsorolni az elmúlt két év történéseit –, azok 
legalábbis a vitának abban a szakaszában nemkívánatosak a parlament ülésén, és erről a 
törvénynek és a Házszabálynak meg kell tennie a megfelelő szabályozást, és biztosítani kell 
az elnöknek, illetőleg az Országgyűlésnek azt a lehetőséget, hogy amennyiben az 
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Országgyűlés határozatképes, akkor az Országgyűlés dönthessen ebben a kérdésben; 
amennyiben az Országgyűlés nem határozatképes, akkor a levezető elnök dönthessen a 
kérdésben. Viszont a levezető elnök számára is olyan szabályozást kell biztosítani, amely nem 
ad játékteret bizonyos mérlegelésre, hanem nagyon világosan szabályozza azt a kérdéskört, 
hogy ebben az esetben a levezető elnöknek határozottan kell lépni.  

Nem szeretném most hosszasan feleleveníteni az elmúlt hét eseményeit, de teljesen 
világosan látszott, hogy mind a levezető elnök, mind a kérdés címzettje hibázott, nem figyelt 
oda, negligens magatartást tanúsított.  

A másik lényeges különbség az, hogy mi taxatíve megmondjuk, mik azok a sértő 
magatartások, amelyek esetében az Országgyűlésnek fel kell lépni. Ezek nagyon világosan: az 
antiszemita, a rasszista, a homofób és az emberi méltóságot sértő egyéb kijelentések. Nem 
lehet eliminálni, nem lehet elkenni más, esetleg modortalan magatartás vagy ízlésbeli 
különbségek miatt. Csak emlékeztetni szeretném a bizottság tagjait, hogy a mai napig sem 
tudjuk, mi volt Nyakó képviselő úrnak az a kijelentése, ami miatt Kövér házelnök úr 
rendkívül szélsőségesen reagált, miközben ezt a kijelentést, ami itt elhangzott, mind a kérdés 
címzettje, Németh Zsolt államtitkár, mind a levezető elnök lényegében figyelmen kívül 
hagyta.  

Mindezek miatt mi egy olyan kapcsolódó módosító indítványt terjesztettünk be, amely 
világosan helyre teszi és nem szab árat az ilyen magatartásoknak. Azt gondolom ugyanis, a 
képviselői fizetés egyharmadával ezt nem lehet kifejezni, ha valaki ilyen típusú magatartást 
valósít meg a parlamentben. Ezért a tegnapi nap szellemiségéhez hasonlóan én azt kérem 
tisztelt képviselőtársaimtól, a jelen lévő kormánypárti képviselőktől, hogy fogadjuk el a mi 
kapcsolódó módosító indítványunkat. Főleg úgy, hogy az egyik előterjesztő az a 
frakcióvezető, aki tegnap elég világosan fogalmazott a színpadon, minden demokrata 
legnagyobb megelégedésére. Viszont az is igaz, hogy ma és a következő napokban, hetekben 
el fog dőlni, hogy az egy szólam volt, a kórusból egy más típusú szólam, vagy valóban tettek 
következnek, és a magyar társadalom és a magyar demokrácia megmutatja az 
elkötelezettségét. 

Ennek ma egy jelentős lépése lenne, ha a tisztelt kormánypárti képviselők elfogadnák 
ezt a javaslatot, és a mi kapcsolódó módosító indítványunk kerülne a plenáris ülés elé. 

Köszönöm a figyelmet. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, csak hogy tisztán lássak: amit ön most kér, az kapcsolódó 

módosító javaslat – még nincs benyújtva. Legalábbis itt még nincs az asztalunkon. (Dr. 
Steiner Pál közbeszólására:) Az ajánlástervezet melyik pontja? Nincs benne, ugye? Jó, csak 
mert úgy érzékelem, ha jól látom, most benyújtott módosítókról tárgyalunk, részletes vita 
előkészítéséről van szó, tehát az általános vitában benyújtott módosító javaslatokról 
tárgyalunk; a kapcsolódó módosító javaslatok benyújtására a részletes vita végéig van 
lehetőség. Tehát ez vissza fog kerülni hozzánk. 

Most a Rogán–Gulyás-kettős módosító javaslatáról tudunk tárgyalni. Van több 
hozzászóló is. Csak hogy mindenki tudja azt, hogy érzékeltem: a váltott szóadás szabályát is 
tiszteletben tartva Vas Imre következik, majd Gaudi-Nagy Tamás. Mivel egyelőre több 
kormánypárti nem volt, ha más nem lesz közben, akkor Lamperth Mónika és Bárándy 
Gergely következik; ez a sorrend. 

Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Döntő részben elnök úr elmondta, én is azt érzékeltem, 

hogy Steiner képviselőtársunk kapcsolódó módosító indítványról beszélt, ami majd a szerdai 
vagy jövő heti ülésünk napirendjén lesz nyilvánvalóan.  
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Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a pénzbírság önmagában persze nem 
akadályozza meg, de a jelenlegi szabályokhoz képest egy pluszszankciót alkalmaz. Úgyhogy 
én javaslom képviselőtársaimnak, hogy fogadjuk el a módosító javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Minden olyan javaslatot ellenzünk, ami a 

képviselői munka korlátozására irányul és a képviselői véleménynyilvánítási szabadság 
korlátozására. Ez a javaslat ilyen. Úgy gondolom, teljesen téves nyomvonalon halad a 
gondolkodás ezzel kapcsolatban. Az a hisztéria, ami most kialakult a múlt heti, Gyöngyösi 
Márton-féle felszólalás után, sajnálatos módon inkább arra utal, hogy vannak olyanok, akik a 
demokrácia intézményrendszerét másként szeretnénk működtetni, magyarul: kivonva belőle 
azt, hogy megjelenjenek olyan vélemények, olyan elgondolások, amelyek igenis részei a 
közgondolkodásnak. Ezt ilyen pénzbírságszerű intézményekkel nem lehet szankcionálni. Ha 
erre az útra lép az Országgyűlés, akkor megítélésem szerint elindít egy olyan folyamatot, ami 
egyszerűen a népképviseleti rendszernek a drasztikus korlátozásához vezet. Ha itt átcsap abba 
az egész működése az Országgyűlésnek, hogy a házelnököt lényegében egy jóhírnév-sértések 
ügyében eljáró bíró szerepébe helyezzük, akinek az lenne a feladata, hogy folyamatosan 
szűrje, monitorozza a felszólalásokat… Hát, a sértő kifejezés használata a bírói gyakorlatban 
is egy elég komoly vizsgálatot és mércét igénylő kategória. Az, hogy valaki, a levezető elnök 
egy felszólalás során elhangzó kifejezéseket kifejezetten egy ilyen érdemi vizsgálatnak vessen 
alá, és ezt követően, utána pénzbírsággal vagy akár bármi mással, képviselők kizárásával 
szankcionálja, úgy gondoljuk, az abszolút túlmegy a szükségesség–arányosság határán. Az 
országgyűlési törvény jelenlegi eszközrendszerei is biztosítanak lehetőséget az olyan jellegű 
megszólalások vagy képviselői magatartások szankcionálására, amelyek nemkívánatosak a 
Házban. De ezen túlmegy, bőven túlmegy ez a javaslat; alkalmas arra, hogy korlátozza a 
képviselői véleménynyilvánítás szabadságát. És kérem, szakadjunk el közvetlenül ettől a 
felszólalástól, tehát Gyöngyösi Márton felszólalásától. Ez ma egy külön napirendi pontban, ha 
jól láttam, lesz majd napirenden. De ha belegondolunk, az elmúlt huszonkét évben nem volt 
még ilyen jellegű javaslat, nem merült fel. Vajon miért kell most, ebben a pillanatban hirtelen 
azt gondolni, hogy egy pénzbírságoló, egy kvázi bírói szerepbe helyezett levezető elnökkel 
fog jobban működni az Országgyűlés? Nem fog jobban működni az Országgyűlés. Egy olyan 
hisztérikus irányba tolódik el az Országgyűlés munkája és olyan cenzorisztikus irányba a 
levezető elnök munkája ezzel, ami abszolút nemkívánatos, és mindenfajta demokratikus 
normával összeegyeztethetetlen. Ezért ezt mi nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Élesen nem értek egyet azzal, ami az Országgyűlésben elhangzó kifejezésekkel 
kapcsolatosan Gaudi képviselőtársam véleményét illeti. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy a 
szólásszabadságot büntetőjogi eszközökkel akarná bárki korlátozni, hanem azt mondjuk, hogy 
az Országgyűlés plénuma előtt igenis lehetséges a szólásszabadság korlátozása az 
Országgyűlés méltóságának megőrzése érdekében. Tehát míg én abban egyetértek, hogy 
egyébként ezen a területen a büntetőjogi eszközök alkalmazása odavezet, hogy néhány 
hülyéből csinálunk mártírokat, addig az, hogy az Országgyűlésben ilyen jellegű méltatlan 
megnyilatkozások ne hangozhassanak el, az szerintem mindannyiunknak az érdeke. Tehát 
nem értek egyet azzal, hogy ez a szankciórendszer ne álljon rendelkezésre. 
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És a másik, hogy a szankciórendszer ma is rendelkezésre áll. Éppen az országgyűlési 
törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hogy ki lehessen zárni az adott ülésnapról a 
képviselőt; szintén megteremtette a pénzbírság lehetőségét; és szintén megteremtette a 
képviselői jogállás átmeneti felfüggesztésének a lehetőségét mint legsúlyosabb büntetést, azt 
csak a paritásos mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló, illetve fegyelmi 
bizottság jóváhagyásával, országgyűlési döntéssel. Nyilván az már egy olyan súlyos szankció, 
hogy ott ilyen alkotmányos garanciákra szükség van. De azt a jogot elvitatni a házelnöktől, 
hogy egy kirívóan sértő kifejezés elhangzása esetén ne élhessen bírságolás jogával, az 
szerintem komoly hiba lenne, és talán azok az egyébként nemkívánatos folyamatok, amelyek 
az elmúlt két, két és fél évet e tekintetben jellemezték, ezzel megállíthatók vagy kordában 
tarthatók. 

Nem hiszem egyébként, hogy ezzel a levezető elnöki, házelnöki jogosítvány 
visszaélésszerűen gyakorolható, mert annak a pártnak tenne nagyon nagy szívességet a 
levezető elnök, illetve a házelnök, akivel szemben ezt jogtalanul alkalmazná. Nyilván a 
demokratikus nyilvánosság ettől mindenkit megvéd. Nem arról van szó, hogy ne lehetne 
erősen fogalmazni vagy ne lehetne komoly vitákat folytatni az Országgyűlésben. Hanem a 
nyilvánvalóan nem az Országgyűlésbe való, annak tekintélyét sértő megnyilatkozásokra ne 
kerülhessen sor következmények nélkül. 

 
ELNÖK: Lamperth Mónika képviselő asszony! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Vas Imrével szemben én Gulyás Gergellyel értek egyet, tehát hogy 
érdemben tárgyaljuk meg ezt a kérdést. És Steiner Pálnak igaza volt akkor, amikor azokat az 
érdemi érveket elmondta és felhívta a figyelmet egy olyan kapcsolódó módosító indítványra, 
amelyet valóban még nem tárgyalunk, de talán csak akkor van lehetőségünk értelmesen a 
témát megbeszélni és valamilyen közös döntésre jutni, ha már most elmondjuk az érveket. 

Azt mondja Gulyás képviselőtársam, és igaza van, hogy ez a szöveg nincs itt, de 
képviselőtársam elmondta ennek a tartalmát. Én szeretném megerősíteni, hogy nekünk, a 
Magyar Szocialista Pártnak ez az irány, amelyet megcélzott ez a módosító indítvány, amelyet 
ön és Rogán képviselő nyújtottak be, támogatandó. Két olyan észrevételünk van, amelyet mi a 
kapcsolódóban korrigálnánk. Az egyik, hogy mi nem a „kirívóan sértő kifejezést” tartjuk itt 
megfelelőnek, hanem direkt módon javasoljuk kimondani a gyűlöletbeszéd tilalmát, hiszen az, 
ami hétfőn elhangzott a parlamentben, lehet ezt hímezni-hámozni, akinek ez áll politikailag 
érdekében, meg is teszi, de tisztességgel ezt csak fasiszta beszédnek lehet nyilvánítani. És mi 
annak tartjuk, és azt gondoljuk, hogy direkt módon kell a gyűlöletbeszédet tiltani az 
Országgyűlésben, annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy legközelebb is ilyen 
előforduljon.  

A társadalmi válasz és a közélet demokrácia iránt elkötelezett szereplői erre tegnap 
adtak egyfajta választ. Nem lenne jó, ha most abból a szándékból a kormányoldal 
visszavenne, amit ott nagyon tisztességesen a frakcióvezetőjük elmondott. (Dr. Vas Imre: 
Erről nem is volt szó!) Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik, amit érdemes megfontolni, 
és kérem, hogy fontolják meg.  

A másik, hogy a normaszövegben nincs benne a szómegvonás, az azonnali 
szómegvonás lehetősége. Tehát az korrekten benne van, hogy kizárja az ülésnap hátralévő 
részéből… (Közbeszólások.) Jó, én kérem azt, hogy majd nézzék meg azt a módosító 
indítványt, amelyet mi benyújtottunk, mert ilyenkor nyilvánvaló, hogy az kell következzen, 
hogy azonnal megvonják a szót az illető képviselőtől. (Dr. Mátrai Márta, dr. Vas Imre: Benne 
van az eredetiben!) Az egy másik összefüggésben van benne.  
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Én azt szeretném javasolni, hogy képviselőtársaim, függetlenül attól, hogy most ennek 
a módosító indítványnak a sorsáról – hiszen erről valamilyen módon szavazni kell – milyen 
döntés születik, hagyják nyitva a végleges álláspont kialakításának a lehetőségét. Hiszen a 
Magyar Szocialista Párt egyrészt kapcsolódó módosító indítványt, Mesterházy Attila, Steiner 
Pál benyújtottak, és van önálló indítványunk is, amely szerintünk jobb megoldás, mint ami itt 
ebben a módosító indítványban van. 

Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy az irányával egyetértünk, és én szermélyesen 
nagyon szeretném azt, hogy az, ami tegnap a Kossuth téren kifejeződött, a cselekvésben is, a 
parlament cselekvésében is nyilvánuljon meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla képviselő úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, a javaslat 

elment egészen addig a szélső határig, ameddig el lehet menni. Következésképpen egyetértek 
azzal, amit Gulyás Gergely képviselőtársam itt indokolásként elmondott; egy-két részlettel 
egészíteném ki. 

Az teljesen elfogadhatatlan lenne, ha például tények közlése esetén egy adott és túl 
tágra nyitott lehetőség mentén olyan helyzet teremtődne a parlamentben, amikor folyamatosan 
annak lenne kitéve bármelyik képviselő, hogy ezt követően szankcióknak lenne alávetve. 
Meggyőződésem, hogy e kettő között kellene megtalálni a helyes egyensúlyt.  

Amikor az a brutális gyilkosság volt Pécsett, és ettől teljesen függetlenül fölvetettem 
azt, hogy szükség lenne a magyar alkotmányban a halálbüntetés lehetőségének 
megteremtésére, rám rontott az egész balliberális sajtó, hogy kihasználom az adott helyzetet. 
Hát én attól óvom önmagunkat, hogy ne adott szituáció szerint hozzuk meg azokat a 
szabályokat, amelyek hosszú távon is a képviselők lehetőségeit szabályozzák, hanem 
megfontoltan, higgadtan, mégpedig az eset súlyának is megfelelően.  

Következésképpen azt gondolom, hogy ez az indítvány – még egyszer megismételném 
– nemcsak azért támogatható, mert meggyőződésem szerint alkalmas egyfajta visszatartó erőt 
gyakorolni, de azért is, mert ha ezen túlmegyünk, gyakorlatilag a képviselő védtelenné válik 
bizonyos akciókkal szemben.  

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

Bizottság! Először is Turi-Kovács képviselőtársamnak mondanám, hogy itt nem erről az egy 
eseményről van szó, amit valaki meg kíván lovagolni, hanem egy olyan eseménysorról, ahol 
ez volt az utolsó csepp a pohárban. Ez volt az a kijelentés, amely, ha úgy tetszik, elérte 
minden parlamenti pártnak, minden civil szervezetnek, s a többi, s a többi, azt az 
ingerküszöbét, hogy ez így tovább nem mehet. Még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, nem 
arról van szó, hogy volt egy esemény, és arra kívánna bárki ráülni, hanem ez egy 
eseménysornak a része. 

Mi egyébként nyújtottunk be már az országgyűlési törvény vitájában is hasonló 
tartalmú módosító javaslatot, tehát ez még inkább kizárja annak a lehetőségét, hogy mondjuk, 
a magunk részéről ezt ne elvi alapon gondolnánk így, hanem erre az eseményre kívánnánk 
csupán reflektálni.  

Szeretném azt is hangsúlyozni, tisztelt képviselőtársaim – és erről már szó esett a mai 
vitában, mind Steiner képviselőtársam, mind Lamperth Mónika képviselő asszony utalt rá –, 
óriási különbség van a sértő vagy súlyosan sértő megnyilvánulás és aközött, amikor valaki, ha 
úgy tetszik, speciálisan ennek a, hadd fogalmazzak talán így, ennek a speciális formáját 
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valósítja meg, azaz nemzeti, etnikai, faji vagy vallási alapon nyilvánítja ki a sértő gondolatait. 
Ha végignézzük a jogrendszert, akár Magyarországon, akár külföldön, azt fogjuk látni, hogy 
mindenhol elválasztják, vagy talán így pontosabb: a legtöbb helyen elválasztják ezeket a 
típusú megnyilvánulásokat úgy általában a sértő megnyilvánulásoktól. A magyar 
büntetőjogban is számos olyan törvény van, ahol kiemelt sértetti kör vagy kiemelt elkövetési 
magatartás az, ha nemzeti, etnikai, faji vagy vallási alapon éri támadás az adott sértetti kört.  

Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha az a javaslat marad meg, amelyet Gulyás 
képviselőtársam és Rogán frakcióvezető úr javasol, akkor feltétlenül ki kell egészíteni 
legalább olyan módon a törvényjavaslatokat, hogy különösen a nemzeti, etnikai, faji vagy 
vallási alapon megvalósított ilyen cselekményekre vonatkozik ez. Tehát én azt gondolom, 
nem fölösleges nevesíteni. Gyakorlatilag egyébként erre tesz javaslatot Steiner 
képviselőtársam kapcsolódó módosító indítványa, tehát hogy könnyebb legyen a mai vitában 
részt venni – bár nagyon szívesen ki is osztjuk, szerintem a bizottság munkatársai ezt meg 
tudják tenni, hogy lefénymásolják, de nyilván nem itt van most a helye, hogy kapcsolódó 
módosító javaslatokról döntsünk, de azt gondolom, a vitában érdemes ezeket is figyelembe 
venni, felhívni –, ez két igazán lényegi módosítást tartalmaz. Az egyik ez, amiről beszéltem, a 
másik pedig, amiről Steiner képviselőtársam beszélt hosszan, és én ezt csak említeni kívánom, 
hogy nem a lehetősége adott a javaslatunk, az ő javaslata értelmében a kizárásnak, hanem 
kötelező jelleggel ki kell zárni az ilyen képviselőt a vitanap további részéből.  

Azt gondolom, ha most a demokratikus parlamenti pártok között, úgy tűnik, kialakult 
egy egyetértés a vonatkozásban, hogy az ilyen magatartásokat nem lehet tolerálni, akkor én 
úgy hiszem, érdemes volna egy olyan kompromisszumos javaslatot elfogadni, amely valóban 
a célnak megfelel, és minden frakció jó szívvel tudja támogatni. Kezdeti lépésnek én jónak 
tartom, amit Gulyás képviselőtársam és Rogán frakcióvezető úr benyújtott, de én azt 
gondolom, a mi kapcsolódó módosító javaslatunk, akár konkrétan így, akár egy kicsit más 
formában, de tartalmilag ilyen módon kiegészíti és jobbá teszi a kormánypárti javaslatot. 

Egy gondolatot még engedjenek meg a, ha úgy tetszik, korlátlan szólásszabadsággal 
kapcsolatosan kifejtett véleményéről Gaudi képviselőtársamnak. Először is azt, hogy nem 
tudom, melyiküknek kínosabb inkább, de most egyelőre úgy tűnik, hogy a társadalomban a 
Jobbik és a TASZ képviseli ugyanazt az álláspontot ebben a tekintetben. A másik, én azt 
gondolom, réges-régen megdőlt, tíz-tizenöt éve megdőlt már az a szakmai álláspont, mely 
szerint is a véleményt, annak értéktartalmára tekintet nélkül illeti meg a védelem. a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság most már nem egy alkalommal határozott úgy, hogy azok a 
vélemények, amelyek szöges ellentétben állnak, sőt támadják az emberi jogi egyezményben 
foglalt alapvető értékeket, azokat a kijelentéseket nem illeti meg a véleménynyilvánítás 
szabadsága a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság szerint. Márpedig én azt gondolom, ezek a 
megnyilvánulások, amivel kapcsolatban most a korlátozást be kívánjuk vezetni, no, azok 
pontosan ebbe a körbe tartoznak. Úgyhogy sem hazai, sem alkotmányos, sem nemzetközi jogi 
akadályát nem látom annak, hogy egy ilyen korlátozást az Országgyűlés bevezessen. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás második felszólalásra, majd Steiner Pál következik. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót. Szerintem mindenkinek el 

kell gondolkodnia azon, hogy vajon mi ez a hirtelen nagy egyetértés az úgymond 
demokratikusnak mondott pártok között. Természetesen visszautasítjuk azt a kategorizálást, 
amit most Bárándy Gergely is sejtetett, de már többen mások is. A tegnapi tüntetés is arról 
szólt, hogy lényegében el lehet dönteni és eldöntik, el akarják dönteni azt, hogy kik a 
demokratikusak és kik nem, és kik azok, akik úgymond jogosultak véleményt közölni, kik 
azok, akik esetleg nem jogosultak erre, vagy milyen formában tegyék ezt.  
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Az egész javaslat egyébként azért egy csapda irányába vezeti az Országgyűlés 
működésének a rendszerét, mert pontosan például az a radikális hangvétel, amelyet a Jobbik 
képvisel, az a radikális hangvétel járult hozzá ahhoz, hogy olyan társadalmi problémák, 
amelyek eddig teljes mértékben szőnyeg alá voltak söpörve, előkerüljenek, és végre ne 
tabuként tekintsünk olyan kérdésekre, amelyeket eddig szent tehénként vizsgáltak csak, és 
nem a probléma megoldását próbálták keresni. S ha ezt a fajta szemléletet, ezt a fajta 
hangvételt szeretnék kiküszöbölni a rendszerből, márpedig ez a javaslat egyértelműen erre 
irányul, akkor ez egyébként a választásokon kialakult eredménnyel is szembemegy, tehát sérti 
mindazon választópolgárokat, akik viszont nem kevesen, közel egymillióan úgy döntöttek, 
hogy van helye az Országgyűlésben a radikális változást akaró gondolatoknak, a radikális 
hangvételnek. De hozzáteszem, nem csak a Jobbik képviselői használnak úgymond radikális, 
vagy bizonyos szempontból ez akár természetesen sértést is feltételezhet; tehát ha olyan 
érzékeny kérdéseket feszegetnek képviselők, amelyek érdekcsoportokat, oligarchacsoportokat 
vagy éppenséggel az ország kifosztásában részt vevő különböző érdekköröket érintenek, 
nyilván az őket sérti. Tehát ha ezt az irányt kinyitjuk, akkor a mindennapi politikai harc 
lehetőségeinek körében odaadjuk a mindenkori házelnöknek, a levezető elnöknek azt a 
lehetőséget, akár egy szocialista házelnöknek azt a lehetőséget, hogy mondjuk, a 
kormánypárti képviselőket, amikor „elmúltnyolcéveznek”, mivel ezt sértőnek tekintik, 
azonnal megbírságolják, vagy elvonják tőle a szót. Vagy éppen amikor Schiffer András a 
nemzeti cinizmus rendszeréről beszél, lehet, hogy ez valakinek nem szimpatikus és sértő, 
akkor őtőle is el fogják vonni a szót.  

Tehát itt ez a javaslat nem csak a Jobbikról szól, hanem minden olyan véleménynek a 
nagyon brutális és megengedhetetlen korlátozásáról, ami szerintünk nem egyeztethető össze a 
demokratikus országgyűlési működéssel. A határvonalat azok lépik át, akik az ilyen 
javaslatokat támogatják. Az a határvonal, hogy vajon belefér-e a demokratikus rendszer 
működésébe, hogy igenis, akár a sértő, bántó, de mindenképpen problémafeltáró jellegű 
véleményeket tolerálni kell, ezzel együtt kell élni. És minél több tiltás fog születni, annál 
többen lesznek azok, akik azt mondják, hogy ebből nem kérnek, ebből a hamis, polkorrekt 
hangulatból. És innentől kezdve mindenki maga alatt vágja a fát, aki ilyen javaslatot támogat, 
mert a társadalom igenis csattanós választ fog adni erre. 

 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én azért adtam elő 

az érvelést, mert a két javaslatot egymás nélkül nem lehet kezelni, viszont nem akartam 
kritizálni. Ebben egy gesztus volt. Nem akartam kritizálni; egy negatív hozzászólással is 
lehetett volna ezt az előterjesztést bírálni, de nem akartam kritizálni, az irányával teljesen 
egyetértünk. Mi azt mondjuk, hogy még hozzá kell tenni bizonyos szabályozásokat. De hát 
ebben nem ez a fő kérdés. 

Arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy a tegnapi napra visszatérjek egy 
pillanatra, két nagyon fontos mondat elhangzott. Az egyik Rogán frakcióvezető úrtól, az önök 
frakcióvezetője, aki azt mondta: jöttem, mert tovább nem hallgathatok. A magyar 
társadalomban olyan helyzet alakult ki, hogy tovább a demokratikus erőknek közösen nem 
lehet hallgatni. (Dr. Lamperth Mónika: Ez így van.) Nem az én gondolatom, bár mélységesen 
egyetértek vele, hanem az önök frakcióvezetőjéé.  

A másik, ami szintén nagyon fontos gondolat volt, az Németh Sándor lelkész úr 
gondolata, aki ma azt mondta a médiában, hogy színvonalas beszédek hangzottak el, de 
jönnek-e a tettek. Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hogy a demokratikus erők 
egyetértenek-e abban, hogy jöjjenek a tettek. Én például egy ilyen tettnek látnám, akár…, nem 
tudom, ezt ügyrendileg hogyan lehetne megoldani, de fölvetem a lehetőségét, hogy akár egy 
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konszenzusos szöveg lehetne közös előterjesztés is. Hogy mutassuk a nemzet egységét ebben 
a kérdésben. Nem kellene itt presztízsvitákat folytatni! Tegnap világos volt a helyzet a 
Kossuth téren, világos volt a helyzet a tekintetben, hogy a nemzet többsége mit gondol erről a 
kérdésről. Ebből következően azt gondolom, nem kisstílű politikai vitákat kellene folytatni, 
hanem meg kellene mutatni, hogy ebben a kérdésben a demokratikus kormánypártok és a 
demokratikus ellenzék egységben van. 

 
ELNÖK: Egy pillanat, képviselő úr! Képviselő úr, én azt akarom kérni mindenkitől, 

hogy figyelemmel hallgassuk a felszólalót! 
Tessék folytatni! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a segítséget. 
Tehát ez az igazi fő kérdés, nem pedig az, hogy különböző szavakon és kifejezéseken 

lovagoljunk, és egyik héten elfogadunk egy pénzbírságot, a másik héten meg, amit reményeim 
szerint támogatnak, taxatíve meghatározzuk, hogy mik a kirekesztő magatartások.  

Ami pedig a konkrét hozzászólásokat, konkrét érveket illeti, egy-két mondatot hadd 
mondjak. Egyrészt Gulyás képviselőtársam szavait örömmel hallgattam, de önök pontosan a 
büntetőjog alkalmazására hivatkozva nem szavazták meg az etikai bizottságot, amely most 
léphetett volna. Azt mondták, hogy azért nem kell, mert ebben a törvényben a mentességet 
ezekben a magatartásokban elvette a törvény, ez a bíróságra tartozik, ezért ne jöjjön létre ez az 
etikai bizottság ebben a formájában. Itt most némi ellentmondás van a két érvelés között. De 
azt gondolom, ezzel a közös hangvétellel ezt is föl lehet oldani. 

Ami a halálbüntetést illeti, nem jók ezek az összekapcsolások. Képviselőtársam, az 
egy jogdogmatikai vita, az egy egészen más típusú társadalmi ügy, mint ez az iszonyatos 
nemzeti tragédia, ami Magyarországon megtörtént a XX. században.  

Végül, én nem szeretnék itt Gaudi képviselőtársammal különböző ilyen elméleti 
vitákat folytatni a bizottsági ülésen. A magyar parlamentben, az alkotmányügyi bizottság 
ülésén, és azt gondolom, sehol, fasiszta beszédnek nincs helye! (Dr. Lamperth Mónika: Így 
van! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: És ezt te döntöd el.) És aki listázni akarja a zsidókat, a zsidó 
származású képviselőket, az fasiszta! Ebből következően azt gondolom, hogy minden 
demokratikus erőnek együtt kell ebben fellépni, és meg kell teremtenie azt a biztonságot a 
magyar állampolgárok részére, hogy ne féljenek.  

Nem véletlenül búcsúzott Rogán frakcióvezető úr azzal a mondattal, hogy 
Magyarország megvédi az állampolgárait. Hát akkor védjük meg együtt, képviselőtársaim! 

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

támogatja Rogán Antal és Gulyás Gergely 4., 5., 11. módosító javaslatait. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 24 igen szavazattal a bizottság támogatta.  

A 7. pont következik, Dankó Béla módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét. 

 
DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 9 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító javaslatot. 

A 13. pont Vas Imre képviselő úr módosító javaslata. Kérdezem a kormány 
képviselőjét.  
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DR. KÓNYA LÁSZLÓ (Belügyminisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen, ez különböző jogszabályhelyeket módosít. Van valamilyen 

ügyrendi javaslat, képviselő úr? Tessék! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, ezek összefüggenek. Ugyan itt nem tüntették föl, de 

mindegyik összefügg; jogtechnikai módosítások egyébként. 
 
ELNÖK: Tehát a képviselő úr azt javasolja, hogy egyben döntsünk a 13. pont alatti 

valamennyi alpontról. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, így van. 
 
ELNÖK: Van-e ezzel szemben kifogása valakinek? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, akkor 

ezt ügyrendi döntésként is értelmeztem. 
A kormány már nyilatkozott, hogy támogatja a javaslatot. Hozzászólás? (Nincs.) Nem 

kért szót senki. Tehát a 13. pontról, az ebben foglalt alpontokról egyben szavazunk. Ki 
támogatja ezeket? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a 
bizottság támogatta. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. 

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám); módosító javaslatok 
megvitatása 

Következik a 4. napirendi pont: egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló T/9244. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Köszöntöm Répássy Róbert 
államtitkár urat, aki az előterjesztő kormányt képviseli.  

28 pontból áll az ajánlásunk, haladunk a pontok sorrendjében. 
Az 1. pontbéli javaslat Kovács Zoltán képviselő úr. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 2. pont Kovács Zoltán módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 3. pont Lamperth Mónika módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk vele egyet ebben a formában. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónikáé a szó. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Azt 

értem, hogyha ebben a formában nem értenek egyet a módosítómmal, az mit jelent a magyar 
nyelv szabályai szerint, de akkor ha segítene abban, hogy milyen formában értenének egyet. 
Mert ugye az kiderül a módosító indítványomból, hogy én szeretném, ha egyértelműbb lenne 
ez a szabályozás a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele idejét 
tekintve. Tehát segítsen, államtitkár úr! Szívesen beadok olyan kapcsolódó módosító 
indítványt, ami a tárcának a szakmai javaslatát, amennyiben azonosulni tudok vele, befogadja. 

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

Elnök úr, kérem, adja meg a munkatársamnak a szót, és ő elmondja a részletes indoklást. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. GALAMBOS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Galambos Gábor vagyok, a KIM alkotmányjogi főosztályáról. 
A szakmai válaszunk az, hogy úgy látjuk, a rendelkezés egy olyan formában lenne 

megfelelő, amely azt a szövegezést alkalmazná, hogy a jegyzőkönyv felvétele óta eltelt egy 
év, és a házasságot még nem kötötték meg. Illetve további pontosításként azt tartjuk 
szükségesnek, hogy ez, tekintettel a 2010. évi I. törvényre, az anyakönyvi törvényre, ez a 
törvényjavaslat további részeit is érintené, és ezért nem egy, hanem négy helyen kell ezt a 
pontosítást elvégezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor én szívesen a 

nevemre veszem ezt az ügyet, és benyújtom kapcsolódó módosító indítvány formájában. És 
akkor várom a kormány támogatását ennél az ügynél. 

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

ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 4. pont Lamperth Mónika módosító javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ezzel sem értünk egyet. De ugyanaz a helyzet, hogy a módosítás céljával és irányával 
egyetértünk, csak pontosítani szükséges ezt a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Nyilvánvaló célja ennek is, 

és a kormány ezt támogatja az itt elhangzottak szerint, hogy a hivatásos konzuli tisztviselő 
nem mindegy, hogy milyen módon szerzi meg ezt az információt, és hogy a hatósági eljárás 
során, én azt gondolom, ez egy elégséges bővítés. De ha elmondják az urak, hölgyek, hogy 
mit kellene még figyelembe venni, akkor azt szívesen figyelembe veszem.  
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ELNÖK: Köszönöm. Tessék! 
 
DR. GALAMBOS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

a szót. Ezzel kapcsolatban a javaslatunk az lenne, hogy az a szöveg szerepeljen az anyakönyvi 
eljárásról szóló törvényerejű rendeletben, ami a majdan hatályba lépő anyakönyvi törvényben 
fog, ez pedig a hivatásos konzuli tisztviselő vonatkozásában arról rendelkezne, hogy a fogadó 
állam által megküldött anyakönyvi kivonat alapján szerzi meg ezt a tudomását, abban az 
esetben fog ez a rendelkezés életbe lépni. 

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

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

Az 5. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 6. pont Kozma Péter módosító javaslata, amely összefügg a 12. ponttal.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk, elnök úr. 
 
ELNÖK: Egyetért a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 7. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 8. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem 

támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 9. pont következik, Lamperth Mónika módosító javaslata. A kormányt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretnék indokolást kérni. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Kérem, elnök úr, hogy a munkatársamnak adja meg a szót. 

 
ELNÖK: Igen, tessék! 
 
DR. GALAMBOS GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Az értesítési cím esetében az előzetes hozzájárulást a benyújtott javaslat azért nem 
tartja szükségesnek, mert egyfelől az értesítési cím egy másodlagos, harmadlagos lehetőség, 
amelyet nem a lakcím helyett, hanem a mellett választhat magának a polgár, aki az e módon 
való elérhetőségét biztosítani kívánja. Ennélfogva ez elsősorban a polgár érdekét szolgálja, 
nem azt, hogy ezzel adott esetben visszaélhessen, amire egyébként módja sincs, hiszen az 
értesítési cím, akárcsak a lakcím, ez önmagában az ingatlan használatára vonatkozóan 
semmilyen jogosultságot nem keletkeztet, ez pusztán egy elérhetőséget biztosít a polgár 
számára. A szállásadónak, illetve aki az értesítési címet biztosítja az arra bejelentkező polgár 
részére, annak pedig a javaslat, illetve részben már a hatályos szabályok is biztosítanak 
megfelelő lehetőséget arra, hogy a szándéka ellenére ezt a lehetőséget igénybe vevő személy 
ilyen cselekményei ellen fel tudjon lépni. Egyfelől kérheti azt előzetesen, hogy az arra a 
címre, értesítési címre bejelentkező személyről, illetve arról, hogy egy bejelentkezés történt, 
erről értesítést kapjon, illetve – és ez a törvényjavaslat egyik újítása – illetékmentesen kérheti 
ezt követően az értesítési cím törlését abban az esetben, ha szándéka és tudta nélkül történt 
meg az erre való bejelentkezés.  

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

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

A 10. pont következik. 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.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 11. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretném a kormány 

figyelmét fölhívni egy olyan joghézagra vagy egy olyan ellentmondásos szabályozásra, 
amelyet ez a módosító indítvány orvosolna.  

A fogadóórámon megkeresett engem egy állampolgár, akivel egyszerűen az történt – 
nagyon színesen és hosszan el tudnám mondani, de csak a lényegét mondom a dolognak –, 
hogy ellopták a házszámát. Igen, szó szerint. Az ő lakásának, illetve házának egy olyan utca–
házszáma volt, amelyet egy mellette újonnan épülő házra, annak a területnek egyébként 
jogszerűen használó, birtokló tulajdonosa egyszerűen bejegyeztette az ingatlan-
nyilvántartásba a számot. Miközben ez a házszám hosszú ideje már az engem felkereső 
panaszosnak a birtokában volt. Ő elment a település jegyzőjéhez, és a település jegyzője 
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hatósági határozatot adott ki erről, mert ő tudta igazolni, hogy ez az ő házszáma. Utána a 
másik fél, akinek ez sérelmet jelentett, ezt megfellebbezte, és a kormányhivatal kimondta, 
hogy nincs erre hatásköre a jegyzőnek, és megsemmisítette ezt a határozatot. És ott van az 
állampolgár, most csak egy fiktív címet mondok, Kossuth utca 28., és ott van mellette is a 
Kossuth utca 28., és nem tud érvényt szerezni a jogának.  

Tehát szerintem szükség lenne arra, hogy a települési jegyzőnek adjon felhatalmazást 
a jogszabály, adjon ilyen hatáskört, és a települési jegyző szerintem körültekintő eljárással, 
hatósági határozatban rendelkezhetne ilyen esetben. Egyelőre a kormányhivatal egyébként, 
most nem emlékszem már egészen pontosan, mert elég sok üggyel foglalkozom, de 
gyakorlatilag nem volt kimenete a dolognak. Én egyébként írásban megkerestem a tárcát 
ezzel, és várom, hogy valami megoldást találjanak, mert ez az állampolgár fél éve bolyong 
már hatóságról hatóságra, és nem tudja visszaszerezni az ellopott házszámot. 

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

Elnök úr, álláspontunk szerint a közigazgatási eljárásról szóló törvény, tehát a Ket. tartalmaz 
erre megoldást, hiszen hivatalból köteles kijavítani a hatóság a hibás bejegyzést. Most nem 
akarok a konkrét jogesetről állást foglalni, de akinek joga van, tehát akinek hatásköre van 
arra, hogy egy nyilvántartásba adatot vezessen be, annak joga van javítani is. Tehát ez kizárt 
dolog, hogy bejegyezni joga volt, viszont kijavítani nem volt joga. Itt valamilyen félreértés 
van. Úgyhogy szerintem a közigazgatási eljárás általános szabályai ezt megoldják. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Az én emlékezetem szerint – de most abban 

igaza van államtitkár úrnak, hogy ez nem egy jogesetmegoldó fórum, tehát nem kell itt ezt 
nekünk precízen megoldani –, sajnálom, hogy nem hoztam el a papírokat, de igazából az én 
emlékezetem szerint ott az volt a probléma, hogy nem volt ilyen. Tehát nem az volt a kérdés, 
hogy aki valamit eldönt, hoz egy határozatot, azt van-e joga kijavítani vagy sem, hanem 
egyáltalán, ki az, akinek erre hatásköre van, és ezt jogszerűen tudja szabályozni. És 
ellentmondásosak a jogszabályok ebben a kérdésben. 

Én mindenesetre azt javaslom államtitkár úrnak, hogy ha most nem is szavazzák meg a 
kormányoldalon, azért erről ne tegyünk le végleg, hanem nézzük meg precízen. Ezt a 
jogesetet én át fogom küldeni az államtitkár úrnak, hogy segítsen; egyrészt az állampolgárnak 
is segítsünk, hogy megoldódjon a problémája, másrészt generálisan is, és akkor legyünk 
ebben egyértelműek. Lehet, hogy a kormányhivatal vezetője vagy a kormányhivatal döntött 
rosszul és rossz álláspontra helyezkedett, de akkor azt is lehet korrigálni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nem tudom, megengedi-e a bizottság, mert nem tudom átadni az 

ülésvezetést, de én ezt a konkrét problémát abban látom, hogy először is minden ingatlannak 
megállapítják az utca–házszám szerinti nyilvántartását. Ezt most én sem tudom megmondani, 
hogy kinek a hatásköre, de a térképen, aki telekkönyvben jár el mint ügyvéd, és nem helyrajzi 
szám alapján indul el, hanem házszám alapján, van egy térkép, ahol a házszámok azonosítva 
vannak a helyrajzi számokkal. Tehát valaki megállapítja a térképen az egyes ingatlanok utca–
házszám szerinti, közterület szerinti megjelölését. (Dr. Lamperth Mónika közbeszólására.) 
Ezt valaki biztosan megállapítja; ha más nem, lehet, hogy az önkormányzati képviselő-
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testület. De nem tudom. Ezt bejegyzi a telekkönyv. Erről beszél az államtitkár úr, hogy ha a 
telekkönyvi bejegyzés téves, ki lehet javítani. 

Itt a kérdés az, hogy valakinek igazolni kell, ha van egy ilyen téves bejegyzés, hogy a 
térképen téves adatok szerepelnek, mert a hivatalos adatok máshogy néznek ki. De 
megjegyzem, hogy erről nem határozatot kell hozni. Most én sem akarok belemenni a jogi 
esetbe, de ha határozatot hozott valaki, akinek arra nincs hatásköre, akkor a kormányhivatal 
helyesen járt el; hanem közhitelű igazolást kell kiadni – ez két dolog. Az nem határozat. Azt 
lehet, hogy a jegyző igazolhatja, hogy az ő térképnyilvántartásuk szerint ennek és ennek a 
helyrajzi számú ingatlannak, mit tudom én, Virág utca 6. a száma.  

De én tényleg azt gondolom, hogy ne próbáljuk itt megoldani a jogesetet. Én is úgy 
érzem, amit az államtitkár úr mondott, hogy erre az egyébként kazuisztikus problémára 
biztosan van egy iratjogi megoldás (Dr. Lamperth Mónika: Nincs.), csak talán nem találták 
meg azok, akik foglalkoztak ezzel az üggyel. Igazolást kellett volna valakinek kiadni, hogy mi 
a helyes ingatlanszám. 

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

Elnök Úr és tisztelt Képviselő Asszony! A megoldás, a módosító javaslatban szereplő 
megoldás az eredeti törvényszövegben is szerepel, mégpedig a 46. § (2) bekezdés, amely a 
törvény 28/A. § (7)-(8) bekezdését tartalmazza: úgy szól a mondat, hogy a jegyző állapítja 
meg az illetékességi területén lévő települési címeket. Tehát egyértelmű, hogy a jegyző 
hatáskörébe helyezi ezt a törvény. És nyilvánvaló, hogy ha a jegyző hatáskörében van, akkor 
neki van joga kijavítani is. 

Tehát, képviselő asszony, ha a problémáját leegyszerűsítem: ha támogatja a 
törvényjavaslatot, és kiegészül a (7)-(8) bekezdéssel a törvény, akkor a megoldás ott lesz 
benne: a jegyző hatáskörében lesz a kijavítás is.  

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

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

A 13. pont következik, Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem az államtitkár 
urat. 

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

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 14. pont következik, Szabó Timea és Szilágyi Péter módosító javaslata. Kérdezem a 

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

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

javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 15. pont Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem a kormányt. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet vele. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. Az egyharmad okán kérem a további szavazatokat is. Ellene? 
(Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs ilyen.) A bizottság tehát nem támogatta 
a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott. 

A 16. pont következik, Kozma Péter javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 

javaslatot? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 17. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 18. pont Kozma Péter módosító javaslata, összefügg a 19., 20., 21., 22., 23. 

pontokkal, együtt tárgyalunk és szavazunk ezekről. A kormányt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Egyetért a kormány. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezeket a javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 24. pont következik, Kozma Péter módosító javaslata, amely összefügg a 25. és 26. 

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

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője egyetért. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 27. pont Mengyi Roland módosító javaslata. A kormányt kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 28. pont Lamperth Mónika javaslata a hatálybalépés időpontját érintően. Kérdezem 

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

Nem értünk egyet vele. 
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ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Lamperth Mónikáé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Nem fogom megkérdezni, 

hogy miért nem, mert sejtem nagyjából, de azért ezt a jobb sorsra érdemes anyakönyvi eljárási 
törvényt mégiscsak most már hatályba kellene léptetni. A módosító indítványom arról szól, 
hogy 2013. január 1-jén lépjen hatályba ez a törvény. Szerintem erre már elég régóta szükség 
lenne. Úgyhogy kérem, fontolják meg. Olyan iszonyú nagy meggyőződés nincs az érvelésem 
mellett, de hátha… Tudják, ha meg sem próbáljuk, akkor biztosan nem sikerül. 

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel a napirendi pont végére értünk. 11.20-ig szünetet rendelek el. 
 

(Szünet: 11.15–11.25) 
 
ELNÖK: Megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Folytatjuk ülésünket. 
Az ülés vezetését átadom Gyüre Csaba alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az ülés vezetését átveszem. (Dr. Salamon László távozik a teremből.)  

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9233. szám); 
módosító javaslatok megvitatása 

Az 5. napirendi pontunk következik: egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/9233. számú törvényjavaslat, melynek 7 pontból álló ajánlása van 
előttünk. 

Az 1. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Ebben a 
házszabályszerűségről kell döntenünk. Mivel mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, 
ezért nekünk kell döntést hoznunk a házszabályszerűségről. Ezzel kapcsolatosan megnyitom a 
vitát, először tehát a házszabályszerűségről kell döntenünk. Megnyitom a vitát. Gaudi-Nagy 
Tamásnak megadom a szót.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Álláspontom szerint házszabályszerű ez a 

módosító javaslat, amely a végrehajtókra irányadó jogi végzettség előírását tartalmazó 
javaslatot módosítaná. Tehát megnyitott rendelkezéshez kapcsolódik, vagyis szerintünk 
mindenképpen házszabályszerű. 

Érdemben pedig azt szolgálja, hogy ne kizárólag felmenő rendszerben valósuljon meg 
ez a kötelezettség, hanem egy naptári dátumot kötöttünk ki: 2021. január 2-a, eddig kell 
megszerezni a jogi végzettséget a végrehajtóknak, annak érdekében, hogy a végrehajtói kar 
munkája színvonalasabbá és értékesebbé váljon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez? (Nincs 

jelentkező.) Úgy látom, senki nem kíván. Akkor a javaslat házszabályszerűségéről döntünk. 
Ki ért egyet azzal, hogy a módosító javaslat nem házszabályszerű? (Szavazás.) 17 igen. A 
bizottság tehát megállapította, hogy a javaslat nem házszabályszerű. 

A 2. pont Schiffer András képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet vele. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. 

Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Rögzítjük, hogy Steiner Pál helyettesíti Ipkovich Györgyöt. 
A 3. pont következik, Bárándy Gergely módosító javaslata. A kormány álláspontja? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet vele. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok hozzászólót. Határozathozatal következik. Ki ért egyet Bárándy Gergely 
javaslatával? (Szavazás.) 7 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Szilágyi Péter és Schiffer András módosító javaslata. Ezzel kapcsolatban is 
van egy jelzésünk, hogy ennek is vizsgálnunk kell a házszabályszerűségét. Először tehát erről 
döntünk. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólás nincs. Határozathozatal 
következik a javaslat házszabályszerűségéről. Ki az, aki egyetért azzal, hogy nem 
házszabályszerű a javaslat? (Szavazás.) 17 igen. A bizottság tehát úgy döntött, hogy a javaslat 
nem házszabályszerű. 

Az 5. pont Szilágyi Péter és Schiffer András javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját.  

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért vele egyet. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Határozathozatal következik. Ki ért egyet a módosító 
javaslattal? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 6. pont szintén Szilágyi Péter és Schiffer András javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért vele egyet. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, döntést hozunk. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 7. pont Bárándy Gergely módosító javaslata, az utolsó javaslat. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, döntéshozatal következik. Ki az, aki egyetért Bárándy Gergely 
javaslatával? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Megadom a szót államtitkár úrnak, mert lenne valami bejelentenivalója. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kezdeményezni szeretném két bizottsági módosító javaslat 
benyújtását, amelyet, úgy tudom, hogy eljuttattak önökhöz. 

Az egyik módosító javaslat az ügyvédi törvény 16. § (2) bekezdésére vonatkozik, 
illetve ahhoz új esküszöveget állapítana meg. A javaslat előzménye, hogy a kormány nyáron 
javasolta, hogy módosuljon az ügyvédi törvény az eskü tekintetében, és akkor lefolytattuk a 
közigazgatási egyeztetést. Ez a szöveg, amelyet most maguk előtt látnak, az ügyvédi kamara 
által támogatott szöveg, de akkor azt önállóan nem nyújtotta be a kormány, egy szakasz miatt 
nem nyújtott be a kormány egy ügyvéditörvény-módosítást. Viszont most ez a törvény 
egyébként is módosítja az ügyvédi törvényt, tehát javaslom, hogy a bizottság orvosolja az 
ügyvédi kamara kérését, mégpedig hogy az ügyvédi esküt a mellékelt formában nyújtsa be. 
Szeretném tehát hangsúlyozni, hogy az ügyvédi kamara az elnöke útján kifejezte, hogy 
egyetért ezzel a módosító javaslattal.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát a javaslat tekintetében. Kíván-e valaki 

hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi is támogatjuk ezt a módosító javaslatot, 

csak erre igazából nem lett volna szükség, ha már akkor, annak idején az ügyvédi kamara 
álláspontját meghallgatják; illetve a titoktartással kapcsolatos kifejezett nyilatkozattétel most 
már szerepel az eskü szövegében, az volt annak idején a kritika tárgya, hogy ez miért nem 
szerepel; így a kötelezettségek teljesítése úgymond mindent magában foglal. Az ügyvédi 
hivatásnak egy olyan lényeges eleme az, amely így kifejezett és egyértelmű formában helyes, 
hogy belekerül az esküszövegbe. Tehát ezt támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergelynek megadom a szót. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, nagyon rövid leszek. Az 

ezzel kapcsolatos kritikák teljesen jogosak voltak, és vivát, vivát, üdvözöljük. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Magam is nemcsak kértem, hanem támogatom is ezt a módosítást, de azért 
szeretném árnyalni a képet, és a bizottságot szeretném tájékoztatni arról, hogy az ügyvédi 
eskü szövege 1874-től 1958-ig nem tartalmazta a titoktartásra való utalást. Először 1958-ban 
– ízleljék: 1958-ban – került az ügyvédi eskübe bele a titoktartási kötelezettség, a dolgozó nép 
szolgálatával együtt került bele ez a rész. De ezzel együtt is, mivel az ügyvédi kamara igényli, 
hogy az ügyvédi eskü tartalmazza a titoktartási kötelezettségre vonatkozó utalást, illetve az 
állampolgári jogok biztosa vagy alapvető jogok biztosa, Szabó Máté úr is javasolja ezt, hogy 
kerüljön vissza a titoktartási rész az ügyvédi eskübe, ezért indokolt a módosítás. De azért 
szerettem volna árnyalni a képet azzal, hogy vajon az ügyvédi eskü mindig is tartalmazta-e a 
titoktartási kötelezettséget vagy sem. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gulyás Gergely? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Bocsánat, a vivát nemcsak a titoktartásnak szólt, 

hanem hogy a jogszabályokat betartom és betartatom, és még más egyéb gond is volt. Tehát 
legyünk őszinték, hogy itt volt az ideje. Köszönjük. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólás nincs. Mielőtt döntenénk, 
megállapítjuk, hogy Bárándy Gergelyt Lamperth Mónika helyettesíti, illetve Vas Imrét 
Szakács Imre, és már eszerint fogunk szavazni.  

Arról döntünk tehát, hogy a bizottság benyújtja-e az első módosító javaslatot. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú a döntés, a 
bizottság tehát úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

A második módosító javaslattal kapcsolatban megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Kezdeményezem, hogy a bizottság nyújtson be módosító javaslatot a 
törvényjavaslat egyes rendelkezései szövegpontosítására, illetve egyes összefüggő kérdések 
rendezésére. Részletesen látják a javaslatot, és részletes írásbeli indoklása is van. 

Kérem, hogy a bizottság nyújtsa be a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Döntést hozunk, hogy benyújtja-e a 
bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazattal 
a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

Ezt a napirendi pontot lezárom, áttérünk a következő napirendi pontra. 

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9246. szám); módosító javaslatok megvitatása 

A 6. napirendi pontunk következik: a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények 
módosításáról szóló T/9246. számú törvényjavaslat. Az ajánlás 38 pontból áll.  

Megadom a szót államtitkár úrnak, hogy az 1. ponttal kapcsolatban az álláspontját 
közölje a bizottsággal. 

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

Elnök úr, az ajánlás 1. pontjában szereplő módosító javaslatot, ha jól látom, Dorosz Dávid és 
képviselőtársai nyújtották be.  

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

Nem ért egyet az előterjesztő a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, döntést hoz a bizottság. Ki támogatja Dorosz Dávid 
javaslatát? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás módosító javaslata. Mi a kormány 
álláspontja? 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás! 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Részletesebb indokolást kérnék szépen 
államtitkár úrtól. Mert itt egy fontos, koncepcionális kérdésről van szó, a pártfogó felügyelet 
intézményével kapcsolatosan, és kíváncsi volnék, hogy ez a felvetés, amelyet mi 
indítványoztunk, miért nem fogadható el. 

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

Elnök úr, szeretném röviden indokolni. A törvényjavaslat nem korlátozza a bv-bírót és nem 
köti a bv-intézet indítványához a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének lehetőségét. 
Erre a büntetés-végrehajtási tvr. javaslatra a beiktatni kívánt 13. § (2) bekezdése utal, 
ugyanezen szakasz (4) bekezdése csak lehetőséget teremt a bv-intézet számára, hogy 
indítványozza a pártfogói felügyelői vélemény elkészíttetését a bv-bírónál, ez azonban a bv-
bírót nem köti.  

 
ELNÖK: Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem, akkor lezárom a 

vitát. Döntést hozunk. Ki az, aki Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslatát támogatja? 
(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont szintén Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslata. Államtitkár úr, mi a 
kormány véleménye? 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Itt is egy rövid indokolást kérnék szépen 

államtitkár úrtól. 
 
ELNÖK: Államtitkár úrnak megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, a módosító javaslat indoklása szerint a hatalmi ágak megoszlását sérti, hogy a 
jövőben a közérdekű munka végzésének helyét a pártfogó felügyelő jelölné ki, ezért az erre 
vonatkozó szabályozás elhagyását javasolják. 

A pártfogó felügyelő végzi a hatályos szabályok szerint is a közérdekű munka 
végrehajtását, annak szervezését; a büntetést, annak mértékét és elvégzésének módját 
változatlanul a jövőben is a bíróság határozza meg. A munkahely kijelölése olyan 
adminisztratív döntés, amellyel felesleges a bv-bírót terhelni. A végrehajtás ezzel sokkal 
gördülékenyebbé válik, és a megfelelő jogorvoslat pedig biztosított lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás hiányában lezárom a vitát. Ki 

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

A 4. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslata, amely összefügg a 7., 20., 33. 
ajánlási pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját. Államtitkár úr? 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja Szabó Timea és Dorosz Dávid javaslatát? (Szavazás.) 3 
igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az 5. pont Mátrai Márta javaslata; a kormány jelzése alapján összefügg a 22. és 36. 
pontokkal is, ezeket tehát együtt tárgyaljuk. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Elnök úr, az 5. pontban foglalt módosító javaslatot a 22. és 36. ponttal összefüggésben 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, szavazás következik. Ki támogatja a javaslatokat? 
(Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 6. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, döntést hozunk róla. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 8. pont következik, amely összefügg a 30. ponttal. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Elnök úr, a 8. és az ezzel összefüggő 30. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja az 
előterjesztő. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, döntést hozunk a 8. és 30. pontokról. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 9. pont Gaudi-Nagy Tamás, Staudt Gábor, Németh Zsolt javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A javaslatunk pontosan azt célozná, hogy a 

kritikák, amelyek felmerültek ezen intézménnyel kapcsolatban, ne adjanak alapot arra, hogy 
valóban érdemben legyen támadható ez a javaslat. Mi tehát azt szeretnénk, ha világosan 
kimondanánk, hogy ez az intézményrendszer, tehát a honlapok üzemeltetőjével kapcsolatos 
ideiglenes vagy végleges tartalomeltávolítás nem egy általános felhatalmazás alapján folyó 
eljárásban hozott következmény lehet, hanem kizárólag a gyermekpornográfia és az azzal 
összefüggő bűncselekmények miatt következhet be. Merthogy jelenleg minden közváddal 
üldözendő cselekmény kapcsán megindulhat ez az eljárás, és a hivatkozott európai uniós 
irányelv pedig, amit itt alkalmazni kíván a kormány, teljesen egyértelműen csak a 
gyermekpornográfiára és ahhoz kapcsolódó cselekményekre alkalmazza. Mert ha ezt nem így 
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tennénk, akkor az internetes tartalmaknak egy meg nem engedhető és aránytalan és 
szükségtelen korlátozására is tér nyílhat. 

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

Csak szeretném megindokolni, miért nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet azzal, hogy szűküljön azoknak a bűncselekményeknek a köre, amelynek 
esetén lehetővé tenné a törvény a végleges hozzáférhetetlenné tételt. Szerintünk más 
bűncselekmények is megvalósulhatnak elektronikus formában; erre az általános vitában jó 
néhány példát mondtunk. Itt a kritérium az, hogy közvádas bűncselekmények legyenek; 
nyilván még ezen túl is megvalósulhatnak egyébként bűncselekmények, de a közvádas 
bűncselekmény már eléggé jól lehatárolja azt a kört, amelynek esetén alkalmazható ez a 
büntetés-végrehajtási szabály.  

Tudom, hogy utaltak rá az általános vitában, hogy a képviselő urak szerint könnyű 
megvádolni valakit ilyen bűncselekménnyel, de azért nem olyan könnyű. Terrorcselekmény 
vagy állam elleni bűncselekmények, most a konkrét eseteket nem felidézve, de viszonylag 
ritkán fordulnak elő a büntetőeljárásban. 

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

Hozzászólót nem látok, döntést hozunk. Ki az, aki egyetért a 9. pontban Gaudi-Nagy Tamás 
és társai javaslatával? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 10. pont Bárándy Gergely javaslata, amely összefügg a 11., 12., 13., 14. ajánlási 
pontokkal, ezeket együtt tárgyaljuk. Kérdezem az államtitkár urat a kormány álláspontjáról. 

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

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntést hozunk róla. Ki az, aki egyetért 
Bárándy Gergely javaslatával? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 15. pont következik, amely összefügg a 38. ponttal, Mátrai Márta képviselőtársunk 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Egyetértünk a módosító javaslattal.  
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt 

nem látok, a vitát lezárom, döntést hozunk. Ki ért egyet a 15. ajánlási ponttal? (Szavazás.) 16 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 16. pont Dorosz Dávid javaslata, összefügg a 19., 29., 31. ajánlási pontokkal. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet a módosító javaslatokkal. 

 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, ennek 

hiányában döntést hozunk, együttesen a négy javaslatról. Ki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 17. pont következik, Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. A döntésnél már Zsiga Marcellt Horváth Zsolt 
helyettesíti. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 18. pont következik, Varga István képviselő úr javaslata, amely összefügg a 35. 
ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért vele. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 20 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 21. pont Gaudi-Nagy Tamás, Staudt Gábor és Németh Zsolt javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, döntéshozatal következik. Ki ért egyet a javaslattal? (Szavazás.) 3 igen. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 23. pont Mátrai Márta képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 24. pont Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, 
döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 25. pont Gaudi-Nagy Tamás, Staudt Gábor javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? Megadom a szót Gaudi-

Nagy Tamásnak. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A szabálysértési törvénybe új tényállást 

szeretne illeszteni a javaslat a közerkölcsbe ütköző magatartás szabálysértéssé 
nyilvánításával, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön. Mi azt 
szeretnénk, ha ennek azért lenne egy értelmező rendelkezése, mert más-más kategóriákat 
ismer a joggyakorlat, a jó erkölcsbe ütközésre a polgári jogban, a büntetőjogban vagy 
szabálysértési jogban ennek nincs igazából kialakult, definitív meghatározása. Megítélésünk 
szerint ez itt most fontos lenne ahhoz, hogy egyébként helyeselhető, tehát hogy valóban ne 
kerüljenek méltatlan vagy embertelen, megalázó helyzetbe emberek azáltal, hogy el kell 
tűrniük, mondjuk, mások hangoskodását, molesztálását, vagy bármi olyan típusú cselekményt, 
ami sérti az ő emberi méltóságukat, azért ennek a körét szerintünk meg kellene húzni. Mi ezt 
úgy határoztuk meg, hogy a társadalom általános közfelfogása által elvárt viselkedéssel, 
illetve alapvető erkölcsi normákkal ellenkező magatartást találunk ilyennek. Tehát szerintünk 
ez fontos lenne a jogszabály helyes alkalmazásához.  

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

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Döntéshozatal következik. Ki ért egyet Gaudi-Nagy 
Tamás és Staudt Gábor javaslatával? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 26. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, aki egyetért a 26. 
ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 27. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, aki egyetért a 27. 
ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 
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A 28. pont következik, Dorosz Dávid javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, aki egyetért a 28. 
ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 32. pont Varga István módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

32-essel egyetértünk. 
 
ELNÖK: A kormány egyetért. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki ért egyet a 
32. ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 34. pont következik, Bárándy Gergely javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet.  
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, 
aki egyetért a 34. ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 37. pont az utolsó, Gaudi-Nagy Tamás és Staudt Gábor javaslata. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

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

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A kormány nem ért egyet. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, 
aki egyetért a 37. ajánlási pontban foglaltakkal? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9242. 
szám); módosító javaslatok megvitatása 

Áttérünk a következő, 7. napirendi pontunkra: a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő törvények, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/9242. számú törvényjavaslat. Az ajánlás 51 pontot tartalmaz. Köszöntöm helyettes 
államtitkár urat, illetve munkatársait a kormány képviseletében. 

Az 1. pont Lamperth Mónika képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tárcaálláspontot tudok képviselni: nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A javaslat egyébként összefügg a 16., 18., 19. és 21. ajánlási pontokkal. 

Ezekkel sem ért egyet a tárca? 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja ezeket a 
javaslatokat? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont Szilágyi Péter javaslata, összefügg a 8., 17., 20., 22. pontokkal. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont Sáringer-Kenyeres Tamás javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 15 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Az 5. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 6. pont következik, összefüggésben a 7-essel, Lamperth Mónika javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmad támogatást kapott a 6. és 7. 
pont. 

A 9. pont következik, Lamperth Mónika módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 10. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, de egyharmadot 
kapott. 

A 11. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

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

A 12. pont Lamperth Mónika javaslata, összefügg a 23. pontban foglaltakkal. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 8 igen. És most kérem az ellenszavazatokat is, mert 
kibővültünk. (Szavazás.) 16 nem; tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta, de 
egyharmadot kapott. 

A 13. pont következik, Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 
jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 14. pont Kovács Zoltán javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 15. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Ugrunk a 24. pontra, Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Ki kíván hozzászólni? Megadom a szót Lamperth 

Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Azt javaslom, kerüljön ki a járási hivatal kormánytisztviselőjére 
vonatkozóan az a szabály, hogy a járási szakigazgatási szervhez kinevezendő személy 
esetében a kormányhivatal olyan kifogással élhet, ami alapján kormánytisztviselőnek nem 
nevezhető ki valaki. 

Én szeretnék valami indokolást kérni, hogy miért van szükség egy ilyen megszigorított 
kormányzati jogosítványra. Ha egy felelős vezető a saját területén alkalmasnak tart valakit, az 
felelősséggel is jár. Kormánytisztviselőknél én indokolatlan szigornak tartom ezt. Kérek erre 
valamilyen magyarázatot. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A rendszerszerű magyarázata az, hogy a járási hivatal mint 
a kormányhivatal kirendeltsége működik, tehát egységes szervezetet alkot, mind jogi, mind 
pedig költségvetési értelemben. S mivel egy költségvetési szervnek egy vezetője van, ezért 
szükségszerű az, hogy ilyen jellegű jogosítványokat megkapjon a kormánymegbízott. 
Egyébként a jelenlegi kormányhivatali szakigazgatási rendszerben ugyanez a jogi 
szabályozás.  

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 8 igen. Kérem az ellenszavazatokat is, azzal, hogy Salamon Lászlót Molnár Attila 
képviseli már a szavazás során. Ki nem támogatja tehát a javaslatot? (Szavazás.) 17 nem. A 
bizottság tehát nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 25. pont Lukács László javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 26. pont Szalay Ferenc javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólni kíván Lamperth Mónika, megadom a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Képviselőtársaim! Én gyanítottam, 

hogy ezt a kormány támogatni fogja, hiszen a folyosón már pletykáltak arról, hogy a 
közigazgatási gyakorlatnak minősülő tisztségek bővülni fognak. Bár lehet, hogy erre azt is 
lehet mondani, hogy a polgármester és a megyei közgyűlés elnöke így nagyjából egy sorba 
tartozik, de hát azért ez így szerintem nincs rendben.  

Az, hogy a járási hivatal vezetőjének nem írnak elő szakirányú felsőfokú végzettséget, 
a helyettesének már előírnak ilyet, tehát kell hogy valaki értsen is ott a szakmához, tehát 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a járási hivatal vezetője az politikai tisztség. Ez abból is kiderül, 
hogy azt mondják, hogy oké, nem kell szakirányú felsőfokú végzettség, elég bármilyen 
felsőfokú végzettség, tehát lehet valaki, mit tudom én, mélyfúrási szakmérnök, az is nagyon jó 
ott a járási hivatal élén, csak kell hogy legyen öt év szakmai gyakorlata, közigazgatási 
gyakorlat. Közigazgatási gyakorlatnak betudják, ha valaki polgármester, most a módosító 
indítvány szerint megyei közgyűlési elnök – és országgyűlési képviselő. Hát a ló is kilóg, 
nemcsak a lóláb, hogy azok a fideszes képviselők, akiknek nem jut dinnyeföld majd a 
lecsökkentett képviselői számok miatt, azok valahova beülhessenek valami fontos tisztségbe! 
Egészen elképesztő! 

Képviselőtársak! A polgármestert még csak-csak megértem, mert ha tudniillik öt éve 
polgármester, minden héten legalább egyszer találkozik a jegyzővel és beszélgetnek a 
dolgokról, valami csak ragad rá. De képviselőtársaim, hogy valaki itt ül az Országgyűlésben, 
öt éve, és nem csinál semmit, csak nyomkodja a gombokat, hozzá sem szól, egyáltalán, 
semmilyen látható, érdemi viszonya nincs a szakmához – ez egészen elképesztő! Arról nem is 
beszélve, hogy attól, hogy itt van egy bizottság… – mondok egy példát. Az én 
képviselőtársam, Kovács Tibor, aki közgazdász egyébként, és érdekli őt az egészségügy 
finanszírozása, az egészségügyi bizottságban dolgozik, ott végzi a képviselői munkáját. Akkor 
az önök felfogása szerint Kovács Tibor öt év után már operálhat? Hiszen ott ül az 
egészségügyi bizottságban, biztosan ért hozzá valamit! Hát, ez valami…!  

Kikérem magamnak a közigazgatás szakemberei nevében! Kikérem magamnak! Ez 
egy szakma! Nagyon komolyan kell vizsgázni! (A hallgatóság sorára mutatva:) Ott ülnek 
hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, pontosan tudják, hogy nagyon komolyan kell 
fel kell készülni és vizsgákat kell tenni ebből a szakmából, hogy ezt elláthassák.  
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A másik kérdés pedig: a járási hivatalban – a parlament plenáris vitáján sem adtak erre 
választ – milyen politikai természetű döntéshozatalra van szükség, mikor itt hatósági 
jogalkalmazás folyik? Az, hogy a kormányhivatalnál politikust akarnak odatenni, mondjuk, én 
azzal sem értek egyet, és szerintem arra sincsenek jó érvek, de ott még talán előfordulhat, ha 
nagyon-nagyon megerőltetném az agyamat, talán találnék egy ilyen példát – nem biztos –, 
ahol valamilyen politikai mérlegelésre szükség van. De hát járási hivatal élén? Hát ott 
hatósági jogalkalmazás folyik, hatósági határozatokat hoznak! Milyen politikai befolyás kell? 
Hogy a Fidesz-csókosoknak soron kívül szülessen döntés?! Vagy mi?! Egészen elképesztő, 
elfogadhatatlan! Tiltakozom ellene! 

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

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 26. pontban 
foglalt javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 27. pont következik, Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megadom a szót Lamperth Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az előbb 

elmondottakhoz kapcsolódik ez a módosító indítványom, ahol kifejezem abbéli szándékomat, 
hogy a simán felsőfokú, bármilyen felsőfokú végzettség helyett a járási hivatalvezetőnél olyan 
szakmai képesítést írjanak elő, ami közigazgatási szaktudást feltételez. Ilyen, ha 
alapfokozattal és igazgatásszervező szakképzettséggel, alapfokozattal és nemzetközi 
igazgatásszervező szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles közigazgatási menedzser 
szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező 
szakképzettséggel, mesterfokozottal és jogász szakképzettséggel, illetve legalább 
alapfokozattal és közgazdász szakképzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal 
rendelkezik.  

Ha önök egy fikarcnyit is adnak arra, hogy a közigazgatás egy szakma – szerintem az, 
méghozzá szép szakma –, akkor ezt meg kell szavazniuk. Köszönöm szépen. 

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

Amennyiben nem, a vitát lezárom, szavazás következik. Ki az, aki egyetért a 27. ajánlás 
pontban foglalt javaslattal? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott.  

A szavazás már úgy zajlott, hogy Rubovszky Györgyöt Puskás Imre helyettesíti. 
Rátérünk a 28. pontra, mely Kiss Sándor képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a tárca 

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

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 
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A 29. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata, és összefügg a 36., 37. 
pontokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

Gaudi-Nagy Tamásnak megadom a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslat megegyezik a 30. ajánlási 

pontban szereplő, Apáti István és Kiss Sándor képviselőtársaink javaslatával. Mind a két 
esetben az az egyértelmű kritérium jelenik meg, hogy országgyűlési képviselői tisztséggel ne 
legyen összeférhető a járási hivatalvezetői tisztség. Az álláshalmozással kapcsolatos 
kritikáinkat már hosszú ideje mondjuk. Ennek jelentős részben eleget tett a törvényalkotás, 
azonban itt egy kiskapu nyílna, és a járási hivatalvezetői tisztség betöltésével egyidejűleg 
lehetne országgyűlési képviselőnek lenni. Szerintünk ez nem helyes és nem vállalható, sem 
szakmailag, a képviselői munka szempontjából, sem pedig a közigazgatás szakmaisága 
szempontjából.  

Úgyhogy kérjük a javaslat támogatását, illetve az egyben való döntést is kérjük, mert 
végül is a 29. és 30. pontok ugyanazt célozzák. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergelynek adom meg a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egyetlen mondat csak, hogy 2014-től az 

országgyűlési törvény ezt a lehetőséget kizárja. Tehát az összeférhetetlenség 2014-től fennáll. 
(Dr. Vas Imre: Az Országgyűlés megalakulásával hatályát veszti.)  

 
ELNÖK: Lamperth Mónikának adom meg a szót. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen kedves képviselőtársaimtól a 

felkérést, nem kívánok pályázni járási hivatalvezetőnek. Ellenben Gulyás képviselő úr 
érvelése segített azt megérteni, mindenki számára, aki eddig esetleg nem értette, hogy valóban 
erről van szó. Tehát akinek nem jut pozíció a fideszesek közül, abból lehet könnyedén járási 
hivatalvezető. Legalábbis átmenetileg elrendezik így a viszonyokat, akkor 2014 után talán 
már mindenkinek megtalálják a megfelelő helyét, és akkor ez már nem lesz ennyire érdekes és 
izgalmas. 

Képviselőtársaim! Higgyék el, hogy ezen olyan hamar átlátnak az emberek, hogy 
hihetetlen! Szóval, nem kellene ezt csinálni, nem kellene! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További jelentkező hiányában a vitát lezárom. Szavazás 

következik a 29. pontról, összefüggésben a 36. és 37. pontokkal. Most csak erről döntünk, 
mert a másiknál összefüggés van, ezért fogunk külön dönteni. Ki támogatja tehát a 29., 36. és 
37. pontokban foglaltakat? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Most következik tehát a 30. pont, Apáti István és Kiss Sándor képviselő urak javaslata, 
amely szó szerint megegyezik. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e 

valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal 
következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 31. pont Lamperth Mónika javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 32. pont Apáti István, Kiss Sándor képviselő urak javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 33. pont összefügg a 34. ajánlási ponttal, Lamperth Mónika képviselő asszony 
javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki 
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 35. pont Habis László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 38. pont összefügg a 39., 40., 49. ajánlási pontokban foglaltakkal, Lamperth Mónika 
képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megadom a szót Lamperth Mónika képviselő 

asszonynak. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném felhívni arra kormánypárti 

képviselőtársaim figyelmét, hogy talán ez az utolsó alkalom, amikor megakadályozhatják, 
hogy az állam rekvirálja az önkormányzatok vagyonát. Tehát én javaslom megfontolni ezt a 
módosító indítványt. Azt gondolom, a rendszerváltáskor létrejött közmegegyezés, ami arról 
szólt, hogy Magyarországon erős önkormányzati rendszer jöjjön létre, önkormányzati 
tulajdonnal, önkormányzati tulajdon alkotmányos védelmével, ez a megoldás, amit most 
választott a kormány, én nem azt mondom, hogy ez alaptörvény-ellenes, hiszen az 
alaptörvényben megágyaztak ezeknek a szabályoknak, tehát én jogászként nem szeretek olyan 
populista szövegeket mondani, amelyek jól hangzanak, de nem felelnek meg a 
tényszerűségnek és a jogi helyzetnek. Tehát az én jogi álláspontom szerint nem 
alkotmányellenes ez a szabályozás, de azt gondolom, hogy még egyszer, utoljára érdemes 
lenne megfontolni, hogy ilyen úton akar-e járni a kormány az önkormányzatok és az állam 
közötti munkamegosztásban. Ha ezt a módosító indítványt elfogadják, kétségtelen, hogy 
ennek sokféle következménye van még, de hát azért, politikusok vagyunk és szakemberek 
vagyunk, ezt az esélyt meg kell adni.  

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

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik a 38., 39., 40., 49. ajánlási 
pontokról. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 41. ajánlási pont következik, amely összefügg a 42., 43., 44., 45. ajánlási pontokkal, 
Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja ezeket az 
ajánlási pontokat? (Szavazás.) 8 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 46. pont következik, Habis László képviselő úr javaslata, összefügg a 47. ajánlási 
ponttal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja ezeket a 
javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 48. pont szintén Habis László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatokat? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Az 50. pont Habis László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Az 51. pont Habis László képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 

Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk, a napirendi pontot azonban még nem zárjuk le. Vas 
Imre képviselő úr kért szót ügyrendben. Megadom a szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Javaslom, hogy a bizottság nyújtson be két módosító 

indítványt. Az egyik egy kétpontos javaslat, az első pontjában helyesírási hibát javít, a 
másodikban pedig kizárja, hogy a Magyar Nemzeti Bank eljárásában hatósági ellenőrzést 
lehessen kérni.  

A másik bizottsági módosító indítvány 12 pontból állna, és nyelvhelyességi, 
helyesírási hibákat javít ki. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspont: támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca tehát támogatja. Megnyitom a vitát. Megadom a szót Lamperth 

Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt a módosítójavaslat-sort, 

amely 12 pontból áll, és nyelvtani, nyelvhelyességi hibákat javít ki, ezt támogatom; szerintem 
ez rendjén való. 

A kétpontos módosító indítvány első pontjával kapcsolatban az a javaslatom, hogy egy 
másik szövegezést válasszon a kormány, illetve a kormánypárti képviselők. Itt most kikerül a 
fellebbezésnél, „fellebbezni csak a megtámadott döntéssel”, itt a „döntés” szó kikerül, és azt 
mondja helyette, hogy „döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból 
lehet”. Én azt gondolom, az talán helyesebb lenne, ha ez a „közvetlenül” szó kikerülne, hiszen 
az egy külön döntést igényelne akkor a hatóság részéről, hogy mi az, amit közvetlenül 
összefüggőnek ítél, és mi az, amit nem. És ez csak arra jó, hogy viták keletkezzenek abból, 
hogy valakinek ilyen jogcímen visszautasítják a fellebbezést. Én tehát ezt problémának látom. 

Az, hogy a döntésre kell vonatkozzon, és hogy összefüggés kell legyen, önmagában 
egyébként most is indokolni kell a fellebbezést, tehát ez szerintem nem lehet probléma. 
Mindenesetre ez egy újabb olyan jogalkalmazói dilemmát meg problémát fog fölvetni, amibe 
szerintem bele fognak gabalyodni. Tehát én a Ket.-ből ezt a „közvetlenül” szót szívesebben 
kivenném. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még ehhez valaki hozzászólni, illetve Lamperth Mónika 

javaslatával kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. 
Akkor az eredeti szöveg szerint fogunk dönteni. Nem tudom, az 1. és 2. pont kapcsán 

mi az előterjesztő javaslata ezzel kapcsolatban? 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Az az igazság, hogy elméletileg nem összefüggő.  
 
ELNÖK: Akkor erről külön döntünk. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): A másodiknál viszont, tehát a 12 pontosnál, mivel 

helyesírási hibákról van szó, ott célszerűbb egyben szavaztatni. Az elsőnél valóban az egyik 
helyesírási hiba, a másik pedig gyakorlatilag egy szabályt módosít, egy újabb kizárást hoz be 
az ellenőrzés kérése vonatkozásában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát az első javaslatról, amely két pontból áll, 

mindenképpen külön döntünk a két pontjáról, utána pedig döntünk a következőről is, arról is, 
hogy egyben tárgyaljuk-e, avagy sem. 

Most tehát a kétpontos módosító javaslatnak az 1. pontjáról döntünk. Ki az, aki 
egyetért azzal, hogy ezt nyújtsa be a bizottság? (Szavazás.) 21 igen szavazattal a bizottság úgy 
döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

Ugyanennek a javaslatnak a 2. pontjáról döntünk, a Magyar Nemzeti Bankkal kezdődő 
szövegrészről. Ki az, aki támogatja ennek a benyújtását? (Szavazás.) 23 igen szavazattal a 
bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti. 

A másik javaslat következik, amelyet Vas Imre képviselőtársunk terjesztett elő, és 
amely 12 pontból áll. Van-e kifogás az ellen, amit Vas Imre képviselő úr javasolt, hogy a 12 
pontról egyben döntsünk? Ki ért ezzel egyet? (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú a döntés, tehát 
egyben fogunk dönteni a 12 pontról. 

Ezzel kapcsolatban van-e valakinek további hozzászólása? (Nincs jelentkező.) 
Lamperth Mónika képviselőtársunk hozzászólása kiterjedt már erre is. További jelentkezőt 
nem látok, a vitát lezárom, döntéshozatal következik. Ki az, aki egyetért a módosító javaslat 
1-12. pontjában foglaltak előterjesztésével? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a 12 pontból álló javaslatot előterjeszti.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Gyöngyösi Márton (Jobbik) 2012. 
november 26-ai felszólalása és ehhez kapcsolódóan dr. Balczó Zoltán alelnök 
ülésvezetése tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban (AIB-171/2012.) 

Áttérünk az – „egyebeken” kívüli – utolsó napirendi pontra: az MSZP 
képviselőcsoportjának megkeresése Gyöngyösi Márton (Jobbik) 2012. november 26-ai 
felszólalása és ehhez kapcsolódóan dr. Balczó Zoltán alelnök ülésvezetése tárgyában című 
napirendi pontra. Köszöntöm Balczó Zoltánt, az Országgyűlés alelnökét, aki mivel 
személyileg is érintett ebben a kérdésben, megjelent bizottsági ülésünkön.  

Ez az MSZP képviselőcsoportjának javaslata. Ki kíván az előterjesztők nevében 
hozzászólni? Steiner Pálnak megadom a szót. 

Dr. Steiner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A ma délelőtti 3. 
napirendi pontnál lefolytatott vitánál már lényegében sok érvet érintettünk. A Mesterházy 
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Attila frakcióvezető úr által jegyzett beadvány magáért beszél. Különösebb értelmezés nélkül, 
miután nyilvánvaló, ami történt, hiszen sokan együtt éltük meg, ebből következően azt kérem 
a tisztelt bizottságtól, hogy az eseti állásfoglalásban javasolt szöveget fogadja el (Dr. Salamon 
László visszatér a terembe.), és állapítsa meg azt, első rendben, hogy Gyöngyösi Márton 
súlyosan megsértette a zsidó származású magyar emberek csoportját, másodrendben pedig, 
hogy Balczó Zoltán ülésvezető elnök megsértette az Országgyűlésről szóló 2012. évi törvényt, 
mert elmulasztotta rendreutasítani Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselőt. 

Amit talán még hozza lehet tenni a beadványhoz, hiszen a jegyzőkönyv önmagában 
bizonyítja azt, hogy mi történt: példátlan, ami történt, a rendszerváltás óta a magyar 
parlamentben ilyen súlyos kifejezés nem hangzott el. Látható, hogy a társadalomban milyen 
tiltakozást váltott ki, és látható az is, hogy Magyarországon ilyen típusú gondolati 
rendszernek nincsen helye. Ezért az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága és természetesen 
majd az Országgyűlés semmi mást nem tesz, amennyiben ezt az állásfoglalást elfogadja, mint 
hogy valamennyire helyreállítja az Országgyűlés presztízsét.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést Salamon László elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, az elnökség átveszem. 
Tisztelt Bizottság! Balczó Zoltán alelnök úr jelezte, hogy fel kíván szólalni az ülésen. 

Erre akkor van lehetőség, ha a bizottság többségi döntéssel a hozzászólás lehetőségét 
megadja, hiszen nem bizottsági tagról van szó. Fölteszem tehát a kérdést szavazásra: ki 
támogatja, hogy Balczó Zoltán alelnök úr felszólalhasson? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag hozzájárul ehhez. 

Megkérdezem alelnök urat, most kíván-e élni a lehetőséggel, vagy esetleg a 
későbbiekben. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Ha van lehetőség, akkor 

most élnék vele. 
 
ELNÖK: Van, alelnök úr, úgyhogy akkor megadom a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Mindenekelőtt, egy 
számomra nagyon fontos napirendi pontot tárgyalunk. Talán a magam feszültsége oldására is 
hadd mondjam el, hogy a meghívóban úgy szerepel, de nem vagyok doktor. Villamosmérnök 
vagyok, ilyen címem nincs, de persze így a disszertációm valódisága sem vonható kétségbe, 
ez az előnye megvan. (Derültség.)  

Nos, természetesen én csak az előterjesztésnek a 2. pontjával kívánok foglalkozni, 
kizárólag az ülésvezetés kérdésével. És elnézést kérek, hogy viszonylag részletesen próbálom 
elmondani az ezzel kapcsolatos álláspontomat.  

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása nem annak alapján kötelező vagy 
illeti meg a levezető elnököt, hogy egy adott felszólalással kapcsolatban mi a személyes 
véleménye, egyetért, nem ért, elutasítandónak, támogatandónak tartja, hanem a Házszabály 
paragrafusainak keretei között kell hogy megtegye. 

Az MSZP által hivatkozott Házszabállyal kapcsolatban hadd mondjam el, az ugye 
arról szól, hogy az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – gondolom, 
most csoportot – sértő vagy illetlen kifejezést használ, tehát ezt kell szankcionálni. És 
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engedjék meg, hogy megmutassam önöknek ezt a táblázatot, amely az ülésvezető elnöki 
pulpituson hónapok óta ott van, nekünk készítették segítségként a Ház szakértői, és ahogy 
láthatják – most kértem el a plenáris ülésteremből –, mindenütt a „kifejezés”, „kifejezés”, 
„kifejezés” szó van kiemelve. Ami azt jelenti, hogy a rendreutasítás, figyelmeztetés ebben az 
esetben a kifejezések használatára korlátozódik. És amikor én megkérdeztem többeket, hogy 
ebben az ominózus mondatban vagy beszédben melyik az a kifejezés, sorra azt hallottam – és 
Steiner képviselő úr is kifejezésről beszélt –, azt mondták, hogy az a kifejezés, hogy a zsidók 
listázása. Ha a képviselő úr ezt a kifejezést mondta volna, én rendreutasítottam volna. És 
miután sokak esetében – és ne vegyék sértésnek, kénytelen vagyok a „kifejezés” definíciót 
megvédeni –, többen azt mondták, hogy hát arra a mondatra gondolnak, egy 35 szavas 
mondatra a beszéd végén mint kifejezésre, hát a kifejezés, értelmező szótár: több szóból álló 
nyelvi egység, szókapcsolat, fordulat, szófordulat. Ebben a szövegben ilyen értelemben ilyen 
kifejezés nem hangzott el.  

Egyébként érdekességképpen hadd mondjam el, hogy az LMP módosító javaslata, 
amely világosabbá akarja tenni egy ilyen helyzetben azt, hogy mi a levezető elnöknek a 
feladata, amiről majd tárgyalni fogunk, azt mondja, hogy a felszólaló a felszólalás során, meg 
a kijelentései, és utána egy külön részben beszél a kifejezésről. Tehát világosan látja, hogy 
akkor ér el eredményt, és akkor várható el, és írja elő ezt a kötelezettséget, ha a teljes 
felszólalásra terjeszti ki.  

Természetesen én most nem a Jobbik véleményét kívánom elmondani, hogy ez 
korlátozza vagy nagyon szabaddá teszi a levezető elnököt, hanem abban az esetben, ha ez így 
jelenik meg majd, akkor igenis egy teljes beszéd mérlegelésére van lehetőség. 

S most zárójelben mégis hadd mondjak el valamit. Azért zárójelben, mert most a 
beszéd teljes tartalmáról szólok, miközben a levezető elnöknek a sértő kifejezésekre kell 
figyelnie. A kettős állampolgárságról szóló gondolatmenetben, az utolsó mondatban van egy 
vállalhatatlan mondat, tartalmilag vállalhatatlan – az elnézést is ezért kérte a képviselő –, 
nyilván az, hogy zsidó honfitársainkat képviselőként nemzetbiztonsági kockázatnak tekintjük, 
ez így vállalhatatlan. 

Hadd mondjam el, hogy vajon miért van az, hogy ha megnézik a jegyzőkönyvet, e 
beszéd végén nincs odaírva, hogy felzúdulás ennek és ennek a képviselőcsoportnak a 
soraiban? Miért van az, hogy amit elmondanak önök most is, és tegnap Mesterházy 
frakcióvezető úr, hogy ez színtiszta fasiszta beszéd volt: ha így volt, akkor miért nem hívták 
össze aznap a Házbizottságot? Hiszen ez délután 3 körül volt, volt szünet, ülésezés – miért 
nem történt ez meg? És miért kifogásolta Steiner képviselő úr ma is a válaszadótól, hogy nem 
elég határozottan, karakteresen adott választ? Hadd mondjam a saját feltételezésemet: mert az 
írott szöveg részletes elemzése, áttekintése alapján vált világossá, hogy ebben van egy 
elfogadhatatlan mondat. És azért a Házbizottság ülésének az összehívására is másnap került 
sor.  

Tehát itt ezt a zárójelet bezárom, amely az egész gondolatmenet tartalmi részével 
foglalkozott, mert abból indultam ki, hogy a Házszabály az adott kifejezéseknek a vizsgálata 
alapján teheti meg a rendreutasítást. 

Hadd térjek ki arra, mit fogalmaztak meg a kedd reggeli rendkívüli házbizottsági 
ülésen a frakció-képviselők. Természetesen ebben a kérdésben önök jogosultak döntést hozni, 
de mégiscsak érdekes elmondani, hogy felidézzem. Rogán Antal képviselő úr – a 
házvezetésről beszélek csak – azt mondta rólam szólva: „Szerintem lehetősége lett volna arra 
– a Házszabály szelleme értelmében mindenképpen –, hogy föllépjen ellene.” Karácsony 
Gergely: „A Házbizottság alakítson ki egy olyan állásfoglalást, ami jobban orientálja a 
levezető elnököket azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is az a fajta megszólalás, ami ebbe a 
paragrafusba beleütközik.” Tóbiás frakcióvezető-helyettes úr a médiának nyilatkozva 
elmondta: szükségesnek tartja a Házszabály pontosítását, módosítását annak érdekében, hogy 
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világos legyen, mi a teendő, miközben hozzátette, hogy feltehetően a frakciója ide fog 
fordulni eseti bizottsági állásfoglalást kérve.  

Mit mondott Steiner Pál itt a mai napon? Azt mondta, hogy úgy kell szabályozni a 
Házszabályt, hogy a levezető elnöknek ne legyen játéktér-lehetősége. Nyilván ez a játéktér 
kicsit negatív fogalmazás. Én ebből is azt éreztem ki, hogy világosan látja mindenki: ha egy 
ilyen esetben egyértelmű levezető elnöki döntést várnak el, akkor a jelenlegi Házszabály erre 
szűken értelmezve nem ad lehetőséget. Miért mondom, hogy szűken értelmezve? Mert én azt 
az – idézőjelben – „vádat” kaptam, hogy én nagyon szűken értelmezem, és a Jobbik-frakció 
érdekében. Hadd mondjak egy példát. Szerintem ennek a ciklusnak a legnagyobb 
rendzavarása, a legsúlyosabb rendzavarása akkor történt, amikor az LMP képviselői a 
karzatról százával, ezrével szórták be úgy a kék cédulákat, hogy zuhant rá a szavazógépre, a 
laptopokra. Tehát megkérdezem, vajon ha én akkor a következőt alkalmazom, itt a táblázat: 
súlyos rendzavarás esetén az ülésvezető elnök javasolhatja az Országgyűlésnek a képviselő 
kizárását az ülésnap hátralevő részéből, és erről vita nélkül határozunk – ezt miért nem tettem 
meg egy ilyen súlyos rendzavarásnál? Mert nem tágan értelmeztem a Házszabályt, mert itt 
van az elején: kirívóan sértő kifejezés használata esetén tehetem ezt meg. És amikor Kövér 
házelnök úr megkérdezte a szakértő apparátust, hogy ebben mit lehetett volna tenni, és utána 
én is odamentem hozzá, azt mondta: rossz a Házszabály, a magatartást is oda kellene írni: ha a 
magatartása súlyos rendzavaráshoz vezet. És azt mondta, így értelmezve nem tehettem meg. 
Miközben szerintem, ha tágan értelmezem és a javaslatot megteszem, feltehetőleg 
megszavazza az Országgyűlés.  

Tehát ezt akartam világossá tenni, hogy én a legjobb lelkiismeretem szerint jártam el, 
betartva a Házszabály adott rendelkezéseit, és mindazok az igények a módosításra, 
pontosításra számomra azt jelzik, hogy itt nem volt világos és egyértelmű, hogy mi a teendő. 

Azt tudomásul veszem, hogy jelen esetben én nem számíthatok egy olyan típusú 
állásfoglalásra, ami ebben a ciklusban hasonló ügyben született, hogy az AIB/1997. (IV.23.) 
állásfoglalás alapján a levezető elnököt illeti meg a mérlegelés joga a tekintetben, hogy a 
felszólaló felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét sértő kifejezés használt-e. Más 
normatív szempontokat nem tud megállapítani az alkotmányügyi bizottság. Én tisztában 
vagyok azzal, hogy ennek a kérdésnek az érzékenysége miatt erre nem számíthatok. De 
mégis, hadd mondjam el, és majd megmagyarázom a kifejezésemet, mi az, amit magam itt 
egy határozatként tudomásul vennék. Természetesen a bizottság nem annak alapján hoz egy 
döntést, hogy az érintett elfogadja vagy nem, tudomásul veszi vagy nem. Formailag ez annyit 
jelent, hogy van lehetőségem a plenáris üléshez fordulni, ha a frakcióm ebben az ügyben 
felülvizsgálatot kér. Nyilván itt sok szempontot kell mérlegelni. Én tudomásul vennék egy 
következő szöveget: „Balczó Zoltán ülésvezető elnöknek Gyöngyösi Mártonnak a 2012. 
november 26-ai ülésnapon az azonnali kérdések órájában elhangzott felszólalása alapján a 
Házszabály tágabb értelmezése” – ha tetszik, Rogán Antal megfogalmazása szerint: szelleme 
– „szerint megvolt a lehetősége a képviselő rendreutasítására.” Mert aki tágabban értelmezi a 
Házszabályt, vagy úgy érzi, hogy ő tudja ennek a szellemét – ami persze önmagában lehet 
ellentmondásos, de aki ezt így fogná el –, akkor elfogadom, aki ezt mondja, igen, a szelleme 
vagy a tágabb értelmezése alapján. Hogy miért nem azt mondta, hogy kötelessége lett volna, 
az azért ellentmondás lenne, hogy a szelleme alapján valami kötelesség legyen, hiszen a 
kötelesség az írott paragrafus után legyen. Tehát még egyszer mondom, én minden további 
nélkül tudomásul veszem, hogy adott felfogás szerint, tág értelmezés szerint ez a lehetőség 
megvolt. 

Az elmondottak alapján az derül ki, hogy én következetesen a Házszabály szűkebb 
értelmezését alkalmazom. És arra, hogy erre lenne szükség, az utal, hogy az elmúlt 
időszakban elhangzott javaslatok mind ezt szeretnék pontosítani.  

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólásra szót kértek a következők, itt is tartva a 

váltás szabályait: Turi-Kovács Béla, Steiner Pál, Gulyás Gergely, Varga István. 
Turi-Kovács Béláé a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Előre kell bocsátanom, hogy 

személyes véleményemet, és nem frakcióvéleményt mondok el. 
Az én álláspontom szerint a két pontot erőteljesen ketté kell választani, és további, azt 

kell mondanom, disztinkciót kell alkalmazni a tekintetben is, hogy Gyöngyösi Márton 
felszólalásának volt egy kétperces része és volt egyperces része. A kétperces résznél történő 
beavatkozásra meggyőződésem szerint semmilyen indok nem volt. A kétperces rész ugyanis 
részben tényeket – hogy ez valós vagy nem valós, azt nem kell mérlegelnie a levezető 
elnöknek –, részben pedig történeti előadást tartalmazott. E tekintetben tehát beavatkozásra 
semmiféle indok nem volt.  

Gyöngyösi Márton ezt követő egyperces lehetősége kapcsán egy olyan mondat az, 
amely meggyőződésem szerint egyértelműen elmarasztalásra ad okot, nem az elnök 
irányában, hanem a felszólaló irányában, amely egy mondat ennek az egész felszólalásnak, 
ennek az egyperces felszólalásnak is már abban a szakaszában történt, amikor kétszer 
csengetett a levezető elnök, mondván, hogy az idő már lejárt.  

Az adott szituációban tehát az én nézetem szerint csak úgy lehet helyesen dönteni – és 
most a 2. pontról, Balczó Zoltán alelnök úr helyzetéről és a vele kapcsolatos indítványról 
szólok –, ha azt értékeljük, amit az én álláspontom szerint szintén hangsúlyoznom kell: 
Balczó Zoltán az elmúlt időszakban, az összes alelnököt is figyelembe véve, meggyőződésem 
szerint korrektül vezette az üléseket. Én olyat, ami valamiféle olyan részrehajlásra vagy 
valamiféle olyasmire mutatott volna, ami pártszerű beavatkozásokat jelentett volna, 
összehasonlítva az összes többi alelnökkel, a magam részéről nem tapasztaltam.  

Ami a jelenlegi helyzetet illeti, meggyőződésem szerint, akár szűken, akár tágan 
értelmezzük a történteket, a helyes az lett volna, ha alelnök úr alkalmazza a Házszabályt. Az 
adott esetben, még egyszer elmondanám, én mentségként két dolgot látok. Az egyik az, hogy 
az első részből egyszerűen nem következett az, ami összefüggéstelenül, azt kell mondanom, 
hogy értelmetlenül, és kifejezetten zavaros gondolkodás mentén tett egy nyilatkozatot. Ez a 
nyilatkozat az én álláspontom szerint nem menthető. Ebből pedig az következik, hogy ha itt 
az alelnök úr helyesen értelmezi a Házszabályt, akkor egy beavatkozásra sor kerülhetett 
volna. Még egyszer hangsúlyozni szeretném azonban, hogy az eset összes körülményeinek a 
figyelembevételével nagyon nehéz eldönteni, hogy egy olyan helyzetben, amilyen az 
ülésvezetés közben rendszeresen előáll, és amikor két részből áll – ilyen az azonnali kérdések 
műfaja –, amikor az első részből nem következik a második rész, hogy vajon van-e kellő 
figyelem a levezető elnökben, bárki legyen is az, hogy kellő időben történő beavatkozást 
alkalmazzon, különösen, ha ez időn túl történik. Én úgy gondolom, ennek a mérlegelését nem 
szabad mellőzni.  

Egyébként pedig a javaslat 1. pontjával a magam részéről egyetértek. 
 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Ha Balczó 

képviselőtársam, alelnök úr azzal kezdte volna a hozzászólását, amit én is megtettem a 
sajtóban, hogy bocsánatot kért volna ezért a figyelmetlenségért, akkor a jóhiszeműségét el is 
tudtam volna fogadni, és azért nem fogalmaztam erőteljesebben a bevezetőmben, még egyszer 
hangsúlyozva, hogy az előterjesztés magáért beszél, mert vártam egy ilyen gesztust. Nagyon 
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sajnálom, hogy alelnök úr ezt nem tette meg. Nagyon sajnálom, hogy ilyen nyelvtani meg 
egyéb, időnként értelmezhetetlen értelmezésekbe bocsátkozott. 

Azt gondolom, alelnök úr azért lett megválasztva az Országgyűlés alelnökének, és 
akkor, amikor vezeti az ülést, ő az Országgyűlés elnöke, ülésvezetésében nem kritizálható – 
én itt is megkaptam ennek a bizottságnak az ülésén is már ezt, és tőlem akkor megvonták a 
szót egy sokkal kisebb ügyért –, azt gondolom, alelnök úr most nem volt őszinte. Azt 
gondolom, a két ügyet nem lehet külön vizsgálni, és meg vagyok róla győződve, hogy nem 
lehet szétválasztani. Hiszen ha az első dolog nem történt volna meg, akkor a másik 
kérdéskörről sem kellene beszélni.  

Ami pedig Gyöngyösi úrnak a kijelentéseit illeti, én délelőtt azért nem foglalkoztam 
ezzel, mert azt hittem, a magyar sajtóban már épp eleget megjelent, hogy körülbelül tudjuk, 
mit is mondott, de azért néhány dolgot hadd idézzek, ha már újra megnyitjuk ezt a vitát. 
„Hány magyar honfitársunk, hány magyar származású ember él Izraelben, hány izraeli zsidó 
honfitársunk él Magyarországon? Úgy gondolom, pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus 
kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a Magyar Országgyűlésben 
és a magyar kormányban (Az elnök csengetéssel jelzi az idő leteltét.) hány olyan zsidó 
származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország 
számára.” Ez nagyon sokszor megjelent a sajtóban. És tudják, hogy ebben a szövegben mi a 
legborzalmasabb? Az utolsó mondat: „Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel 
Magyarországnak.” Ki adósa, minek, kinek? És tehetném fel a kérdéseket. És erre az alelnök 
úr értelmezési kérdéseket vet itt fel. Ahelyett, hogy bocsánatot kért volna. 

Ami pedig a felmérést, számbavételt, listázást illeti, szerintem ezek szinonim 
fogalmak. Azt, hogy a magyar sajtóban mi jelenik meg, nem lehet ennek a vitának a tárgyává 
tenni, mert ebben a vitában a jegyzőkönyvben leírtak számítanak, és a valóság sokkal 
borzalmasabb, mint amilyen esetenként egy-egy újságírói kommentár vagy értelmezés. Ebből 
következően az állásfoglalásnak az első része vitathatatlan. A második részében pedig igenis 
Balczó alelnök úr nem tette meg, amit meg kellett volna neki tennie. Arra az ő lelkiismerete 
és az ő privát viszonya tud választ adni, hogy miért nem tette meg. És továbbra is azt állítom, 
hogy Balczó alelnök úr, aki valóban egy rendkívül jó képességű képviselőtársam, nagy 
műveltségről és nagyon kulturált vitavezetésről adott eddig tanúbizonyságot, az ő rutinja, az ő 
képességei mellett még jobban állítom azt, hogy fölöttébb gyanús, ami történt. És azt állítom, 
hogy az Országgyűlés valamennyi jelen lévő tagját a jobbikos képviselő úr Balczó úr 
segedelmével provokálta.  

Ezért kell ezt az állásfoglalást ma meghoznunk. Azért is, hogy legalább a jog és a 
Házszabály keretei között állítsuk vissza az Országgyűlés presztízsét, amelyet ezen a hétfőn 
súlyos sérelem ért. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Többen jelentkeztek hozzászólásra. Haladunk a váltás 

sorrendjében, és besoroljuk az alelnök urat is, tehát figyeljük a jelentkezőket. 
Gulyás Gergely képviselő úré a felszólalás joga. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz-frakció 

támogatja az eseti állásfoglalásban foglaltakat, de szeretnék ehhez indokolást fűzni, mert 
részben ugyan egyetértek azzal, amit Steiner képviselőtársam elmondott, de nem mindenben. 

Egyfelől azzal teljesen egyetértek, hogy amennyiben az 1. pontot mindenki elfogadja, 
akkor a 2. nem lehet vitás. Ugyanis ha elfogadjuk azt – és ezt itt senki nem tette vita tárgyává 
–, hogy ami Gyöngyösi Mártontól elhangzott, az emberek csoportját kirívóan sértette, tehát 
kirívóan sértő kifejezés volt, akkor ebben az esetben a levezető elnöknek nincs mérlegelési 
lehetősége, mert nem azt írja az országgyűlési törvény 48. §-a, hogy az ülést vezető elnök 
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rendreutasíthatja, hanem azt mondja, hogy rendreutasítja. Tehát ebből adódóan, ha az 1. 
pontban írtak igazak, akkor onnantól kezdve nincs mérlegelési lehetőség.  

De azért két dologra szeretnék egyértelműen utalni. Az egyik, hogy a „kifejezés” szó, 
amire elnök úr hivatkozik, szerepel a Btk. rágalmazás, becsületsértés tényállásában is, és ott 
teljesen világos, hogy ennek nem kell egy rögzült szókapcsolatnak lennie; „ennek tekintendő 
minden sértő kifejezés,” írja az indokolás, „ami vonatkozhat az érintett szellemi képességeire, 
jellembeli tulajdonságaira, szokásaira, testalkatára stb. egyaránt”. Tehát egyértelmű, hogy itt 
nem kell rögzült szókapcsolatnak lennie, a „kifejezés” alatt bármilyen megnyilvánulás 
érthető.  

A másik pedig, és ebben azért szeretném kérni Steiner képviselőtársam belátását is, 
hogy ez az ügy nagyon komoly hullámokat vert. De nem ez volt az első ilyen kijelentés. 
Néhány héttel ezelőtt, éppen Steiner képviselőtársammal kapcsolatosan, Pörzse Sándor 
hasonlóan sértő kifejezést használt. S akkor Ujhelyi István vezette az ülést. És Ujhelyi István 
nem ül itt. Tehát legyünk korrektek: ha az MSZP akkor ezt előterjeszti, ugyanígy Ujhelyi 
Istvánt is el kellett volna ítélnünk. 

És azt tudom mondani, ráadásul egy új törvény kapcsán, hogy az én szememben 
alelnök úr jóhiszemű ülésvezetéséhez nem férhet kétség. Ettől függetlenül teljesen egyértelmű 
szerintem, hogy figyelmeztetnie kellett volna és rendre kellett volna utasítania a felszólalót. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely következik, utána pedig Varga István. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Alelnök Úr! Én is azt tudom megerősíteni egyrészt, amit több 
képviselőtársam elmondott, hogy ön általában az üléseket korrektül szokta vezetni. Korrektül 
szokta vezetni, azonban az én megítélésem is az, hogy most alelnök úr ebben az esetben 
hibázott.  

A magam részéről értékelem azt is, hogy alelnök úr a mai bizottsági ülésen több 
alkalommal elfogadhatatlannak nevezte az elhangzott mondatot, és azt gondolom, ez a 
szándékára utal.  

Hadd reagáljak egypár szóban arra, és ezt Gulyás képviselőtársam részben már 
megtette, amit alelnök úr kifejtett a „kifejezéssel” kapcsolatban. Én azt gondolom, sőt hát ez 
biztos, ezt nem gondolom, hanem ez így van, hogy a jogszabálynak, a jognak – és ezt is az 
alkotmányügyi bizottság ülésén már többször felhoztam – nem egyetlen értelmezési módja 
van. Nem csupán a nyelvtani értelmezés az, amit alapul lehet venni, éppen ezért, ha az ember 
olyan kontextusban is megvizsgálja ezt a kérdést, hogy vajon a rendszertani értelmezéssel, a 
jogalkotó akaratának megfelelőségével kapcsolatos értelmezési móddal, vagy a jogrendszer 
egészét figyelembe véve, amire egyébként Gulyás képviselőtársam utalt, lehet-e ilyen 
következtetést levonni, akkor én azt gondolom, hogy a helyes megállapítás az, hogy nem. 
Mármint nem lehet olyat, hogy itt szűken kell és szabad értelmezni a Házszabályt, ahogy 
egyébként elnök úr azt tette. Ugyanis ha a jogalkotó szándékát vesszük figyelembe, és ezzel 
egyidejűleg a rendszertani értelmezését is ennek a szabálynak, akkor az látszik, hogy ebben a 
körben olyan rendelkezések szerepelnek, ami az emberi méltóság védelmére, az Országgyűlés 
tekintélyének a megóvására szolgál, és éppen ezért én azt gondolom, hogy ha ilyen 
szemüvegen keresztül nézzük és ilyen értelmezési módot választunk, hozzátéve azt, amit 
Gulyás képviselőtársam elmondott, egyébként más jogterületeken tapasztalható értelmezési 
módokat is tekintve, ott ugyebár rendelkezésünkre állnak például a törvény kommentárjai, 
akkor egyértelműen lehet azt azonosítani és kimondani, hogy ilyen esetben a „kifejezés” alatt 
ezt a mondatot az én meglátásom szerint érteni kellett volna. Tehát még egyszer mondom, 
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hogy amellett, hogy egyébként elnök úr korrekten szokta vezetni az üléseket, én úgy ítélem 
meg, hogy ebben az esetben hibázott. 

Ami az 1. pontot illeti, én azt gondolom, hogy itt egyetértés van, tehát erre nagyon 
bőven ki sem térnék. Azt mindenesetre megemlíteném, mert sokan hivatkoznak arra, hogy itt 
tulajdonképpen a zsidó állampolgárságra, izraeli állampolgárságra gondolt a szónok – először 
is nem ezt mondta. Másodszor pedig én arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a zsidózás 
egyik ma bevett technikája, amikor ezt valaki Izrael, illetve az izraeli állampolgárok 
kritizálásán keresztül teszi meg. Ez nem egyszerűen a kettős állampolgárságnak szól, hanem 
ha úgy tetszik, egy bújtatott zsidózás. Én tehát azt gondolom, hogy így is rossz, úgy is rossz, 
de ahogy elhangzott, úgy viszont vitán felül rossz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Varga István képviselő úr! 
 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt hiszem, 

ismétlésekbe felesleges bocsátkoznom. Amit Gulyás képviselőtársam elmondott, az 
érvrendszert illetően én maximálisan egyetértek. Valószínűleg azért is értünk egyet, mert 
mind a ketten ügyvédek vagyunk, tehát nem akarom ezt megismételni.  

Én azt gondolom, ami itt történt a Magyar Országgyűlésben, az valóban a 
rendszerváltozás óta példátlan, ez a kijelentés, ami ott elhangzott. (Moraj a Jobbik képviselői 
részéről.) Én hál’ istennek nem voltam bent, csak olvastam. Menthetetlen. Ezt nem is nagyon 
kell értelmezni; ez egy szörnyű dolog, ami történt. S mivel ez elhangzott, ebből az következik, 
és az országgyűlési törvényből, amit már képviselőtársam is elmondott, hogy valóban, az 
egyébként valóban rendkívül korrekten és mindig pontosan és precízen ülést vezető alelnök úr 
itt hibázott. Erre tekintettel – a magánvéleményemet mondom, nem a frakció véleményét – 
maximálisan egyetértek ezzel az állásfoglalással, és támogatom. És bízom abban, hogy ilyen 
nem fog többet előfordulni.  

Végül csak, aki esetleg nem olvasta, mindenkinek figyelmébe ajánlom ezzel 
kapcsolatosan a nem oly régen Romsics Ignácnak a Népszabadságban megjelent cikkét 
Trianon és a holokauszt címmel. Figyelmébe ajánlom azoknak, akik ezt esetleg nem olvasták 
még el, hogy olvassák el. És akkor ilyen mondatok nem hangozhatnak el soha többet a 
Magyar Országgyűlésben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Balczó Zoltán alelnök úré a szó. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Elnök úr, köszönöm az 

ismételt hozzászólás lehetőségét. Elsősorban Steiner Pálnak szólnék, de majd a többire is 
választ adnék. 

Én nem tudom, miért és miben várt volna el tőlem bocsánatkérést. Én az 
Országgyűlésben semmi olyat nem mondtam, amiért bocsánatot kellene kérnem. Azt, hogy az 
elhangzott mondattal kapcsolatban mi az álláspontom, elmondtam. Elmondtam, hogy 
elfogadhatatlannak tartom azt a kijelentést, amelynek alapján zsidó honfitársakat meg kellene 
különböztetni abban a kérdésben, hogy ők képviselőként jelentenek-e nemzetbiztonsági 
kockázatot más vallású, kultúrájú emberekhez képest. Ez a véleményem. Ezzel ellentéteset 
nem mondtam. Nem tudom tehát, miért kellene bocsánatot kérnem.  

S egyrészt köszönöm az eddigi munkám elismerését, de itt egy konkrét ügyről van szó. 
S hadd mondjam el Turi-Kovács Bélának, én teljes mértékben figyeltem az elhangzott 
szavakra és mondatokra. Teljes mértékben. Tehát nem voltam figyelmetlen. Vártam, 
figyeltem, hogy van-e olyan, és nem tudok mást mondani. Ha önök, jogászok azt mondják, 
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hogy én – most megnéztem gyorsan – egy negyvenszavas, kissé zavaros mondatot, ami nem 
is volt konkrét logikai összefüggésben az előzőekkel, ha ennek a negyvenszavas mondatnak 
az értelmét megfejtve, megértve, azt kifejezésként kell nekem elfogadni, ebben, meg kell 
mondanom, más a véleményem. Tehát amit Steiner úr úgy mond, hogy valami értelmezési 
izé, kérdés meg okfejtés, úgy tűnik, hogy valóban, mások azért látják, hogy ennek ez egy 
lényeges része. És én a legjobb lelkiismerettel tudom mondani, hogy ha ebben olyan kifejezés 
fordult volna elő, amiben összefoglalták ezt, akkor figyelmeztettem volna. Úgy ítéltem meg, 
hogy a Házszabály értelmezése alapján a negyvenszavas mondat megfejtése és értelmezése 
nem egyenlő azzal, hogy „sértő kifejezés”. És megkérdezem: hát ha így van, akkor a 
Házszabályban miért nem úgy szól egyszerűen ez a pont: ha a felszólalás az Országgyűlés 
tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot sért? Nagyon egyszerű: a felszólalása! És ha ez 
van odaírva, hogy a felszólalását kell értékelnem, akkor eszerint teszem meg. Nyilván ez a 
levezető elnöknek egy meglehetősen tág teret szab, hogy mit tekint elfogadhatatlannak, mit 
nem, a „sértő kifejezés” pedig szűkebb.  

Tehát még egyszer mondom: én figyeltem, figyeltem azt a mondatot, és arra 
figyeltem, hogy elhangzik-e ebben olyan kifejezés, amit nem lehet elfogadni.  

Tehát az ominózus mondattal kapcsolatos személyes véleményemet, álláspontomat 
elmondtam. Az, hogy önök úgy ítélik meg ezzel együtt, hogy hibáztam, én úgy ítélem meg, 
ahogy elmondtam. Igen, ha én tágabban értelmezem, mint adott esetben egyes levezető 
elnökök, akkor ilyen lehetőség megnyílt volna. De az a konzekvens, az előírt paragrafusokhoz 
való igazodás alapján, amire az LMP-s példát is mondtam, én úgy érzem, hogy nem sértettem 
meg a Házszabályt, mert a Házszabályt tételesen annak értelmezése alapján lehet megsérteni. 
És itt nem tudok egyetérteni azzal, hogy még egyszer, egy negyvenszavas mondatot 
kifejezésnek tekintsünk.  

Köszönöm az újabb megszólalási lehetőséget. 
 
ELNÖK: Az ülés vezetését átadom Gyüre Csabának egy hozzászólás erejéig. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót Salamon László 

elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Képviselőtársaim! Itt több hozzászóló 

értékelte Balczó alelnök úrnak a tevékenységét. Talán én vagyok az egyetlen a teremben, aki 
az alelnök urat már egy korábbi ciklusból is ismertem. Volt szerencsénk 1998 és 2002 között 
együtt tevékenykedni az ügyrendi bizottságban. Én azokat a tapasztalatokat is hozzátéve 
mindazokhoz a hozzászólásokhoz, amelyek itt elhangzottak, meg vagyok győződve arról, 
hogy az alelnök úrnak az elhatárolódása ettől a mondattól teljesen őszinte, és az ő valóságos 
meggyőződését fejezi ki. Egyébként is az alelnök úr megnyilatkozásai mindig is a 
legszigorúbb összhangban állottak az én benyomásom szerint a véleményével. Tehát ha lehet 
mondani, mindaz, amit képviselt, hitelesen, saját véleményeként képviselte. Ezt azért tartom 
fontosnak elmondani, mert volt itt olyan hozzászólás, amely kétségbe vonta ennek a 
megnyilatkozásnak az őszinteségét, és ezt nem tartom méltányosnak.  

Ami a konkrét kérdést illeti, mindenki a 2. ponthoz szól hozzá. Én most nem akarok 
belemenni abba az elemzésbe, hogy a nemzetbiztonsági kockázat mint szóösszetétel és a zsidó 
származású képviselők és zsidó származású kormánytagok kontextusba hozása az most 
kifejezés vagy nem kifejezés. Azt is tudom, vagy azt is ismerem, amire az alelnök úr 
hivatkozott, hogy az alkotmányügyi bizottságnak 1997-ből van egy állásfoglalása, ami arról 
szól, hogy a nyilatkozatok – most röviden mondom – minősítése az elnök feladata és 
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felelőssége. Ezzel együtt azt gondolom, nem véletlen, hogy mindegyik megszólaló úgy érezte, 
hogy itt közbe kellett volna avatkozni. Tehát egy olyan megnyilatkozás, mondat, ha úgy 
tetszik, kifejezés, szűkebb vagy tágabb értelemben vett kifejezés hangzott el, ami elnöki 
reakciót szerintem is indokolttá tett volna, és minden megszólaló ebben értett egyet. Joggal 
hivatkoztak egyébként előzményként Ujhelyi Istvánnak a hasonló, hogy így mondjam, 
ülésvezetésére, aki napirendre tért egy szintén bántó megnyilatkozás felett. Nem könnyű 
nyilvánvalóan pillanatok alatt dönteni, mérlegelni ezeket a kérdéseket. Talán ez is 
hozzátartozik ahhoz – ezt most úgy mondom, mint aki ülést vezetek, és mint aki igyekszem 
tárgyilagosan kézben tartani az ülést, ami olykor alkalmas arra, hogy túlzottan szabadjára 
menjen a vita hangnemében, stílusában; természetesen most egy bizottsági szintről tudok 
beszélni. Ezt nem könnyű megítélni, hogy hol van a határ. Minderre azt tudom mondani, hogy 
az ülésvezetői, alelnöki megbízatás – idézőjelben, ha szabad így mondani – veszélyes 
foglalkozás. Tehát belekerülhet valaki ilyen helyzetbe. De nagyon fontosnak tartom 
hangsúlyozni, hogy ennek az ügynek az elbírálása az alelnök úr személyi integritására 
véleményem szerint nem vethet árnyékot. Egy ilyen megítélés méltánytalan lenne.  

Az előterjesztéssel én is egyetértek. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Az ülés vezetését visszaadom Salamon László elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki még hozzászólni. Alelnök úr a válasz 

lehetőségével még egyszer kíván-e élni?  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Nem tudom, nem sok 

eredményét látom… Módosító indítványt én nem tehetek… 
 
ELNÖK: Nem, valóban. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: …de a Jobbik-frakció tehet. 

Nem tudom, nem kíván-e élni módosító indítvány lehetőségével.  
 
ELNÖK: Igen, alelnök úr nem tud tenni, de a bizottsági tagok tudnak tenni.  
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik), az Országgyűlés alelnöke: Így van, ezért mondom.  
Egyébként zárszóként: kettős érzésem van. Az egyik az, hogy köszönöm szépen elnök 

úr zárszavában is egy elismerését az eddigi tevékenységemnek. Ugyanakkor természetesen 
sajnálom, hogy házszabálysértésben el leszek marasztalva. A felfogásomat nyilvánvalóan 
ismertettem. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor jelentkezett. Megadom a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ahogy Balczó Zoltán alelnök úr 

elmondta, egy módosító javaslattal élnék, azzal, amit ő is megtett. Nem tudom, felolvassam 
újra esetleg a jegyzőkönyv számára? 

 
ELNÖK: Igen, tegye meg, képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Ez lenne tehát a szöveges javaslat: „Balczó Zoltán 

ülésvezető elnöknek Gyöngyösi Mártonnak a 2012. november 26-ai ülésnapon az azonnali 
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kérdések órájában elhangzott felszólalása alapján a Házszabály tágabb értelmezése szerint 
megvolt a lehetősége a képviselő rendreutasítására.”  

Ezt mondta el Balczó alelnök úr, és erről kérnénk tehát szavazást. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. 

Szavazás módosító javaslatról 

Először Staudt Gábor módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Kérdezem, ki ért 
egyet vele. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen szavazattal a bizottság 
elvetette ezt a módosító javaslatot. Kér-e további szavazást valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Nem. 

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

A határozathozatal második része következik. Kérdezem, ki támogatja a Magyar 
Szocialista Párt által benyújtott állásfoglalás-tervezetet. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 23 igen. Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal az MSZP 
állásfoglalás-tervezetét elfogadta. 

Ezzel ennek a napirendi pontnak a végére értünk. (Dr. Steiner Pál: Ügyrend, elnök 
úr!) Ügyrend. Parancsoljon! 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelettel, elnök úr, kérnénk 

szépen a 3. és a 8. napirendi pontnak az MSZP-frakció számára a jelenlegi vitának az azonnali 
jegyzőkönyvét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hát, ez nem ügyrendi kérdés; ez egy kérés, amit igyekszik a gyorsíróiroda 

teljesíteni legjobb tudása szerint. 
A következő napirendi pontunk az „egyebek”. 

Egyebek 

Már az ülés előtt felvezettem, hogy a bosznia-hercegovinai parlament delegációjával 
találkozunk. Ki az, aki a részvételt vállalni tudja? (Jelzésre:) Mártai Márta, Lamperth 
Mónika… Igen? 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Elnök úr, a Magyar Szocialista Párt egyik 

képviselője biztosan részt vesz a programban. Még a mai napon, amíg az ülés tart, az 
adminisztrációhoz el fogom juttatni, hogy ki lesz az. Még egyeztetnünk kell. 

 
ELNÖK: Köszönöm, ezt tudomásul vesszük. Van még további jelentkező? (Jelzésre:) 

Vas Imre, feltételesen, köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr is, köszönöm. 
Holnap 11 órakor van a találkozó a 61-es teremben, és utána ebédet adok a delegáció 

tiszteletére, a résztvevőkre kiterjedően is szól a meghívás, természetesen akik eljönnek a 
tárgyalásra. Az ebéd 12-kor lesz, tudomásom szerint a félemeleti kávézóban. 

Köszönöm szépen a részvételt. Ha más „egyebek” nincs, az ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 15 perc)  

Dr. Gyüre Csaba 

 

Dr. Salamon László 
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a bizottság alelnöke a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 

 


