
 
Ikt.sz.: AIB/179-1/2012. 

AIB-64/2012. sz. ülés 
(AIB-177/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2012. december 17-én, hétfőn, 9.00 órakor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 4 

Az ülés résztvevői 6 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 8 

Zárószavazások előkészítése 8 

l) Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9245. szám) 8 

m) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám) 9 

a) A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9246. 
szám) 9 

b) 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)
 9 

c) Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9233. szám)
 10 

d) Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám) 10 

e) Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9237. szám) 11 

f) A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új változat a T/8604. szám 
helyett) (I.) 11 

g) A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám) 11 

h) Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) 11 

i) Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9240. szám) 14 

f) A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új változat a T/8604. szám 
helyett) (II.) 15 

j) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9065. 
szám) 15 

k) Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) 16 



- 3 - 

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 17 

a) Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott javaslat 
(T/9106. szám) 17 

Nyikos László szóbeli kiegészítése 17 
Észrevételek, reflexiók 17 
Szavazás a tárgysorozatba-vételről 18 

b) A végrehajtó intézkedés elleni minimális védelemről szóló törvényjavaslat (T/9129. 
szám) 18 

Németh Zsolt szóbeli kiegészítése 18 
Észrevételek, reflexiók 19 
Németh Zsolt bejelentése az átdolgozásra visszavonásról 23 

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2012. november 12-ei 
ülésvezetése tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. §-a szerinti eljárásban (AIB-165/2012.) 23 

Az elnök szóbeli kiegészítése 23 

Hozzászólások, reflexiók 24 

Szavazások 30 

Egyebek 30 

 



- 4 - 

Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése  

a) A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez 

kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9246. szám)  

b) 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)  

c) Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9233. szám)  

d) Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a 

területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám) 

e) Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9237. szám)  

f) A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új változat a T/8604. 

szám helyett)  

(Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István, Balázs József (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa)  

g) A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése 

érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám)  

h) Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám)  

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

i) Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9240. 

szám)  

j) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9065. szám)  

k) Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9241. szám)  
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l) Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/9245. szám)  

m) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám) 

(Lázár János, Bencsik János, Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

 

2. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről:  

a) Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott 

javaslat (T/9106. szám)  

(Nyikos László (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

b) A végrehajtó intézkedés elleni minimális védelemről szóló törvényjavaslat 

(T/9129. szám)  

(Németh Zsolt (Jobbik) képviselő önálló indítványa)   

 

3. Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2012. 

november 12-ei ülésvezetése tárgyában  

(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 

61. §-a szerinti eljárásban)  

(AIB-165/2012.)  

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) megérkezéséig dr. Staudt Gábornak (Jobbik)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Pősze Lajosnak (független)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Puskás Imre (Fidesz) távozása után dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távolléte idejére dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) megérkezéséig dr. Varga Lászlónak (MSZP) 
Dr. Steiner Pál (MSZP) megérkezéséig dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Ipkovich György (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik) 
 



- 7 - 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Babák Mihály (Fidesz) országgyűlési képviselő  
Nyikos László (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Németh Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Szócska Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Boros Géza főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

Bizottságunk ülését megnyitom. Napirendi javaslatomat képviselőtársaim megkapták 
írásban, azt változatlanul tartom fenn, azzal, hogy a zárószavazások sorrendjében 
nyilvánvalóan igazodunk a kormány jelenlétéhez, és nem feltétlenül ebben a sorrendben 
fogunk haladni. Módosító javaslat nem érkezett a napirendi javaslathoz. 

Határozathozatal előtt rögzítjük, hogy Molnár Attilát Papcsák Ferenc, Bohács Zsoltot 
Puskás Imre, Steiner Pált Lamperth Mónika, Mátrai Mártát Pősze Lajos, Gyüre Csabát Staudt 
Gábor, Gulyás Gergelyt Vas Imre, Rubovszky Györgyöt Salamon László, Bárándy Gergelyt 
Varga László helyettesíti. 

A határozathozatal következik. Ki támogatja a napirendi javaslatot? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság a 
napirendet.  

Zárószavazások előkészítése 

Indul tehát a zárószavazások előkészítése. Köszöntöm Fónagy János államtitkár urat, 
az ő előadásába tartozó törvényjavaslatokat tárgyaljuk, elsőként az egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/9245. számú törvényjavaslatot.  

A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, ezt 
ajánlástervezetünk 8 pontban tartalmazza. Ezek tehát kormányjavaslatok, így nem kell 
nyilatkoztatnom a kormány képviselőjét. 

Vas Imre képviselő úr kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egy ügyrendi javaslatom van az egész napirendhez, mert ha 

jól számoltam, 13 zárószavazás előtti módosító indítvány van, és döntő részét mindegyik 
alpontnál az előterjesztő nyújtotta be. Az a javaslatom, hogy mindegyiket egyben tárgyaljuk, 
és ha nincs az alpontoknál külön igény arra, hogy külön szavazzunk, akkor egyben is 
szavazzunk. 

 
ELNÖK: Értem. Kíván-e ehhez valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nincs 

hozzászólás, akkor határozathozatal következik ügyrendi kérdésben. Ki támogatja a 
javaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság 
elfogadta az ügyrendi indítványt.  

Tehát egyben tárgyaljuk a javaslatokat, de ha bármelyik frakció, bármelyik képviselő 
valamelyik pontról külön kér vitalehetőséget és szavazást, akkor azt megtesszük. 

l) Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9245. 
szám) 

Megkezdjük tehát az előbbiekben jelzett törvényjavaslat zárószavazásának 
előkészítését. Az ajánlástervezetünk egyébként nem az általam bemondott törvénycímet 
viseli, figyelemmel arra, hogy az Országgyűlés módosító javaslattal a törvény címének a 
megváltoztatása mellett foglalt állást. Így a pontosság kedvéért rögzítem tehát: az 
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló T/9245. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott, az ajánlástervezetben 8 pontban rögzített módosítójavaslat-csomagról tárgyalunk. 



- 9 - 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni ehhez a csomaghoz. (Nincs jelentkező.) Senki. 
Határozathozatal következik. Ki ért egyet a módosítójavaslat-csomaggal? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 10 igen szavazattal a bizottság támogatta. Ellenpróbát 
akkor tartok, ha valaki kéri. Egyelőre 16-an vagyunk, a helyettesítéseket is számba véve, és 
így kimondható, hogy a bizottság támogatta ezeket a pontokat. 

Ezzel az 1/l napirendi ponttal végeztünk. 

m) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám) 

Következik az 1/m: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/8737. számú 
törvényjavaslat. Előterjesztői: Lázár János, Bencsik János, Rogán Antal; az előterjesztők 
képviseletében nem látok senkit. A kormányt változatlanul Fónagy államtitkár úr képviseli.  

A törvényjavaslat záróvitájának előkészítéséhez az előterjesztők nyújtottak be 
javaslatokat, melyeket ajánlástervezetünk 13 pontban tartalmaz. Kérdezem a kormány 
képviselőit, egyetértenek-e ezekkel, vagy ha osztott az álláspontot, akkor mit támogatnak, mit 
nem.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. A kormány támogatja mind részleteiben, mind egységesen. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? (Nincs 

jelentkező.) Határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság ezt a 13 pontos 
módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 12 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel az 1/m napirendi ponttal is végeztünk. 

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

Következik az 1/a napirendi pont: a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények 
módosításáról szóló T/9246. számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése. 
Köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat. 

A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, melyeket az 
ajánlástervezetünk 10 pontban tartalmaz. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér 
szót? (Nincs jelentkező.) Nem kért szót senki. Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Rögzítjük, hogy Varga István képviselő úr helyettesíti Kozma Pétert, Szakács Imre 
képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Horváth Zsolt képviselő úr pedig Gruber Attila 
képviselő urat. 

b) 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) 

Következik az 1/b pont alatti törvényjavaslat: a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
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általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/9242. számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése.  

A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, melyet az 
idevonatkozó ajánlástervezet 8 pontban tartalmaz. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár 
asszony képviseli a kormányt, köszöntöm. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Staudt Gáboré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid kérdésem 

van. A 2. ponttal kapcsolatban arra kérnék valamiféle felvilágosítást, hogy mi indokolja itt a 
2014. június 30-áig szóló határidőt. Illetve ez többször is előkerül, hogy tulajdonképpen addig 
valamiféle felmentést kapjanak a kerületek, ha jól értem. Ha erről valamit mondana, 
megköszönöm. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Van egy elfogadott építésügyi törvény, amely január 1-jén fog hatályba lép, és 
az rendezi 2014. június 30-áig, hogy ezt követően fog a főváros új keretszabályozást alkotni. 
És ez a törvény teremti meg azt a lehetőséget, hogy az átmeneti időszakban is legyen 
valamilyen szabályozási lehetőség. 

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

következik, de előtte még rögzítjük, hogy Ipkovich Györgyöt Bárándy Gergely képviselő úr 
helyettesíti. Ki támogatja ezt a módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

c) Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9233. 
szám) 

Az 1/c napirendi pont következik: egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló T/9233. számú törvényjavaslat. Köszöntöm a kormány képviseletében megjelent Jeney 
Orsolya helyettes államtitkár asszonyt.  

A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, melyet az 
idevonatkozó ajánlástervezet 19 pontban tartalmaz. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. 
Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel az 1/c ponttal végeztünk. 

d) Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9244. szám) 

Következik az 1/d: egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a 
területfejlesztéssel összefüggő módosításáról szóló T/9244. számú törvényjavaslat. A 
kormányt Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr képviseli.  

A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, mégpedig 
ezeket az idevonatkozó ajánlástervezet 7 pontban tartalmazza. Megnyitom a hozzászólások 
lehetőségét? Ki kér szót? (Nincs jelentkező.) Senki. Határozathozatal következik. Ki 
támogatja a módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 
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e) Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9237. szám) 

Következik az 1/e: az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/9237. számú törvényjavaslat. A kormányt Kardkovács Kolos helyettes 
államtitkár úr képviseli, akit köszöntök. 

A törvényjavaslathoz ugyancsak az előterjesztők adtak be módosító javaslatokat, 
melyet a törvényjavaslatra vonatkozó ajánlástervezet 7 pontban tartalmaz. Megnyitom a 
hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? (Nincs jelentkező.) Senki. Határozathozatal 
következik. Ki támogatja a módosítójavaslat-csomagot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

f) A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új változat a T/8604. szám 
helyett) (I.) 

Az 1/f alpont következik: a hegyközségekről szóló törvényjavaslat, amely új 
változatban a T/9238. irományszámot viseli; Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István és 
Balázs József képviselő urak indítványa. Az előterjesztők nincsenek jelen. A kormány 
képviseletében sincs jelen senki. Akkor azt javaslom, hogy egyelőre ezt most tegyük félre, 
hátha megérkeznek a napirendi pont végéig. 

g) A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám) 

Rátérünk az 1/g-re: a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének 
megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/9236. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők által 
benyújtott módosító javaslatokat tartalmazó ajánlástervezet 4 pontból áll. 

Kérem a kormány képviselőjét, a jegyzőkönyv számára mondja be a nevét és 
beosztását. 

 
BOROS GÉZA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Jó napot kívánok! Boros Géza 

vagyok, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti főosztályának vezetője. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? 

(Nincs jelentkező.) Nem kért szót senki. Határozathozatal következik. Előtte rögzítjük, hogy 
Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba helyettesíti. Kérdezem, ki támogatja a módosítójavaslat-
csomagot. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság 
támogatta. 

h) Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) 

Az 1/h pont alatti törvényjavaslat következik: egyes törvényeknek az Országgyűléssel, 
valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló T/9243. számú 
törvényjavaslat; előterjesztői: Kósa Lajos és Spaller Endre. Az előterjesztők képviseletében 
nem látok senkit. A kormány képviseletében pedig? 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Farkasné dr. Gasparics Emese, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára.  
 
ELNÖK: Köszöntöm helyettes államtitkár asszonyt. 
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Itt képviselői és előterjesztői javaslatok is vannak vegyesen. Itt máris mondják többen, 
többek között az ügyrendi indítványt kezdeményező Vas Imre is, hogy célszerű, hogy 
egyenként haladjunk, tehát nem is kérdezem, hogy így legyen-e, hanem elindulunk egyenként. 

Az 1. pont az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatot tartalmazza. Kérdezem a 
kormány képviselőjét. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

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

Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 2. pont Horváth István képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 3. pont az előterjesztő módosító javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 4. pont Mesterházy Attila és Schiffer András módosító javaslata, amely összefügg a 

6. és 7. pontokban lévő javaslatokkal is, ezeket tehát együtt tárgyaljuk és együtt szavazunk 
róluk. Kérdezem a kormány képviselőjét. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány nem kíván véleményt nyilvánítani a 4., 5., 
6., 7. módosító javaslatokban, ezt a tisztelt Ház belügyének tekinti, illetve ilyen a 8. pont is. 
Ez a Házszabállyal összefüggő, kirívóan közösségellenes magatartásokkal és kijelentésekkel 
összefüggő, Országgyűlésre vonatkozó szabályok szigorítására vonatkozik, az ülésvezetést és 
az egyéb képviselői magatartást kívánja rendezni, ezért a kormány nem kívánt ez ügyben 
állást foglalni. 

 
ELNÖK: Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás 

képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Érdekes kiskoalíció jött itt létre a módosító 

javaslat kapcsán: Mesterházy Attila és Schiffer András közös tartalommal tesznek javaslatot 
az országgyűlési képviselői jogok korlátozására. Meglepő ez, különösen Schiffer András 
részéről; Mesterházy Attila vonatkozásában nem érzek ilyen meglepetést, hiszen ő egy olyan 
párt elnöke, amelyik szellemiségével az ilyen típusú jogkorlátozás abszolút összefér. De 
akárhogy is alakul, mi semmilyen formában nem támogatjuk, sem a pénzbírságot, mind pedig 
a szómegvonásos vagy bármilyen jellegű olyan szankciónak a támogatásától abszolút 
mértékben távol állunk, és elfogadhatatlannak tartunk minden olyat, ami folyamatosan 
megpróbálja az egyébként az Alkotmánybíróság 22 éves gyakorlatában nagyon konstruktív és 
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példaértékű, európai szinten példaértékű véleménynyilvánítási szabadság terjedelmét 
korlátozni.  

Tehát én erre hívom fel a figyelmet. Ez azért nem egyedi jelenség; a polgári 
törvénykönyvben most került elfogadásra a múlt héten egy olyan bizottsági módosító javaslat, 
ahol a kollektív reklamáció elleni fellépést kívánják szankcionálni. Tehát nagyon-nagyon 
helytelen és rossz irány, amerre megyünk. Utolsó lehetőségek között vagyunk még abban, 
hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Kérjük, hogy ebben legyenek partnerek, és védjük meg a 
véleménynyilvánítási szabadságot, és ne korlátozzuk az országgyűlési képviselők jogait. 
Hiszen a választók akaratának a kifejtése a népszuverenitásból fakadó intézményi 
kötelezettség, és ezt ne korlátozzuk!  

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

4., 6. és 7. javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. (Dr. Papcsák Ferenc: További szavazást is 
kérnénk.) Akkor itt további szavazatokat is számolunk. Ellene? (Szavazás.) 3 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 17 tartózkodás. A bizottság tehát nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 5. pont Gulyás Gergely módosító javaslata, amely összefügg a 8. és 9. pontokkal. 
A kormány mondta, hogy az 5. pontról nem kíván állást foglalni, bár mondjuk, ez helyesírási 
vagy stiláris természetű módosító javaslat. Kérdezem, hogy a 8. és 9. pontokkal kapcsolatban 
sem kíván-e véleményt mondani. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Ugyanez a véleményünk: nem kívánunk. 
 
ELNÖK: A kormány nem foglal állást. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal 

következik. Ki támogatja ezt a három pontból álló javaslatcsomagot? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság támogatta. (Dr. Lamperth Mónika: 
Kérjük a további szavazatokat is megszámolni, elnök úr!) A továbbiakat is kérjük. 
Ellenszavazat? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Megállapítom, 
hogy a bizottság tehát támogatta a javaslatokat. 

A 10. pont következik, az előterjesztő javaslata. Mi a kormány álláspontja? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

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

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

A 11. pont következik. Kérdezem a kormányt. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Vas Imréé a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, 

hogy a 10. és 11. pontnál is A-, B- és C-változat van, úgyhogy elnök úr, szerintem a 10-esre 
menjünk vissza, és a kormány nyilatkozzon, hogy sem az A-t, sem a B-t, sem a C-t nem 
támogatja; és ugyanúgy a 11-esnél is. Mert így ugyanarra a 17. §-ra vonatkozik több változat. 
(Közbeszólások.)  
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ELNÖK: Egy pillanat! Én úgy látom – a 10. pontra akkor visszatérünk… 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): De ott is A-, B- és C-változat van. 
 
ELNÖK: Egy pillanat, képviselő úr! Osszuk be, hogy ki beszél! A 10. pontban 

elhagyások vannak az A- és a C-változatra vonatkozóan, és maradna a B. Ezt a kormány nem 
támogatta. 

 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatja, tekintve, mert ez koherenciazavarokat okozna a rendszerben, a 12-es pedig 
egyértelműen rendezi mind a 10-est, mind a 11-est. 

 
ELNÖK: Tehát a 12-est fogja támogatni a kormány? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Igen, tehát van még egy harmadik. Kérdezem Vas Imrét, kívánja-e, hogy a 

10-esről tárgyaljunk tovább.  
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem, így érthető. 
 
ELNÖK: Nem. Akkor most a 11. ponthoz van-e hozzászólás? (Nincs.) 

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

És a 12-esről már tudjuk a kormány álláspontját, hogy ezt támogatja. Hozzászólás? 
(Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 17 igen 
szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel az 1/h napirendi ponttal kapcsolatos feladatunkat elvégeztük. 

i) Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9240. szám) 

Az 1/i pont következik: az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/9240. 
számú törvényjavaslat. A törvényjavaslathoz az előterjesztő nyújtott be módosító javaslatokat, 
illetőleg Szabó Rebeka képviselő asszony. Az ajánlástervezetben, amely 30 pontból áll, az 5., 
6. pont tartalmazza Szabó Rebeka javaslatát, a többi pontban pedig az előterjesztő javaslatai 
szerepelnek.  

Az előterjesztő képviseletében Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat 
köszöntjük. 

Azt javaslom, hogy kettébontva tárgyaljunk: az előterjesztői módosító javaslatokról 
nem kell a kormányt nyilatkoztatnom, hiszen ő terjesztette elő, arról külön tárgyalunk, külön 
szavazunk, és utána Szabó Rebeka javaslatairól. 

Kérdezem, az előterjesztő által benyújtott módosító javaslatokhoz van-e hozzászólás. 
(Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja az előterjesztő által benyújtott 
javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 17 igen szavazattal a bizottság 
támogatta. 

Rögzítjük, hogy Turi-Kovács Bélát Gulyás Gergely helyettesíti. 
Az 5., 6. ponttal kapcsolatosan kérdezem a kormány álláspontját; ezek egyébként 

összefüggenek. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatja a 
kormány. 

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

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

f) A hegyközségekről szóló törvényjavaslat (T/9238. szám, új változat a T/8604. szám 
helyett) (II.) 

Mivel most az előterjesztő is jelen van és a kormány képviselője is, visszatérünk az 1/f 
pontra, amelyet megnyitottam, de nem tárgyaltuk érdemben: ez a hegyközségekről szóló 
T/9238. számú törvényjavaslat; Tiffán Zsolt, Babák Mihály, Horváth István és Balázs József 
javaslata. Köszöntöm Babák Mihály képviselő urat, aki az előterjesztőket képviseli. A 
kormány képviseletében változatlanul Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes úr van jelen. 

A törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatokat az ajánlástervezet 3 pontban 
tartalmazza. Az 1., 2. pont az előterjesztő által benyújtott javaslat, a 3. pont Szabó Rebeka 
módosító javaslata. Az az ügyrendi döntés, hogy együtt tárgyaljuk az előterjesztő által 
támogatott módosító javaslatokat.  

Az 1., 2. pontokról az előterjesztőt nem kell nyilatkoztatnom, de a kormányt igen. 
Kérdezem a kormány álláspontját az 1., 2. pontokat, vagyis az előterjesztők által benyújtott 
módosító javaslatokat illetően. 

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja az előterjesztő által benyújtott 1. és 2. ajánlási pontokban szereplő javaslatokat? 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

A 3. pont tehát Szabó Rebeka javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány képviseletében?  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány sem 

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

támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Ezzel az 1/f ponttal kapcsolatos feladatunkat elvégeztük. Rögzítjük a helyettesítés 

rendjében, hogy Zsiga Marcellt Vitányi István helyettesíti a továbbiakban. 

j) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9065. 
szám) 

Az 1/j pont következik: az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/9065. számú törvényjavaslat zárószavazásra történő előkészítése. A törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatokat az előterjesztő nyújtotta be. Ezeket a törvényre vonatkozó 
ajánlástervezet 21 pontban tartalmazza.  

A kormány képviseletében köszöntöm Szócska Miklós államtitkár urat. Az 
előterjesztőt nem kell nyilatkoztatnom saját javaslatát illetően. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha 
senki, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, támogatja-e a bizottság ezt a 21 
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ajánláspontból álló módosítójavaslat-csomagot. Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Ezzel az 1/j napirendi ponttal kapcsolatos feladatunk végére értünk. 

k) Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/9241. szám) 

Az 1/k napirendi pont következik: az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő 
törvények módosításáról szóló T/9241. számú törvényjavaslat.  

Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslathoz az előterjesztők nyújtottak be módosító 
javaslatot, melyet a törvényre vonatkozó ajánlástervezet 10 pontban tartalmaz.  

Elöljáróban tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy munkatársaink jelzése értelmében 
– amit most mondok, ez már az ajánlástervezetben is szerepel írásban, de pontosan ismertetem 
– a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges az egységes 
javaslat 103. § (1), (2) és (5) bekezdésének, illetve a T/9241/26. számú módosító javaslat 
elfogadása esetén az (5) bekezdés helyett a (6) bekezdésének elfogadásához is. Egy másik 
kétharmadosságról pedig majd a módosító javaslatok végén kell döntenünk. 

Először ezt a Jogi Főosztály által történt jelzést kérem, hogy vitassuk meg és döntsünk 
róla. Ki kíván hozzászólni az előbb említett sarkalatossági témakörhöz? (Nincs jelentkező.) Ha 
senki, megkérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy az előbb ismertetett sarkalatossági 
záradékot állásfoglalásként a bizottság kimondja. Először is megkérdezem erről a kormányt. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Támogatjuk. A beépülő módosító javaslatnak 
megfelelően a számozás el fog csúszni, és ez ezért szükséges, a rendőrségi törvény, illetve az 
országgyűlési törvény módosítása miatt. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további hozzászólás, akkor döntés kérek. Egyetért-e a 

bizottság a sarkalatosság kimondásával? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 
igen szavazattal elfogadta ezt az állásfoglalást. 

Következnek 1-10. pontban az ajánlásban foglalt módosító javaslatok. Ezek az 
előterjesztő által benyújtott javaslatok, tehát nem kell a kormányt nyilatkoztatnom. Ki kíván 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Senki nem kért szót, akkor határozathozatal következik. Ki 
támogatja ezeket a módosító javaslatokat? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 16 
igen szavazattal a bizottság támogatta. 

Befejezésül van még egy sarkalatossági jelzés. Az egységes javaslat sarkalatossági 
záradékára figyelemmel, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata 
szükséges az egységes javaslat 103. § (1) és (2) és az új (6) bekezdésének elfogadásához. A 
kormány álláspontja? 

 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás ehhez a kérdéshez? (Nincs.) Határozathozatal következik. 

Ki ért egyet a sarkalatossági állásfoglalással? (Szavazás.) A bizottság 18 igen szavazattal 
kimondotta az előbb rögzítetteket állásfoglalásként. 

A zárószavazások napirendi pontját lezárom.  
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Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről 

a) Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel benyújtott javaslat 
(T/9106. szám) 

Áttérünk a képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről szóló 2. napirendi 
pontra. Elsőként következik a Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása címmel 
benyújtott T/9106. számú törvényjavaslat. A törvényjavaslatot Nyikos László nyújtotta be; a 
kormány képviseletében Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat köszöntöm. 

Köszöntöm Nyikos László elnök urat, az alaptörvény-módosító törvényjavaslat 
előterjesztőjét, s egyben meg is adom a szót, szíveskedjék ismertetni. 

Nyikos László szóbeli kiegészítése 

NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
kérdés, a kérdezhetőség egy fontos parlamenti jog, az ellenőrzési jog gyakorlásának a 
lehetősége. A Költségvetési Tanács elnöke nem kérdezhető, abban az értelemben, mely 
értelemben kérdezhetők a miniszterek, a miniszterelnök, más közjogi méltóságok. 
Ugyanakkor az utóbbi idők döntéseivel a Tanács elnökének a hatásköre megerősödött, hiszen 
a véleményezési, javaslattételi joga mellett előzetes engedélyezéséhez van kötve néhány 
fontos költségvetési döntés. Ezért én azt gondolom, az Országgyűlésnek azt a lehetőséget meg 
kell kapnia és élni kell vele, hogy egy ilyen fontos intézménynek az elnökét időnként meg 
lehessen kérdezni képviselőknek arról, hogy a véleménye formálásában, a javaslattételében és 
egyéb intézkedéseiben miként jár el, hogyan szolgálja a költségvetés elfogadását. 

S végül a Tanács másik két tagjának is van ilyen kötelezettsége, hogy kérdésekre 
válaszolniuk kell. Igaz, hogy más minőségükben, tehát mint a Számvevőszék elnöke és a 
Nemzeti Bank elnöke, ők ebben a minőségükben kérdezhetők, azonban azt gondolom, a 
Tanács elnökét is olyan helyzetbe kellene hoznia az Országgyűlésnek, hogy ő is kérdezhető 
legyen, s ezáltal a parlamenti demokráciának, az ellenőrzésnek a lehetősége tovább 
javulhatna. 

Ennyi volt a javaslatom lényege, elnök úr. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A tárgysorozatba-vételt megelőzően a kormány nem kíván 
álláspontot kifejteni. 

 
ELNÖK: A kormány nem kíván állást foglalni. Megnyitom a hozzászólások 

lehetőségét. Ki kíván hozzászólni? Staudt Gábor képviselő úré a szó. 

Észrevételek, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak röviden. Maximálisan 
támogatni tudjuk a javaslatot. A parlamenti demokrácia erősítése a kérdezési jog kiterjesztése. 
És nem látunk olyan indokot, amely szerint a Költségvetési Tanács elnökét indokolt lenne 
kivenni ebből a körből. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó irányú javaslat, és támogatni fogjuk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én nem támogatom ezt a 

javaslatot. Tudniillik sem a Nemzeti Bank elnöke, sem a Számvevőszék elnöke nem mint 
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költségvetési tanácsi tag kérdezhető, teljesen egyetértve a Nyikos elnök úr által 
elmondottakkal, ő is felhívta erre a figyelmet. S megítélésem szerint a Költségvetési 
Tanácsnak vannak ugyan olyan hatáskörei, amelyek befolyásolják a költségvetés elfogadását, 
de szerintem ez nem nyitja meg annak a lehetőségét, hogy bárki ebben a feladatkörben kérdést 
tehessen föl az elnöknek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Rubovszky képviselőtársamnak 

annyit reagálnék, hogy az nyitja meg, ha az alaptörvénybe beemeljük. Természetesen, ha 
nincs benne, akkor nincs megnyitva, de ha belevesszük, akkor pedig meg lesz nyitva. Erre 
teszünk javaslatot.  

Értem, amit mond, de úgy gondoljuk, hogy ez megtehető, és dogmatikailag is már más 
esetekben sokkal jobban sikerült tágítani bizonyos kereteket. Ez még abszolút magyarázható 
és belefér. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, a vitát lezárom. Válaszadásra 

megadom a szót Nyikos László elnök úrnak. 
 
NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást, és 

köszönöm a véleményét Rubovszky képviselőtársamnak.  
Fenntartom a véleményemet, nem kívánom megismételni. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja az alaptörvény 
harmadik módosításáról szóló e törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 3 
szavazatot kapott, a bizottság nem támogatta.  

A 2/a napirendi pontot lezártuk. 

b) A végrehajtó intézkedés elleni minimális védelemről szóló törvényjavaslat (T/9129. 
szám) 

Következik a 2/b: a végrehajtó intézkedés elleni minimális védelemről szóló T/9129. 
számú törvényjavaslat, Németh Zsolt képviselő úr önálló indítványa, akit köszöntök. A 
kormányt Jeney Orsolya helyettes államtitkár asszony képviseli. 

Először megadom a szót Németh Zsolt képviselő úrnak a törvényjavaslat 
megindokolására. 

Németh Zsolt szóbeli kiegészítése 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az egyéni törvényjavaslat, önálló indítvány a végrehajtásról szóló törvényt 
módosítaná olyan irányban, hogy egy passzust szúrna be a tisztelt Ház, miszerint a 
végrehajtást, köznevén inkasszót úgy kellene végrehajtani az önhibájukon kívül eső 
adósokon, tehát akik nem a saját hibájuk miatt estek valamilyen hitelcsapdába, vagy 
valamilyen végrehajtás alá kerültek, hogy a végrehajtásra mindenképpen úgy kerüljön sor, 
hogy a mindenkori minimálbér összege megmaradjon az adós bankszámláján. 

Miért fontos ez? Nemrég Pécsett például egy olyan eset történt, hogy egy be nem 
fizetett parkolási bírság miatt éveken keresztül halmozódott az adósság, hiába értesítették a 
szegény adóst, ő nem is tudott róla; végül is arra jutott, hogy 1 millió 248 ezer forintos 
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inkasszót nyomtak rá a bankszámlájára. Emiatt ellehetetlenült ez a pécsi tanárnő, illetve az 
egész családja is, hiszen nem volt pénze már arra, hogy egyáltalán a minimális életszínvonalát 
fenntartsa. De mondhatnék egy múlt heti példát is, amikor egy idős nyugdíjas bácsikától 
inkasszózták az egész nyugdíját, mindössze 2-3 ezer forint maradt a számláján, így karácsony 
előtt, még a rezsiköltségeit sem tudta befizetni.  

Ezért úgy gondolom, a jelenlegi gazdasági, illetve társadalmi helyzetben 
mindenképpen szükség lenne egy ilyen törvény meghozatalára, hogy biztosítsuk azt a 
minimális védelmet az adósoknak vagy pedig az önhibájukon kívüli adósoknak, hogy 
legalább az életben maradáshoz szükséges minimális összeg, tehát a minimálbér rajta 
maradjon, tehát egy ilyen hasonló egyenleg a bankszámlájukon. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 

Észrevételek, reflexiók 

DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt használ az előterjesztés egy 
olyan fogalmat, hogy „önhibáján kívüli adós”. Végrehajtási eljárás csak egy per vagy fizetési 
meghagyás vagy közjegyzői okiratban foglalt tartozáselismerés esetén van, tehát számomra ez 
az „önhibáján kívüli adós” igazából értelmezhetetlen. 

Másrészt azért, ha valaki parkolásból 1 millió 200 ezer forint adósságot gyűjt össze, 
ott azért az nem egyszeri vagy kétszeri parkolás, merthogy a közúti közlekedési törvény 
szerint, ha jól emlékszem, erre nem számolnak kamatot, legalábbis ha jól emlékszem. (Moraj, 
közbeszólások.) Nem lehet az utóbbi időben kamatot számolni, már egy négy-öt éve. Másrészt 
ott is nyilván vagy per, vagy fizetési meghagyásos eljárás van. 

Egyébként a javaslat jó szándékú, csak rossz megoldást választott, mert mondom, nem 
határozható meg, hogy ki önhibáján kívüli adós, ez számomra értelmezhetetlen. Másrészt 
pedig a jelenlegi Vht.-ban is vannak mentességi szabályok, amelyek, én úgy gondolom, ennél 
sokkal precízebben fogalmazzák ezt meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Elnézést, egy mulasztásom van: a helyettes államtitkár asszonyt 

még nem kérdeztem a tárgysorozatba-vételről. 
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. A tárgysorozatba-vétel kapcsán nem kívánunk 
szakmai álláspontot kifejteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Vas Imrére reagálva, a nyelvtani értelmezéséből is következik az önhibáján kívüli adósnál, 
hogy mást ne mondjak, például a kezes, ahol neki nem felróható, hogy nem fizet az adós, 
mégis ő is végrehajtás alá kerülhet, és neki önhibájából adott esetben ez nem felróható. De 
más eseteket is lehetne találni. 

Ezenkívül a mentességi szabályokra is hivatkozott Vas Imre képviselőtársam. Sajnos 
azok a szabályok, amelyek jelen pillanatban a végrehajtási törvényben vannak, nem teszik 
lehetővé azt, vagy nem teszik kötelezővé annak az alkalmazását, hogy adott esetben, 
amennyiben például, mint jelen esetben is meg volt említve, valakinek a fizetése, nyugdíja a 
számlájára érkezik, mint például az itteni esetekben is, abban az esetben mindet végre lehet 
hajtani, és még azokat a szabályokat sem tartják be a végrehajtók, ami adott esetben egy 
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minimális összegnek a számlán maradására vonatkozna. Aki gyakorló ügyvéd, és azt hiszem, 
nagyon sokan vagyunk itt ilyenek a bizottságban, számtalan példát tudnánk felsorolni, kezdve 
azzal, amit Németh Zsolt képviselőtársam elmondott, akár azzal, ha valaki külföldön van, és a 
szállodája kifizetésénél döbben rá arra, hogy a végrehajtó minden pénzt leemelt, és ott áll 
valahol külföldön egyetlen fillér nélkül, és nem tudja kifizetni. Tehát számtalan kellemetlen 
helyzet fordulhat elő abban az esetben, amikor nincs egy megmaradó összeg.  

Jelen esetben álláspontom szerint ez a javaslat, amelyet Németh Zsolt képviselőtársam 
nyújtott be, nagyon fontos, és kérem, hogy támogassák. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úr, utána pedig majd én is szót kérek. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én a helyettes 

államtitkár asszonytól szeretném megkérdezni, Vas Imre képviselőtársam már fölvetette, de 
én is ezt szeretném megkérdezni, hogy ez az „önhibáján kívüli adós” fogalom vajon 
megfelelően körülírt-e, meghatározott-e, vagy ezután kellene ezt pontosítani.  

S talán még egy adalék, hogy megfontolandó a javaslat, az előterjesztő nem gondolt rá 
vagy nem említi meg az előterjesztésben, de nagyon sokszor van, hogy közös bankszámlák 
vannak, házastársaknál, gyereknek szülővel, nagyszülővel közös bankszámla; nem nyitottak a 
nagyszülőnek külön bankszámlát, erre jön a nyugdíja. Erre tekintettel is érdemesnek tartanám, 
hogy megfontoljuk ezt, abban az esetben persze, ha helyettes államtitkár asszony azt mondja, 
hogy jogilag pontosan körülhatárolható a dolog. Tehát egy olyan problémát vetett fel 
képviselőtársunk, amelyet megfontolandónak gondolok, abban az esetben, hogy közös 
bankszámla esetén olyat is sújt a bankszámláról való inkasszálás, akit nem kellene.  

A külföldi út szerintem picit speciális eset, hiszen a konzulátus hazahozza az illetőt, 
aztán majd rendezik a dolgot. Sokkal rosszabb az, amikor nem tudja kifizetni a közüzemi 
számlát, vagy életmentő gyógyszert nem tud magának venni azért, mert inkasszálták a 
számláját.  

Úgyhogy azt gondolom, ez egy ütősebb érv lenne. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Papcsák Ferenc alelnök úrnak átadom az ülés vezetését, és szót kérek. 
 

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

úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Bizonyos mondatokat fogok mondani, ezek 

kérdések; ugyan kijelentő módban hangzanak el, de kérem az előterjesztőt és a kormány 
képviselőjét, hogy abból a szempontból vegye vizsgálat alá, hogy jól gondolom-e. 

Az első mondatom az, hogy ugyebár a lakosság egy nagyon jelentős részének a 
jövedelmét kötelező erővel kell átutalni a folyószámlájára; ez van a nyugdíjjal is. Jól 
gondolom? (Többek: Igen. – Mások: A nyugdíjnál nem.) Igen. Jó, köszönöm; igen, a 
nyugdíjasnál ez az ő döntése. Ez fontos lehet, bár ez egy részkérdés; de a keresetet, mint 
ahogy mi is vagyunk, a tiszteletdíjat, bérszerű jövedelmeket ma már a legtöbb helyen 
átutalják, és ez egy kötelező dolog. Ami után – ezt zárójelben teszem hozzá, nem szorosan 
érdekes a témában – ugyebár jutalékot is elszámol a bank, miután fölveszek pénzt. Bizonyos 
esetekben ez kevesebb, bizonyos esetekben több. Tehát ez az egyik. 

A másik, hogy továbbra is mentes-e a végrehajtás alól a bérjövedelmek 33 százalékát 
meghaladó rész. Nem tudom, jól mondom-e a számot. (Gulyás Gergely: Alapból 50 százalék.) 
30 vagy 50 százalék; tehát van egy határ. (Közbeszólások.) Akkor én megkockáztatom, hogy 
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nekem a törvényjavaslattal inkább ott van ebben a pillanatban problémám – bár hozzáteszem, 
hogy minden törvényjavaslat javítható, tehát ezt most csak jelzem, de majd meglátjuk, hogy 
mi lesz a sorsa –, hogy miért csak az önhibából eladósodó embert védjük. A Vht. sem mondja 
ki azt, hogy csak az önhibáján kívüli adóssal szemben lehet korlátozni a végrehajtást. Ilyen 
megkülönböztetést nem tesz a törvény. És most elnézést, a reakciókból látom a választ – 
persze nyilván, ha szót kér külön államtitkár asszony, akkor megadjuk neki –, de én úgy 
gondolom, hogy ez egy olyan felvetés, amelynek a lényege az, hogy gyakorlatilag az átutalási 
kötelezettségből adódóan az a szabály kiüresedik, amely védi az adósnak a munkával szerzett 
jövedelmét. Ezt én eddig nem fedeztem föl, erre a javaslat ráirányította a figyelmet – ezt én 
nem tartom helyesnek. Úgyhogy én ebben az értelemben Szakács Imre hozzászólásával értek 
egyet, és annak a nyomatékos hangsúlyozásával, hogy szerintem ez a javaslat így még messze 
nem alkalmas arra, hogy elfogadjuk, de én hajlok arra, hogy a tárgysorozatba-vételét 
támogassam. Mert azt gondolom, egy nagyon fontos és izgalmas és húsba-vérbe vágó 
kérdésre hívja fel a figyelmet.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás 

képviselő úrnak megadom a szót, és visszaadom az ülés vezetését elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az elhangzott 

hozzászólások mutatják, hogy ez egy olyan javaslat, egy olyan társadalompolitikai kérdést 
feszeget, amelynek a tárgyalása fontos volna. Elhangzottak kritikai észrevételek is, illetve a 
fogalommal, az „önhibáján kívüli adós” definíciójával kapcsolatos hiányérzetek, de én azt 
hiszem, abban mindenki egyetért, hogy szabályozást kíván ez a kérdés. A jelenlegi szabályok 
keretei nem alkalmasak, mert hiába van 33 százaléka a béreknek úgymond védelem alatt, a 
bankszámlán lecsapódó összeg már egy végeredmény, tehát az adott bérjövedelemből ami 
befutott és ott maradt a számlán, az már elszakad a havonta átutalt összegek rendszerétől, 
tehát a védelem csak arra terjed ki.  

Az „önhibáján kívüli adós” kategória azért kell hogy új tartalmat kapjon szerintem a 
végrehajtási törvényben – már volt korábban egy ilyen felvetésünk –, különösen a 
devizaadósok problémája világít erre rá, hogy számosan, akik tulajdonképpen tisztességes 
munkát végeznek, tisztességes életmóddal próbálják az életüket fenntartani, azok számára is 
most már olyan létterhek merülnek föl, amelyek, ahogy klasszikusan mondhatjuk, nem az ő 
élősködő, felhalmozó, felelőtlen életmódjuk miatt keletkezett tartozások, hanem egyszerűen 
az a harmadik világbeli állapot Magyarországon, hogy lényegében egy szakmával rendelkező, 
akár pedagógus vagy büntetés-végrehajtási dolgozó is, ha normális életvitelt él is, kerülhet 
olyan helyzetbe, a devizahitel okán akár, vagy bármilyen más jogviszonyból, amelyben nem a 
másokkal kapcsolatos visszaélés, nem a szerződéses jogviszonyokban az egyoldalú 
előnyszerzés vezeti őket, akkor úgy gondolom, létre kell hozni ezt a fogalmat, definiálni kell, 
be kell emelni a törvénybe. De ez csak úgy lehetséges, ha tárgysorozatba vesszük ezt a 
javaslatot, utána pedig elvégezzük azt a munkát, nyilván a minisztérium segítségével is, hogy 
egy ilyen különleges jogállás az életviszonyoknak megfelelően jöjjön létre; legyenek 
megvédve azok az adósok, akikről elmondhatjuk azt, hogy önhibájukon kívül kerültek jogerős 
ítéletnek megfelelő végrehajtás hatálya alá. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy ez a javaslat milyen 
módon kijátszható, például aki, mondjuk, hetente kapja a fizetést, minden héten leveszi róla a 
pénzt, egy forint sem marad rajta, hetente nem kap minimálbérnél többet, akkor 
tulajdonképpen a mentességi szabályok alá esik akár 400-500 ezer forintos fizetés is. Ez tehát 
úgy próbálja ezt szabályozni, hogy gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ráadásul diszkriminatív az 
a szabály, hogy csak a végrehajtói átutalásra vonatkozik.  

Mondom, én értem, hogy jó szándékú a javaslat, csak ez így nem felel meg a 
szabályoknak, és gyakorlatilag a teljes törvényjavaslatot át kellene ahhoz írni, hogy azt a célt 
el lehessen érni, amit egyébként az előterjesztő el kíván érni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba, aztán Rubovszky György! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért nincs igaza 

Vas Imrének, mivel a végrehajtási törvény alapján elsősorban a munkabérét tiltják le, és 
ebben az esetben, amit ő mondott példát, a végrehajtó letiltja a munkabéréből, és közvetlenül 
vonják le, nem pedig a számlájáról fogják leemelni. Tehát a kettő között óriási nagy 
különbség van a végrehajtás tekintetében. Ezért nem lehet ily módon visszaélni ezzel a 
szabállyal, amelyet most Németh Zsolt képviselőtársam javasolt, mert akkor a végrehajtó a 
munkabért fogja letiltani, és meg van oldva. Egyébként az lenne a korrekt megoldás.  

 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, hallgatva a vitát, én arról vagyok 

meggyőződve, hogy ezt a tárgysorozatba-vétel esetén kijavítani nem lehet. Nekem az a 
javaslatom, hogy ahhoz, hogy fennmaradjanak az előterjesztés hatályai, az előterjesztő 
szíveskedjen átdolgozásra visszakérni, és visszahozni az itt elhangzottak alapján átdolgozva. 
Számtalan olyan érv szól amellett, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, de ha ez így megy 
be a Ház elé, szerintem nem fog eredményt elérni az előterjesztő. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás van-e? Helyettes államtitkár asszony kíván-e szólni 

szakmai értelemben a fölmerült vitához?  
 
DR. JENEY ORSOLYA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, néhány kérdés kapcsán szeretnék minisztériumi álláspontot kifejteni. 
A végrehajtási jog nem ismeri az „önhibáján kívüli adós” fogalmát. S ha még lenne is 

ilyen, kérdés az, hogy ki volna jogosult önhibáján kívüli adósnak minősíteni valakit. Maga az 
ítéletet hozó bíró, a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző, a végrehajtó vagy a végrehajtást 
elrendelő bíróság? Tehát egy hatalmas kérdőjel az, hogy ki volna jogosult egyáltalán 
önhibáján kívüli adósnak minősíteni valakit. 

Ami a törvényjavaslat szerkezeti részét illeti, léteznek most is a végrehajtási 
törvénynek úgynevezett mentességi szabályai. Ezek a Vht. 79. §-ában találhatók. A képviselő 
úr törvényjavaslata a Vht. 82. §-át módosítaná, tehát nem is a megfelelő helyen helyezné el 
ezeket a mentességi szabályokat, és ezáltal egy olyan zavar keletkezne a szabályozásban, 
vagy nem volna világos, hogy a kétfajta mentességi szabálynak mi a viszonya egymáshoz. 
Tehát szerkezetileg sem jó helyre épülnének be ezek a szabályok. 

Ami még további megjegyzés, hogy a törvényjavaslat pénzforgalmi számláról 
rendelkezne. Pénzforgalmi számlájuk zömében cégeknek van. Tehát miközben az 
indítványozó alapvetően a természetes személyeket szeretné megsegíteni, mindeközben a 
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pénzforgalmi számlán levő összeget tenné mentessé, ami alapvetően pedig a jogi 
személyeknek van.  

Tehát további problémákat is vetne fel ez a javaslat, de alapvetően én mégis úgy 
látom, hogy már önmagában az hatalmas nagy probléma, hogy rossz helyen akarja az 
indítványozó kezelni ezt a problémát. Az más kérdés, hogy tartalmilag megítélésem szerint 
nem megfelelő módon, de én pontosan ebből következően úgy látom, hogy ebben a 
formájában nem is javítható az előterjesztés.  

 
ELNÖK: A válaszadásra megadom a szót a képviselő úrnak. És bár nem illik 

érdemben szólnom, de nem is érdemi ez: az látható, hogy itt pozitív a fogadtatása a problémát 
illetően ennek a fölvetésnek, amelyet a javaslat tartalmaz. Én is azt mondom most, mielőtt a 
zárszóra lehetőséget adok, hogy nem kellene-e megfontolni az átdolgozását a javaslatnak. 
Mert ha annyira át kell alakítani, hogy gyakorlatilag új törvényt kell csinálni, akkor mi még ha 
tárgysorozatba is vesszük, a Házbizottság nem fogja napirendre javasolni. Ha most a 
képviselő úrnak nem az a szándéka pusztán, hogy fölmutasson egy PR-os jó pontot, akkor én 
ezt a lehetőséget – elnézést, szokatlan, hogy így elnöki székből mondom ezt – a figyelmébe 
ajánlanám. (Németh Zsolt dr. Gaudi-Nagy Tamással egyeztet.)  

Még ezt a halk konzultációt megvárjuk, és utána a képviselő úré a szó. Tessék, 
képviselő úr! 

Németh Zsolt bejelentése az átdolgozásra visszavonásról 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a 
pozitív fogadtatást és a sok konstruktív kritikát.  

Arra az elhatározásra jutottam itt, miközben hallgattam önöket és a tisztelt bizottságot, 
hogy akkor átdolgozzuk a törvényjavaslatot. Tehát most visszavonom a törvényjavaslatomat, 
és a következő bizottsági ülésre – gondolom, február környékén esedékes, amikor kezdődik az 
ülésszak –, addigra benyújtunk egy tartalmilag hasonló, de már jogilag átdolgozott 
törvényjavaslatot.  

Még egyszer köszönöm a pozitív és konstruktív véleményeket. Vas Imre 
képviselőtársamnak még csak egy kérdésére válaszolnék, ha már így rákérdezett 
képviselőtársam. A parkolási díj kettő büntetésből jött össze, nem kamatból, hanem 
különböző, a Gámán Kft. által elrendelt úgymond büntetésekből, ami egyébként oly 
mértékben – bocsánat a kifejezésért – pofátlan volt, hogy a fideszes vezetésű pécsi 
önkormányzat ki is ebrudalta ezt a céget Pécs városából. Különböző feljelentések is születtek 
ez ügyben. De ez nem javítja a szerencsétlen asszony helyzetét, akinek éppen mínusz 1 millió 
200 ezer forint van most a bankszámláján.  

Visszatérve tehát: visszavonom a törvényjavaslatot, átdolgozzuk, és februárra 
beterjesztjük. Köszönöm mindenkinek a véleményét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel tehát képviselő úr visszavonta a javaslatát, 

határozathozatalra nincs szükség, tisztelt bizottság. 

Az MSZP képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2012. november 
12-ei ülésvezetése tárgyában; állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban (AIB-165/2012.) 

Az elnök szóbeli kiegészítése 

Rátérünk az utolsó előtti napirendi pontunkra: a MSZP képviselőcsoportjának 
megkeresése Kövér László házelnök 2012. november 12-ei ülésvezetése tárgyában. Az MSZP 
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a kérelmének alapjául szolgáló tényállást ismertette. A javaslatához eseti állásfoglalás-
tervezetet is mellékelt, ezeket képviselőtársaim megkapták.  

Én általános érvényű állásfoglalásra teszek javaslatot, ezt is megkapták 
képviselőtársaim. Ezt röviden azzal indokolom, hogy azt gondolom, a konkrét eset, amelynek 
a megítélésében azért lehet némi vita, mert végül is a kormánypárti képviselőket rótta meg 
éppen a házelnök annak a megjegyzésnek a keretében, tehát lehet azon vitatkozni, hogy ez 
most valóban megfelelt vagy nem felelt meg a pártsemleges ülésvezetésnek. De ennek a 
vitának a hozadéka helyett sokkal hasznosabbnak tartanék egy általános érvényű 
állásfoglalást, amely világos útmutatást ad, hogy a házelnök milyen minősítéseket és milyen 
szituációban és milyen mértékben engedhet meg magának, illetve ha érdemi állásfoglalást 
kíván tenni, akkor, ahogy azt a Házszabály előírja, szót kell kérnie.  

Arra utalok még, hogy egyébként a bizottság a Házszabály értelmében szabadon dönti 
el, hogy akár konkrét esetben is nem eseti állásfoglalást, hanem általános érvényű 
állásfoglalást hoz. Én azt javaslom, hogy ezt az általános érvényű állásfoglalást tegye a 
bizottság magáévá. Köszönöm szépen. 

Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Lamperth Mónikáé a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Nem látom az indokát, okát annak, hogy elnök úr a mi javaslatunktól eltérő 
javaslatot tett. Természetesen joga van ehhez, ezt nem kérdőjelezem meg, csak én azt 
gondolom, két különböző dologról van szó.  

Mi azért kértük, hogy eseti állásfoglalást hozzon ebben az ügyben az alkotmányügyi 
bizottság, mert úgy ítéljük meg, hogy elnök úr oly mértékben eltért a részrehajlás nélküli 
ülésvezetés elvétől, oly mértékben sértő módon fogalmazott egy ellenzéki képviselőre 
vonatkozóan, ami messze túlmutat azon a lehetőségen, amit a Házszabály keretként az elnök 
számára meghatároz. 

A Házszabály, illetve az országgyűlési törvény alapján lehetőség van arra, hogy az 
alkotmányügyi bizottság kimondja, hogy bizony nem volt megfelelő az ülésvezetés. És mi azt 
gondoljuk, hogy egyrészt ebben a konkrét esetben, másrészt pedig a jövőre nézve is ez fontos 
lenne. 

Egy másik dolog az általános érvényű állásfoglalás. Lehet azzal foglalkozni, hogy az 
értelmezésben adjunk-e több mankót a mindenkori ülésvezető elnök hóna alá – ez egy másik 
dolog.  

Tehát én nem tartom szerencsésnek, hogy ez a két dolog összekeveredik, és ezért 
szeretném, ha a mi kezdeményezésünkről világosan állást foglalna és döntést hozna az 
alkotmányügyi bizottság. 

Természetesen arra is lehetőség van, és az elnök úr szóbeli kiegészítéséből úgy látom, 
hogy ez így is van, hogy eltérő álláspontok alakulnak ki. Máshogyan látjuk az elnök 
mondatait vagy máshogyan értjük – én biztosan máshogyan értem, mint az elnök úr. Az elnök 
úr úgy értelmezte, hogy itt a kormánypárti képviselőket rótta meg. Hát szó nincs erről! A 
kormánypárti képviselőtársak figyelmébe ajánlotta – én emlékszem még a hangsúlyára is –, 
hogy a demagógia a szólásszabadság része. Lehet, képviselőtársaim, továbbra is ilyen cinikus 
megjegyzéseket tenni, de én azt gondolom, hogy az elnöknek nincs lehetősége arra, hogy 
minősítse a tartalmát a hozzászólásnak.  

Lehet egymást persze a parlamenti vitában ilyenekkel megkínálni, előfordul. Én is 
hihetetlen sok demagógiát hallok a másik oldalról, akár a miniszterelnök szájából, akár más 
fideszes politikusok szájából; van is jogom, azt gondolom, ezt az Országgyűlésben 
elmondani. De a részrehajlás nélküli ülésvezetés keretébe ez nem fér bele. Tehát amikor az 
elnök demagógnak minősítette az MSZP-s képviselőtársam hozzászólását, akkor 
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túlterjeszkedett a részrehajlás nélküli ülésvezetésen, és ezt követően pedig Nyakó István 
képviselőtársunkat próbálta meg kizavarni a teremből. Nem örülnék neki, ha január 1-je után 
is ilyen történések lennének. Ezért azt gondolom, hogy szükséges lenne kimondani, úgy, 
ahogy kértük, hogy itt eltért elnök úr attól, amit számára a jogszabályok keretként 
biztosítanak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gulyás Gergely, Bárándy Gergely, utána pedig Varga István a 

felszólalás rendje, majd Steiner Pál. Gulyás Gergelyé a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 

látom az elhangzottak alapján, hogy nem fogunk az ügy megítélésében egyetérteni, de mégis 
talán van egy közös pont, amelyben egyetértünk, vagy legalábbis Lamperth képviselő asszony 
felszólalásából ez derült ki. Méghozzá abban, hogy Lukács Zoltán felszólalása demagóg volt. 
(Derültség.) Ugyanis a házelnök egyáltalán nem mondta ezt a felszólalásra; a házelnök szó 
szerint úgy fogalmaz, hogy a demagógia a szólásszabadság része – erre mondja most azt 
Lamperth képviselőtársam, hogy ez MSZP-s felszólalásra vonatkozott. Ez egy kézenfekvő 
következtetés – akkor egyet is értünk abban, hogy ez valóban egy demagóg felszólalás volt. 
(Dr. Lamperth Mónika: Ez valami hihetetlen…!)  

De ennél a helyzet szerintem azért rosszabb, mert ha már hozzátettük azt, hogy mit 
kellett volna másként tenni az MSZP szerint a házelnöknek, akkor azért jelezzük, hogy 
Lukács Zoltán a megelőző felszólalásban az egész kormánypárti frakciót kollektíve tolvajozta 
le, ott pedig egy rendreutasítás nyugodtan indokolt lett volna. Ehhez képest az, hogy a 
házelnök egy szellemes megnyilatkozással utalt arra, ami ezek szerint Lamperth 
képviselőtársam szerint is egyértelmű, én ezt túlzottan semmiképpen nem tartom. 

S ha meg már itt tartunk és korrektségről beszélünk, akkor azért nézzük meg azt is, 
hogy az MSZP elnöke, frakcióvezetője, biztos, ami biztos, még felemlegeti a 2012. április 2-
án történt házelnöki észrevételt, és azt elfelejti hozzátenni, hogy utána a házelnök ezért 
bocsánatot kért. Tehát azt a minimális korrektséget el lehetne várni, hogy legalább, ha már 
egy ide nem tartozó, az állásfoglalás iránti igényt nem érintő felszólalást is ideidéz, akkor 
legalább azt pontosan tegye hozzá, hogy akkor mi történt. Úgyhogy úgy gondolom, az eseti 
állásfoglalásra azért nincs szükség, mert abban nem is értenénk egyet, hiszen szerintem 
semmi olyan nem történt, amiért el kell marasztalni a házelnököt. Viszont az általános 
érvényű állásfoglalást el tudjuk fogadni, és az iránymutatás mindenki számára. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én azt gondolom, az egy 

méltánylandó, nyilván az önök számára méltánylandó felvetés az elnök úr részéről, mi viszont 
nem tudjuk elfogadni, hogy úgy kívánnak kibújni egy korrekt határozat meghozatala alól, 
hogy általános érvényű állásfoglalást kívánnak megalkotni.  

Nekem nincs kifogásom ugyanúgy ellene, ahogy Lamperth képviselőtársam elmondta, 
amellett, hogy egyébként megállapítja a bizottság azt, hogy Házszabályt sértett a házelnök úr. 
Azt gondolom tehát, hogy ki lehet mondani egy ilyen általános érvényű állásfoglalást. De 
most én mondanám azt, amit Salamon képviselő úr, elnök úr szokott mondani, hogy lehet, 
csak felesleges, mert a Házszabály egészen egyértelműen rendelkezik arról, amit mi most 
általános érvényű állásfoglalásként kívánunk kimondani. Ebből viszont azt a következtetést 
kívánom levonni, hogy elnök úr azért tett erre javaslatot, mert ilyen módon akarja elkerülni 
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azt, hogy a házelnök felelősségéről egyáltalán szó kerülhessen vagy szó essen itt a bizottsági 
ülésen, legalábbis határozati formában.  

Én úgy gondolom, és határozott meggyőződésem, hogy nagyon sok minden elfér a 
Ház falai között, akár demagógnak is lehet nyilvánítani egyes képviselőknek a felszólalását, 
egy másik felszólalásban vagy bekiabálva vagy bármilyen más módon; egyetlen ember nem 
teheti ezt meg a Házban, már a képviselők közül: aki az ülést vezeti. Ugyanis a Házszabály 
egyértelműen rendelkezik arról, hogy az ülésvezetést pártatlan módon kell megvalósítania.  

Amiről egyébként Lamperth Mónika beszélt, és talán Gulyás képviselőtársam 
félreértette azt, amit mondott; attól, merthogy a miniszterelnök, én is úgy ítélem meg, hogy 
nemhogy nemegyszer, hanem majdnem mindig demagóg módon szólal meg az 
Országgyűlésben, főleg amikor válaszokat ad ellenzéki képviselők felvetéseire, ez szerintem 
is tény. És ezt mi kifogásolhatjuk is, meg is jegyezhetjük, s a többi, s a többi, de nem mi 
vagyunk az ülésvezető elnök. Itt a különbség abban áll, ha ez nem mindenki számára lett 
volna világos, hogy ezt a mondatot az ülésvezető elnök tette meg, az ő szájából hangzott el.  

Azt már megszoktuk Kövér László házelnöktől, hogy folyamatosan megjegyzéseket 
tesz a legnagyobb ellenzéki frakcióra. Azt gondolom, ez ízléstelen és visszataszító – ettől 
függetlenül ezt már megszoktuk. De az még nem jött gyakorlatba, még a részéről sem, hogy 
ellenzéki felszólalások tartalmát bírálja. Azt gondolom, ebben ez az újdonság. Az, hogy az 
Országgyűlés elnöke demagógnak, mondhatom azt is, hogy hülyeségnek minősít egy 
ellenzéki felszólalást, és ezt mintegy cinikus módon közli – mert ha elolvassa az ember a 
szövegkörnyezetet, ebből kiderül – a Házzal, nevezetesen felhívja arra a kormánypárti 
képviselők figyelmét, hogy a hülyeséget is meg kell hallgatni, én azt gondolom, ez az, ami 
megengedhetetlen az Országgyűlés elnökétől. Lehet ez a magánvéleménye, ha lejön a 
pulpitusról, akkor felőlem be is kiabálhatja az Országgyűlésben, hogy ő ezt gondolja, de amíg 
ott ül fönn, addig nem. És én azt gondolom, hogy ebben a Házszabály nagyon egyértelműen 
fogalmaz. Semmiféle általános érvényű állásfoglalásra nincs szükség; arra van szükség, hogy 
az alkotmányügyi bizottság megállapítsa, ami fehéren-feketén látszik az itt idézett mondatból, 
hogy a házelnök bizony a Házszabályt megsértette.  

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

fogok meglepő dolgot mondani, hogy én egészen másként látom ezt a kérdést, mint amit 
Bárándy képviselő úr mondott. Én a nyelvtani és mindenféle értelmezés alapján azt tudom 
mondani, hogy a házelnök sem a Házszabályt nem sértette meg, sem a vonatkozó 
országgyűlési törvényt nem sértette meg. (Dr. Bárándy Gergely: Na de miért?) Ebből 
okszerűen következik az, hogy mi az álláspontom. 

Az egyedi – és itt elnök úrral is vitatkozom – és az általános érvényű állásfoglalás, 
hogy hozzunk-e ilyet, megmondom őszintén, én egyiket sem támogatom, sem az egyedit, sem 
az általánost. Megvan pontosan, hogy milyen jogszabályhely alapján kell az ülést vezetnie az 
elnöknek vagy az elnöklő alelnöknek, szerintem ezen túlmenően szövegeket letenni, ezt 
teljesen fölöslegesnek tartom. Az ülést vezető elnök és alelnök, aki vezeti az ülést, csak el 
tudja már dönteni, hogy milyen jogszabályi keretek között kell vezetnie az ülést!  

Az egy másik kérdés, én magam is tapasztalom – és azt hiszem, ebben kormánypárti 
és ellenzéki képviselők között nem lehet vita –, hogy vannak olyan ülésvezetési stílusbeli 
különbségek, amikor, hogy is mondjam, nem biztos, hogy mindenki betartja ezt. Gondolok itt 
például a legutóbbi, általam egyébként nagyon tisztelt Balczó alelnök úr ülésvezetésére, abban 
a bizonyos – nem kívánom megismételni – inkriminált dologban, amikor nem volt a helyzet 
magaslatán. De ha már szocialista példát kell mondani, akkor én megbotránkozva hallgatom 
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Ujhelyi alelnök urat, aki állandó prédikációkat tart a képviselőknek, hogy hogyan 
viselkedjenek, mit mondjanak, és ő is állandóan megjegyzéseket tesz különböző képviselőkre. 
De én ezt tudomásul veszem, neki ez a stílusa. Ujhelyi Ujhelyi módon vezeti, Kövér Kövér 
módon vezeti; mindenkire általánosan kötelező az a jogszabály, és emberek vagyunk, 
tévedhet bárki. 

Tehát én azt gondolom, nincs szükség külön semmiféle eseti és általános érvényű 
állásfoglalásra. Vezeti az elnök úgy, ahogy vezeti, mi meg tudomásul vesszük. A demagógia 
meg demagógia. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt megadom a szót Steiner képviselő úrnak, majd ismét Bárándy 

képviselő úrnak, egy megjegyzést hadd tegyek, képviselőtársaim; ez egy ügyrendi természetű 
dolog. A bizottság, ha ügyrendi természetű kérdéssel fordulnak hozzá, döntéskényszeri 
helyzetben van. Tehát azt, hogy semmilyen állásfoglalást nem hozunk, nem tehetjük meg. 
Legfeljebb, ha az a bizottság többségének a véleménye, hogy nem szükséges általános 
érvényű állásfoglalás, ezt az esetit meg nem fogadja el, akkor egy olyan eseti állásfoglalást 
kell előterjeszteni – és nyilván erre akkor ma már nem lesz lehetőség –, amely az elnök úr 
hibátlanságát mondja ki az adott ügyben. 

Én még érdemben, ha lementek a hozzászólások, amikor befejeződik a vita, fogok egy 
mondatot mondani a dologról. De itt ezt most az ülésvezetés és a bizottság helyzetét illetően 
fontos volt elmondani.  

Steiner Pálé a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha 

megnézem a beterjesztett két állásfoglalást, és egyben értelmezem majd történeti 
tényállásában, hogy valójában mi történt, akkor világosan lehet látni, hogy a két állásfoglalás 
tartalmában ugyanaz; az a különbség, hogy míg a frakcióvezető úr állásfoglalásában nevesítve 
van Kövér László házelnök úr, aközben a Salamon elnök úr által előterjesztett értelmezésben 
nincs nevesítve. De teljesen világos, hogy ha történeti tényállásnak tekintem a jegyzőkönyvet 
– márpedig a jegyzőkönyv a tényeket rögzíti –, és párban van ez a két dokumentum, akkor 
nyilvánvaló, hogy a bizottság által elfogadni kívánt állásfoglalás Kövér László házelnök úr 
tevékenységét minősíti. Ez nem vitás. Tehát ebből következően most azon vitatkozni, hogy 
belefér-e a szólásszabadságba, hogy Kövér elnök úr egyébként hogyan minősíti a 
képviselőtársam bekiabálását, ez okszerűen nem tartozik ehhez a vitához. Ez az első, amit 
szeretnék mondani. Ebből következően én változatlanul azt javaslom, hogy miután a 
szocialista frakció által előterjesztett állásfoglalás felel meg a jegyzőkönyvben foglalt 
történeti tényállás minősítésének, érdemben ezt kellene elfogadni, ha szakmailag nézem az 
ügyet. S természetesen, ha a többség a másik állásfoglalást fogja elfogadni, és odateszem 
mellé a jegyzőkönyvet, akkor is lehet látni, hogy miről van szó. Tehát nem kell itt most 
bennünket, egymást is túlteljesítve, sértegetni. Ami pedig azt illeti, hogy ha az alkotmányügyi 
bizottság leszavazza a saját elnökének az előterjesztését, az is, azt gondolom, semmifajta 
kommentárt nem kíván. Ez tehát az első kérdés. 

A második kérdés az, hogy a Házszabályban – persze én ezt nem tudom kívülről, de – 
van egy nagyon fontos jogintézmény. Egyébként Salamon elnök úr velem szemben már 
alkalmazta, amikor nem tetszett neki az én hozzászólásom, hogy megvonta tőlem a szót, arra 
hivatkozva, hogy az elnöki tevékenységben végzett ülésvezetési munkáját nem lehet 
kritizálni. Ebből következően úgy gondolom, hogy Kövér elnök úrnak is rendelkezésére áll ez 
az intézmény. Csakhogy ennek van egy másik oldala, és ez az igazi probléma, tisztelt 
képviselőtársaim; azon már nem akarok vitatkozni, hogy Salamon elnök úr akkor megfelelt-e 
ennek a követelménynek, de mégis, az Országgyűlés plenáris ülése egy nagyobb fórum, és 
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pontosan azért van az elnöknek ilyen jogosítványa, mert egyébként nem vehet részt az ilyen 
vitákban. Amíg ő a levezető elnök. Ezért teszi meg például Salamon elnök úr, nagyon 
helyesen azt, hogy amikor hozzá akar szólni, akkor átadja az elnöklést Papcsák alelnök úrnak, 
és akkor hozzászól. Tehát ha Kövér képviselőtársam, nem házelnöki minőségben, egyébként 
minősíteni akarta volna Lukács Zoltán képviselőtársam véleményét, akkor megtehette volna 
valamilyen ügyrendi megoldással. Én most nem tudom, hogy miképpen, de onnan, a 
pulpitusról mint levezető elnök biztos, hogy nem. Tehát ezért érdekes ez az állásfoglalás.  

Végül a harmadik dolog pedig nagyon egyszerű: ha meg tetszenek nézni a 
jegyzőkönyvet, és én arra nagyon jól emlékszem, természetesen tudomásul veszem, hogy 
önök most meg fogják védeni a házelnököt, de a házelnök ebben a folyamatban csődöt 
mondott. Egész egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Először is ki akarta zavarni 
képviselőtársamat – tessék megnézni a jegyzőkönyvet! Az van benne: Nyakó úr beszól, hogy 
„ez nem a Fidesz választmányi ülése, elnök úr”, mire: „legyen szíves elhagyni az üléstermet, 
képviselő úr”. Csak halkan kérdezem meg, hogy a másik inkriminált esetben lett volna-e erre 
lehetőség. Hát hosszasan vitatkozunk a szankciókon! Ne tessék most úgy csinálni, mintha 
nem történt volna meg! Egész egyszerűen Kövér elnök úr elveszítette a fejét, nem tudta, hogy 
mit csináljon, munkatársai lázasan keresték, hogy hogyan lehetne kizavarni Nyakó urat; 
Nyakó úr nem ment ki, paragrafust erre nem találtak; ott ültünk, tehetetlenül, és vártuk, hogy 
Nyakó úr kimegy, nem megy; násznagy…, vagy elnézést kérek, háznagy még nem volt, 
csendőrség, rendőrség nincs a parlamentben; Nyakó úr egy jó fizikumú ember, nem olyan 
egyszerű kitenni. Tehát elég nagy probléma és gikszer volt ott. De hát ebből következően, azt 
gondolom, Kövér úr ezt sem mérlegelte, hogy hacsak ő nem dobja ki egy jó dzsiu-dzsicu 
dobással Nyakó urat, akkor másképp ezt nem lehet most megoldani. (Zaj, közbeszólások.)  

Őszintén szólva, az év végére tekintettel vettem kicsit ilyen komikusra ezt a figurát, 
csak a helyzet groteszkségét szerettem volna érzékeltetni, hogy nyugodtan el lehet ismerni, 
hogy Kövér házelnök úr engedett nagy természetének (Moraj, közbeszólások.), és olyan 
típusú hozzászólásra ragadtatta magát a pulpitusról, még egyszer hangsúlyozom, az elnöki 
jogkörével visszaélve, ami nem volt helyes, és amelyet az alkotmányügyi bizottság, ha kicsit 
is ad magára, minősíti, és meghozza ezt az állásfoglalást. Ha nagyon korrekt akar lenni, akkor 
az ellenzéki állásfoglalást fogadja el, ha kicsit segíteni akar Kövér elnök úrnak, akkor az 
elnök úr által előterjesztettet. Hiszen ha a jegyzőkönyvvel összerakjuk, úgyis tudja mindenki 
ebben az országban, hogy miről volt szó, kivéve Kövér elnök urat és az őt támogató 
kormánytöbbséget. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért rögzítsük, hogy itt csak arról van 

szó, hogy minősítette-e demagógiának Lukács Zoltán hozzászólását, avagy sem. Az, hogy 
most valaki megkér valakit, hogy most hagyja el az üléstermet (Dr. Szakács Imre: 
Udvariasan!), vagy ne hagyja el… Szerintem egyébként nem minősítette demagógnak, szó 
sincs arról, hogy ezt Lukács Zoltán képviselőre mondta volna. Itt egyszerűen arról van szó, 
hogy a kormánypárti képviselőket utasította az elnök úr rendre. Úgyhogy én megmondom 
őszintén, nem is értem, már tizenöt perce ezen vitatkozunk, amikor az előterjesztés teljesen 
megfelel a Házszabálynak. Úgyhogy kérem, szavazzuk meg. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Én sem értem, hogy miért 
vitatkozunk tizenöt perce ezen, annyira egyértelmű, hogy Házszabályt sértett az elnök (Dr. 
Vas Imre: Annyira nem.), ezt is mondhatnám, képviselő úr, és azt gondolom, ez még mindig 
közelebb állna az igazsághoz, mint amit ön mond. Az, hogy hagyja el az üléstermet, mármint 
ez a felszólítás, amit Nyakó István képviselőtársamnak mondott, egyébként teljesen 
indokolatlanul és házszabályi hivatkozás nélkül, ez már csak hab a tortán, valóban nem erről 
van szó.  

Én figyeltem az önök fölszólalását, képviselőtársaim, mindegyikük elmondta azt, hogy 
Kövér elnök úr nem hibázott – csak valahogy az érv hiányzott mögüle. Szeretnék hallani 
önöktől végre egy érvet, mert Szakács képviselő úr is bekiabált, ami, még egyszer mondom, a 
műfajnak a része a parlamentben, a bizottságban is és a plenáris ülésen (Dr. Szakács Imre, 
nevetve: Mert ilyen bunkó vagyok! – Derültség.) – na látja, én ezt a szót nem ismétlem meg 
többször, még ha úgy gondolom, akkor sem fogom. De a lényeg az, tisztelt képviselőtársaim, 
hogy nem hallottam sem bekiabálva, sem a hozzászólásokban egyetlen érvet sem. 

Mi pedig, azt gondolom, mind az előterjesztésben, mind pedig a vita során 
megérveltük azt, hogy miért van helye itt a marasztalásnak. Én azt gondolom, ha valaki egy 
felszólalás kapcsán a „demagóg” szót kimondja és köti egy felszólaláshoz, mert 
képviselőtársaim, azért ne szakadjunk el annyira a valóságtól, hogy úgy gondolják, hogy ez a 
kifejezés nem köthető Lukács képviselőtársam felszólalásához – Kövér László konkrétan erre 
mondta. Ehhez képest, ha egy ilyen jelzővel illet valaki egy felszólalást, akkor az tartalmi 
véleményt mond róla. Azt gondolom, ez egy egyszerű logikai okfejtés. 

Az pedig egy házszabályi rendelkezés, hogy nem minősítheti tartalmi szempontból a 
levezető elnök azt, aki a felszólalást elmondja. Természetesen leszámítva azt, hogyha 
mondjuk, súlyosan sértő kifejezést s a többit használ.  

Ha ezt megállapítjuk, akkor azt gondolom, ebből egyetlen következtetés vonható le: 
az, hogy hibázott az ülésvezető elnök, és ezért az alkotmányügyi bizottság ezt a határozatában 
ki kell hogy mondja.  

Talán egyébként Varga István képviselőtársamnak a felszólalása állt a legközelebb 
ehhez, aki azt mondta, hogy tévedhet bárki. Igaza van, képviselő úr, ahogy Balczó elnök úr is 
tévedett, de meg is lett a következménye. Most Kövér elnök úr tévedett – azt gondolom, 
ennek is meg kellene hogy legyen a következménye. Tévedni lehet, csak ennek 
következménye van.  

Úgyhogy még egyszer azt kérem önöktől, hogy ne a pártjuk iránti lojalitás és az 
elnökük iránti lojalitás legyen az első, hanem egy picit a logika mentén gondolkodjanak, és 
szavazzák meg azt az előterjesztést, amit mi tettünk.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Nincs további hozzászólás. Én egy mondatot szeretnék hozzátenni az 

elhangzottakhoz, Varga István képviselő úr felszólalásához.  
Azzal én egyetértek elvben, hogy állásfoglalás ne ismételje meg a Házszabályt, mert 

akkor nincs rá szükség. De ennek az állásfoglalásnak az első bekezdése kibont 
normatartalmat, mert az nincs benn a Házszabályban, hogy az elnök minősítheti-e a 
felszólalásokat. Ez egy értelmezés, amikor azt mondjuk, hogy az elnök vezeti az üléseket. 
Erről beszél a Házszabály, meg arról, hogy rendreutasít. De az, hogy ennek keretében 
használhat-e minősítéseket vagy sem, és ha igen, milyen mértékig, ez nincs benn a 
Házszabályban expressis verbis. Én azt javaslom, hogy ezt értelmezésként adjuk, és ennyiben 
az általános érvényű állásfoglalás nem a Házszabály megismétlése.  

A második bekezdés valóban a Házszabály megismétlése, de ebben az összefüggésben 
azért tartottam fontosnak, mert világosan határt kívántam húzni a között, amikor az elnök egy 
házvezetési intézkedést tesz és annak jegyében megnyilvánul, illetőleg érdemben felszólal.  
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Én változatlanul azt kérem képviselőtársaimtól, hogy az általam javasolt általános 
érvényű állásfoglalást fogadják el. 

Szavazások 

Határozathozatal következik, további hozzászólás hiányában. Először a Szocialista 
Párt időben előbb érkezett javaslatát teszem fel szavazásra. Elfogadja-e a bizottság azt az eseti 
állásfoglalás-tervezetet, amelyet a Szocialista Párt nyújtott be? Kérdezem, ki ért ezzel egyet. 
Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) Ez 5 szavazat volt, a bizottság nem fogadta el 
ezt az eseti állásfoglalást. 

Elfogadja-e a bizottság az általam javasolt általános érvényű állásfoglalást? Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság az általános érvényű állásfoglalást 
elfogadta. 

Egyebek 

„Egyebek” címén van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Igen, lesz egy út január 23-án 
Brüsszelbe, egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselő részvétele lehetséges. Amiről szó 
van, az Európai Parlament jogi ügyekért felelős bizottsága parlamenti bizottsági ülést szervez. 
Tolmácsolás lesz; angol nyelven folyik, de lesz magyar nyelvű tolmácsolás is. Január 4-éig 
kell leadnom a külügyi hivatalnak a jelentkezők nevét.  

Megadom a szót Lamperth Mónikának. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is 

szeretném azt mondani, hogy szerintem ez egy fontos ügy, és fontosnak tartom azt is, és 
örülök, hogy a külügyi hivatal az alkotmányügyi bizottság tagjainak biztosít lehetőséget arra, 
hogy ezen részt vegyen. Azt javaslom, hogy az ellenzéki képviselők közül Steiner Pál 
képviselőtársam utazzon és képviselje az ellenzéki oldalt ezen a konferencián. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e további hozzászólás, igénybejelentés, inkább így kérdezem. (Nincs 

ilyen jelzés.) Nincs. Akkor úgy tekintem, a bizottság nem tesz észrevételt, hogy Steiner Pál 
képviselő úr jelenjen meg ellenzéki részről. A kormánypárti oldalon pedig egyeztetni fogjuk a 
részvételt. Ennek megfelelően intézkedem, a kormánypárttal egyeztetve.  

Tisztelt Bizottság! A babona azt kívánná, hogy most ne mondjak semmit, mert amikor 
kellemes ünnepeket vagy szép karácsonyt szoktam kívánni, annak jegyében, hogy már 
úgysem találkozunk, akkor richtig előfordult, hogy két óra múlva össze kell hívni a 
bizottságot egy ülésre. (Derültség.) De ha a babonához igazodom, akkor nem tudom 
megköszönni a munkájukat, és nem tudok szép karácsonyt kívánni, úgyhogy mégiscsak ezt az 
utóbbit választom.  

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Boldog karácsonyt, boldog új évet 
kívánok mindenkinek! 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


