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Napirendi javaslat  
 

1. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9926. szám)  

(Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   

 

2. A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9383. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9465. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Salamon Lászlónak (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Steiner Pálnak (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)   
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm elnök urat, a bizottság tagjait, 
minden kedves munkatársunkat és valamennyi érdeklődőt. 

Megkezdjük mai bizottsági ülésünket, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság február 19-ére, a mai napra 12 órára összehívott ülését. 

Megállapítom a helyettesítések rendjét: Molnár Attila Varga Istvánt, Kozma Péter 
Turi-Kovács Bélát, Vas Imre Bohács Zsoltot, Horváth Zsolt Mátrai Mártát, Vitányi István 
Szakács Imrét, Gyüre Csaba Staudt Gábort, Salamon László Rubovszky Györgyöt, szerény 
személyem pedig Gulyás Gergelyt helyettesíti. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk. 

Öt napirendi pontra tettünk javaslatot, amelyből egyhez, a jogi segítségnyújtással 
összefüggő indítványhoz kapcsolódó módosító javaslat nem érkezett, ily módon négy 
napirendi pontot kell tárgyalnunk. Ki az, aki a meghirdetett napirenddel egyetért? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk a 
napirendet. 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/9926. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Megnyitom 1. napirendi pontunk tárgyalását: az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, Vejkey képviselőtársunk 
önálló indítványát tárgyaljuk. Egyetlen kapcsolódó módosító indítvány érkezett, Vas Imre 
képviselő úrtól. 

Szeretettel üdvözlöm Virág Rudolf államtitkár urat és munkatársát. Vejkey képviselő 
úr mint előterjesztő nincs jelen, de ez nem akadálya a napirendi pont megtárgyalásának. 

Megkérdezem államtitkár urat, támogatja-e a módosító javaslatot. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük nyilatkozatát. Megnyitom a vitát. Hozzászólás? Parancsoljon, 

Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tegnap a részletes 

vitában üdvözöltük egyrészt azt, hogy ez a kapcsolódó javaslat beérkezett Vas Imrétől, 
másrészt viszont elmondtuk a Jobbik-frakció képviseletében, hogy ezzel a tartalommal 
szerettük volna mi is módosítani a törvényjavaslatot. Hiszen ha ez nem történt volna meg, 
márpedig az a beterjesztéskor nem történt meg, tehát a beterjesztéskor teljeskörűen kinyílt 
annak a lehetősége, hogy akár az utolsó percekben a választókerületeket úgy változtassák, 
ahogy az a mindenkori politikai térképadatok alapján a legmegfelelőbb a kormánytöbbség 
számára. Itt nagyon erőteljes és komoly tiltakozás és szóemelés után ezek szerint meg tudtuk 
győzni a kormánytöbbséget arról, hogy mindenképpen kell egy időkorlát, hogy meddig lehet a 
választókerületekhez hozzányúlni. Még egyébként egy ennél korábbi időpont sem lenne 
indokolatlan, hiszen ha az az indok áll fenn, amelyet egyébként hivatkoznak, hogy az 
Alkotmánybíróság döntése miatt kell ezt a módosítást megtenni, ezt most is meg lehetne 
tenni, és nem kellene később egy bizonytalan vagy bármilyen jövőbeli elgondolás alapján 
még igazgatni a választókerületeken. De egy a lényeg, hogy mi azért tudjuk ezt támogatni, 
mert korlátozza és időben behatárolja azt a lehetőséget, hogy a választásokat megelőzően a 
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választókerületek határai miképpen kerüljenek módosításra. Sajnos voltak olyan példák, 
amikor a választókerületeket egészen abszurd módon alakították, akár U alakú 
választókerületeket, vagy olyan választókerületeket hoztak létre, amelyekben az egyik 
településről a másikra való áthaladás például nem is oldható meg közúton, csak úgy, ha egy 
másik választókerületre lépünk.  

Tehát vigyáznunk kell itt arra, hogy ne történhessen visszaélés. Ezért végül is a 
garanciális jellege miatt, s mivel tulajdonképpen a mi eredeti módosító javaslatunknak az 
elfogadását is jelenti, mi ezt támogatjuk. 

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

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársamhoz csatlakozva szeretném elmondani, hogy ez a 
módosítást tulajdonképpen egy garancia, a jogállamiságnak egy bizonyos garanciája. Éppen 
Gaudi képviselőtársammal mi voltunk azok, amikor zajlott a választási törvény vitája, 
megszülettek az új választókerületek, és a törvényjavaslat előterjesztőjével, Lázár Jánossal 
vitattuk meg a parlamenti szünetben azt a kérdést, hogy hogyan lehet átrajzolni egy párt 
javára a választókerületek határait, és milyen extrém esetek fordulhatnak elő ebben. S hogy 
erre kell valamilyen garancia, hogy ez ne fordulhasson elő, hiszen folyamatosan látjuk azt, a 
közvélemény-kutató cégek hónapról hónapra terjesztik elénk a vizsgálati eredményeiket, mely 
területen hol, milyen eredmények születnek. Nyilván ezekből, illetve egy jó ilyen csapatot 
alkalmazva, adott esetben utolsó pillanatban átrajzolva a választókerületek térképét, teljesen 
valótlan eredményeket, illetve teljesen más eredményeket is, mint ami valójában megszületne, 
olyanokat is meg lehet alkotni. Egy jogállamban nyilván nem az a cél, hogy ez 
előfordulhasson. Ezért örülünk annak, hogy törvényi garancia biztosítja a 
választókerületeknek legalább egy bizonyos időtartamban történő megváltoztathatatlanságát, 
hiszen bizonytalanságot okozna, és a jogállamiságban való hitet venné el az emberektől, ha ez 
nem történne meg.  

Ezt mi is előterjesztettük, tartalmilag hasonló módon, és örülünk, hogy ez végül is 
megjelent, és reméljük, hogy a bizottság ezt támogatja. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Más hozzászólás nincs, a vitában elhangzottakra Vas 

Imre képviselő úr fog majd válaszolni. Államtitkár úr, kíván hozzászólni? 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tartalmilag az előterjesztés kifejezi a szándékot. 
 
ELNÖK: Nagyon köszönjük. Vas Imre! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Jobbikos képviselőtársaimnak jelzem, hogy mint ahogy 

Vejkey képviselőtársunk korábban is elmondta, itt kizárólag az volt egyébként az eredeti célja 
a módosításnak, hogy a választási eljárási törvényt el tudja fogadni az Országgyűlés. Tehát 
semmi más nem volt, amiért kapcsolódó módosító indítványt terjesztettem elő, mint hogy ez a 
megfogalmazás, amit előterjesztettem, pontosabb, mint Gaudi és Dúró képviselőtársaim 
módosító indítványa. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Ki támogatja a kapcsolódó 

módosító indítványt? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság támogatta.  
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A szavazás során Mátrai Márta Puskás Imrét helyettesítette. Ezt a napirendi pontot 
lezárom, köszönjük szépen. 

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9383. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Rátérünk a 2. napirendi pontunk tárgyalására: a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. 4 pontról kell döntenünk.  

Üdvözlöm Répássy Róbert államtitkár urat és munkatársnőjét nagy szeretettel. 
Az 1. pontban Cser-Palkovics András képviselő úr terjesztett elő javaslatot, amely 

összefügg a 3. ponttal. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Parancsoljon, Gaudi-Nagy Tamás! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, 

hogy az egészségügyi végzettség is bekerül a Szabadalmi Ügyvivői Kamarába való felvételre 
jogosító végzettségek közé, ez eddig nem volt benne az előterjesztésben, igazából ennek az 
okát kérdezem, hogy miért került erre sor. Az informatikai végzettség tekintetében is 
ugyanezt kérdezem, mert mind a kettő új elem, illetve összefoglaló elem, csak igazából nem 
tudom, miért nem tudtak akkor a szövegezésnél odafigyelni, ha ennek viszont most oka van. 
Tehát mi az oka ennek, hogy ez támogatást nyert így a kormányzat, a tárca részéről? 

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

Tisztelt Bizottság! A módosító javaslatot nem mi nyújtottuk be, azt pedig nem tudom, a 
képviselő úr mire gondolt, amikor benyújtotta.  

Mi azért támogatjuk, a kormány azért támogatja a módosító javaslatot mint 
előterjesztő, hogy lehetőség szerint mindazok a szakmák szerepeljenek ebben a felsorolásban, 
akik egyáltalán szóba jöhetnek. Tehát teljeskörűen igyekeztünk ezeket megjeleníteni. Még így 
is van benne egy példálózó jellegű felsorolás, hiszen onnantól kezdve, hogy „különösen 
orvosi, állatorvosi…” s a többi, az is egy példálózó jellegű felsorolás. Ez azt jelenti, hogy bár 
ez a természettudományi jellegű végzettségen belüli példálózás, mégis elég széles a 
felsorolása.  

Majdnem hogy azt kellene kérdeznem, képviselő úr, van-e valami oka arra, hogy 
külön kifogásolja az egészségügyi végzettséget, miközben, mondjuk, az orvosi már eddig is 
benne volt? Tehát nem egészen világos, miért szúrt szemet önnek az egészségügyi; az orvosi 
már az eredeti szövegben szerepel.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Nincs reakció, szavazás következik az 1. és a vele 

összefüggő 3. pontokról. A szavazás során Steiner Pál Lamperth Mónikát helyettesíti. Ki 
támogatja a javaslatokat? (Szavazás.) 19 igen szavazattal a bizottság támogatta. Ellenpróba? 
Steiner Pál még nem vesz részt a szavazásban; itt van, csak még nem szavaz. 

A 2. pont Cser-Palkovics András képviselő úr indítványa. Kérdezem az államtitkár 
urat. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Egyetértünk a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Egyetért. Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazunk. Ki támogatja Cser-

Palkovics András indítványát? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
A 4. pont nyelvhelyességi szempontból történő módosítást javasol 1-7. alpontok 

szerint. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gondolom, itt vita nem indukálható, szavazásra érett a 

kérdés. Ki támogatja? (Szavazás.) 20 igen szavazattal a bizottság támogatta. 
Bizottsági módosító javaslat benyújtását kezdeményezi Cser-Palkovics András elnök 

úr a kulturális bizottság részéről, amelyet már be is nyújtottak 11. szám alatt, de első helyen 
kijelölt bizottságként meg kell tárgyalnunk. Kérem államtitkár urat, hogy a kormány nevében 
nyilatkozzon. 

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

Elnök úr, köszönöm, hogy pontosította, ez egy benyújtott módosító javaslat… 
 
ELNÖK: Benyújtott, igen. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

…csak nem tartalmazta a kiegészítő ajánlás, de gondolom, ennek csak technikai oka volt. 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet ebben a formában a módosító javaslattal. Ha szükséges, akkor elmondjuk, 
hogy milyen formában értünk vele egyet, de csak akkor, ha egyáltalán a bizottság tervezi, 
hogy támogatja. 

 
ELNÖK: Nem szükséges; úgy látom, van nekünk erre egy bizottsági módosító 

javaslatunk. Igen, itt van előttünk, amelyet Vas Imre, úgy látom, kezdeményezni fog. 
Parancsoljon! 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Igen, javaslom ezt a kiosztott módosító indítványt, amely 

nincs aláírva, és „tervezet” megjelöléssel van előttünk, benyújtani. Én úgy látom, ez 
helyesebb, mint amit Cser-Palkovics képviselő úr, illetve a kulturális bizottság nyújtott be.  

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

Elnök úr, a bizottság kitalálta az előterjesztő gondolatait. (Derültség.) Nagyon örülök, hogy 
ezt a módosító javaslatot benyújtják. 

 
ELNÖK: Nagyon kiváló szakapparátussal rendelkezünk.  
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Először szavazunk tehát a kulturális bizottság módosító javaslatáról, támogatjuk-e. A 
magam részéről nem támogatom. (Szavazás.) Senki nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Most a bizottsági módosító javaslatunk benyújtásáról szavazunk, amelyet Vas Imre 
képviselő úr kezdeményezett. Kérdezem a bizottságot, benyújtja-e. (Szavazás.) 20 igen 
szavazattal a bizottság úgy döntött, hogy a javaslatot előterjeszti.  

Köszönjük szépen, ezt a napirendi pontot lezárhatjuk, mert nincs más módosító 
javaslat, amelyet meg kell vitassunk. 

A 3. napirendi pontunk tehát kiesett. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9559. szám); kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása 

Következik a 4. napirendi pont: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatása. 
A napirendi pontnál szintén Répássy államtitkár úr képviseli a kormányt. 

Az önkormányzati bizottság benyújtott egy módosító javaslatot. Kérdezem államtitkár 
urat, egyetért-e az önkormányzati bizottság módosító indítványával. 

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

Elnézést kérek, elnök úr, még lemaradtam az információkról, mert olyan gyorsan vezeti elnök 
úr az ülést. 

 
ELNÖK: Megtisztel államtitkár úr. (Derültség.) Akkor tehát hagyunk egy kis olvasási 

lehetőséget. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság elkészítette a T/9559/7. számú 
módosító javaslatát. Más módosító javaslat ehhez nem érkezett, képviselők nem nyújtottak be, 
csak az önkormányzati bizottság ezt a javaslatot. A tegnapi napon benyújtottunk egy módosító 
javaslatot, amelyet egy kis korrekcióval illetett az önkormányzati és területfejlesztési 
bizottság, címében pontosította. 

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

Igen, elnök úr, támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Nagyon köszönjük. Úgy látom, vita ebben a kérdésben sincs. Szavazásra 

kerül sor. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem, Steiner Pál és Lamperth Mónika. 

Más módosító javaslatról nem kell döntenünk, a napirendi pontot lezárhatjuk. 
Köszönjük szépen államtitkár uraknak és munkatársaiknak az ülésen való részvételt. 

Egyebek 

Az „egyebekben” emlékeztetem a bizottság, hogy a február 25-ei időpontot a 
szavazások miatt még pontosítjuk. A vendégeinket, a raportőröket szívesen látjuk. Gaudi 
képviselő urat felkérjük, vegyen majd részt ezen a megbeszélésen. Megpróbáljuk a 
szavazások utánra applikálni a találkozót. 

Köszönöm szépen a bizottsági ülésen való megjelenést. S még egyszer köszönjük 
Salamon elnök úrnak, hogy tiszteletét teszi a bizottság ülésén mint bizottsági elnök és tag.  

Köszönjük szépen. A bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  
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