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Napirendi javaslat  
 

1. Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós 

polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló 

jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10766. szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként)   

 

2. Zárószavazás előkészítése:  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10221. szám)  

(Horváth István, Font Sándor, dr. Nyitrai Zsolt és Patay Vilmos (Fidesz) 

képviselők önálló indítványa)   

 

3. Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10593. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/10594. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/10484. szám)  

(Vona Gábor, Murányi Levente, dr. Gyüre Csaba, dr. Gaudi-Nagy Tamás, dr. 

Staudt Gábor, Hegedűs Lorántné, Szilágyi György, Szávay István és Baráth Zsolt 

(Jobbik) képviselők önálló indítványa)  

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
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6. A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a mentelmi ügyek tárgyalására 

vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában  

(AIB/36/2013.)  

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

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

7. Z. Kárpát Dániel, az Országgyűlés jegyzőjének megkeresése a kérdések 

megválaszolására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában 

(AIB/32/2013.)  

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

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

8. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Botka László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Nagy Balázs Ágoston szakmai tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Tóth Róbert főosztályvezető (Központi Statisztikai Hivatal)  
Branyiczkiné Géczy Gabriella osztályvezető (Központi Statisztikai Hivatal) 
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 58 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem a tisztelt képviselőket, foglalják el a helyüket, 
megkezdjük az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság mai nap 11 órára 
összehívott ülését. 

Nagy szeretettel köszöntöm önöket, illetve minden kedves megjelentet, a hivatal 
dolgozóit, jegyzőkönyvvezetőnket, bizottságunk munkatársait. 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, figyelemmel arra is, hogy Gulyás 
Gergely képviselőtársunkat Turi-Kovács Béla, Mátrai Mártát Vas Imre, Molnár Attilát Kozma 
Péter, Vitányi Istvánt Szakács Imre, Gruber Attilát Rubovszky György, Cser-Palkovics 
András elnök urat pedig szerény személyem helyettesíti. Nem tudom, az ellenzéki képviselők 
helyettesítése megoldott-e, vagy most próbálják megoldani. (Dr. Lamperth Mónika: 
Mindannyian itt vagyunk, elnök úr.) Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megjelentek, 
köszönöm szépen. Jó munkát kívánok önöknek is a mai napra. 

A kiküldött napirendhez képest javaslom majd levenni a zárószavazás előkészítése 
kapcsán a hegyközségekről szóló törvénymódosításra vonatkozó előterjesztést.  

Ezen kívül arra teszek még indítványt, hogy államtitkár urat bevárva, az 1. napirendi 
pontunk változatlan; a 2-est levenni javaslom; utána az 5., 6., 7. napirendi pontokkal 
folytatnánk; s ezt követően térnénk vissza a 3., 4. napirendi pontra. Tehát ebben a sorrendben 
haladnánk. Ki az, aki egyetért a mai napirendre tett indítványommal? Aki egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetértett, tehát eszerint  
fogunk haladni. 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság 
biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/10766. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, előterjesztőként 

Megnyitom az 1. napirendi pontunk tárgyalását: Viviane Reding, az Európai Bizottság 
jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel 
kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat módosító 
javaslatainak megvitatása. Ehhez mindösszesen 5 pontból álló ajánlás van előttünk. A 
kormány képviselője nincs jelen; ez a saját indítványunk. 

Az 1. pont Staudt képviselő úr és társainak módosító javaslata. Kívánja-e kiegészíteni, 
képviselő úr? Kérem, röviden! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Arra teszünk 

javaslatot, ami a jelentésből is kiderül, hogy tulajdonképpen az írek és az ír hatóságok 
magatartása legalább annyira, ha nem jobban, hozzájárult a helyzet kialakulásához, ami 
egyébként politikai szempontból is felvethető. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy ilyen határozati 
javaslat, anélkül, hogy az ír hatóságokról és ír igazságügyi miniszterről nem emlékezünk meg 
abban a tekintetben, hogy nagyobb együttműködési készséget vártunk volna el tőle, akkor a 
problémának csak egy részére világítanánk rá. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Ha nem, akkor kérem, 

szavazzunk! Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 16 tartózkodás; nem szavazat nem volt. A bizottság nem támogatta mint 
előterjesztő. 
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A 2. pont Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselő urak módosító javaslatát 
tárgyaljuk. Hozzá kíván szólni Lamperth Mónika képviselő asszony. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Az általános vitában Szanyi Tibor képviselőtársam ismertette a Magyar 
Szocialista Párt álláspontját. Ezzel összhangban állnak azok a módosító indítványok, 
amelyeket Szanyi Tibor és Harangozó Gábor szocialista képviselők nyújtottak be.  

Ennek a 2. módosító indítványnak az a lényege, hogy a képviselőcsoportunk mélyen 
elítéli azt, hogy politikai haszonszerzésre akarja két kisgyerek szörnyű halálát felhasználni a 
kormányoldal. Ezt azért szeretném elmondani, mert szeretném, ha itt a bizottságban is 
megerősítést kapna ez az alapvető álláspont. Tehát mi az egészet egy torz megoldásnak 
tartjuk, ezt részletesen ismertettük a bizottságban. És nincs illúzióm arra nézve, hogy ezt a 
másik oldal elfogadja vagy sem, de mégis fontosnak tartom, hogy itt is megerősítést kapjon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én meg szomorú vagyok, hogy ilyen megnyilatkozást tett 

képviselőtársam. Én azt gondolom, hogy ez egy tiszta igény mindannyiunk részéről, és azt 
hiszem, ebben minden politikai szereplőnek egyet kellene érteni, hogy egy bűnelkövető töltse 
le a jogerős ítéletben rá szabott büntetését magyar joghatóság alatt. Úgyhogy én azt 
gondolom, ez teljesen természetes. 

Most szavazásra kerül sor. Ki támogatja Szanyi Tibor képviselő úr indítványát? Aki 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 19 
nem. A bizottság nem támogatta. 

A 3. pont Szanyi Tibor és Harangozó Gábor képviselők módosító javaslata. Ki kíván 
hozzászólni? Lamperth Mónika, parancsoljon! 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az általános vitában a 

fideszes képviselők ugyanúgy megpróbálták a Magyar Szocialista Párt álláspontját kiforgatni, 
pontosabban az ellenkezőjét mondani annak, mint amit mondtunk, mint ahogy ezt most elnök 
úr is megtette.  

Szó nincs arról, hogy az MSZP-ből bárki is azt gondolná, hogy egy elítélt bűnözőnek 
ne kellene letölteni a büntetését. Szó nincs arról, hogy akit akár gondatlan, akár szándékos 
bűncselekmény miatt bíróság jogerősen elítélt, annak felmentést lehetne adni ez alól 
valamilyen politikai megfontolásból. Erről szó nincs. És ilyet nem is csinált soha az MSZP. 
Szemben önökkel, akiknek a miniszterelnöke úgy döntött, hogy Safarov azeri katonatisztet 
úgy adják át, aki gyilkos volt egyébként, és nem kocsival gondatlanul ütött el valakit, hanem 
egyébként szándékosan meggyilkolt egy embert (Dr. Szakács Imre: És egyébként nem magyar 
állampolgárt.), na, azt szívbaj nélkül kiengedték. Az igazi okot még mindig nem lehet tudni, 
hogy mi volt. (Közbeszólások.) Kénytelen vagyok így fogalmazni, hiszen a miniszterelnöktől 
kezdve mindenki beleállt ebbe az azeri katonatiszt ügybe. Úgyhogy én azt gondolom, 
önöknek semmilyen erkölcsi alapjuk nincs nekünk bármilyen kritikát megfogalmazni. Mert az 
önök kormánya elengedte ezt a gyilkost (Dr. Gruber Attila: Nem elengedte! Kiadta!), és azóta 
a hazájában hősként ünnepelik. (Dr. Szakács Imre: Jogászkolléga, kiadta!) És egy másik 
ügyben, ahol két szerencsétlen kisgyereknek a halálát használják föl politikai haszonszerzésre, 
ezt az MSZP nem tudja elfogadni, nem tudja támogatni.  

Úgyhogy ha önök konzekvensek, és igaz az, amit Papcsák elnök úr az előbb mondott, 
hogy a bűnelkövetőknek a büntetést ki kell tölteniük, ha önök ezen az állásponton vannak, 
akkor itt az alkalom, hogy támogassák ezt a módosító indítványt. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt képviselő úré a szó, utána pedig Ipkovich 
képviselő úr jelentkezett. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Legnagyobb igyekezetem ellenére sem tudtam már a plenáris ülésen sem követni az MSZP 
álláspontját, és itt sem. Tudniillik ha annak a Viviane Redingnek adnak igazat, aki érthetőnek 
nevezi, hogy az ír hatóságok se nem adják át azt a Ciarán Tobint, aki két magyar gyermeket 
halálra gázolt, se nem töltetik le vele a büntetését, tehát ezt érthetőnek és normálisnak nevezi 
Viviane Reding, és önök Viviane Redingnek adnak igazat, akkor kinek az oldalán állnak? 
(Dr. Gyüre Csaba: Tudjuk, hogy kinek az oldalán.)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ipkovich képviselő úr, röviden! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm. Nem győzöm elégszer 

hangsúlyozni, hogy a mi álláspontunk az, hogy a bűnelkövetőnek le kell töltenie a büntetését. 
(Dr. Staudt Gábor: De nem ezt mondjátok!)  

Amit viszont az elnök úr mondott, hogy azt a büntetést kiszabó Magyarországon kell 
letölteni (Közbeszólások: Nem ezt mondta! – Dr. Staudt Gábor: Elnök úr joghatóságot 
mondott! Az más!), annak némileg ellentmond Navracsics miniszter úrnak az a nyilatkozata, 
hogy ő személyes garanciát vállalna arra az esetre, hogy ha megkezdi a letöltését az ír gázoló, 
és ha a hazájában akarná folytatni a büntetés letöltését, Navracsics úr a szavát adta, hogy ő ezt 
készséggel fogja támogatni. Magyarul nem arról van itt sem szó, amit elnök úr mondott, hogy 
Magyarországon kell letölteni – Magyarországon kell megkezdenie a letöltését. 

 
ELNÖK: Így van. Én sem mondtam mást. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): De az előbb nem ez hangzott el elnök úr 

szájából, ezért vagyok kénytelen helyreigazítani.  
A másik az, hogy a Viviane Reding asszonnyal való miniszterelnöki vagy miniszteri 

vitájukat erre a szintre vinni nem tartom túl ízlésesnek. Reding asszony valóban tévedett a 
magyar jogrendszert illetően; nem akkor változott az meg, amikor kiszabták a büntetést, 
hanem azóta önök változtatták meg a demokratikus működés elveit és a bírói függetlenség 
garanciáit. Tehát ennyiben mindenképpen helyre kell igazítunk Reding asszonyt. 

 
ELNÖK: Ebben a körben utolsó hozzászólás következik Vas Imre képviselő úr 

részéről, és utána szavazunk. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Arra ellenzéki, MSZP-s képviselőtársaim figyelmét 

felhívnám, hogy vannak különböző kiadatási egyezmények, amit egyébként nyilván minden 
országnak, amelyik aláírta, be kell tartania. Úgyhogy szerintem, amit itt Ipkovich 
képviselőtársam mondott, semmi ellentmondás nincs a Fidesz álláspontjában.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Ki támogatja Szanyi Tibor és 

Harangozó Gábor képviselők módosító javaslatát a 3. pontban? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem 
támogatja? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem támogatta. 

Puskás Imre képviselő urat Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony helyettesítette 
a szavazás során, ezt rögzítjük a jegyzőkönyv számára. 
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A 4. pont Szanyi Tibor és Harangozó Gábor módosító javaslata. Megnyitom a vitát. Ki 
kíván hozzászólni? Senki. Szavazásban vagyunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem támogatta. 

Az utolsó pont az 5-ös, Szanyi Tibor és Harangozó Gábor módosító indítványa. Nincs 
vita, úgy látom, akkor szavazhatunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem támogatta. 

Köszönöm szépen, lezárom ezt a napirendi pontot. 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10594. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Most a 4. napirendi ponttal tudjuk folytatni: ez a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. 
Összességében 5 pontos ajánlást terjesztettek elő. 

Az 1. pont Lamperth Mónika képviselő asszony módosító javaslata, amely összefügg a 
2. ponttal. Kérdezem, a kormányt ki képviseli; kérem, a jegyzőkönyv számára a mikrofonba 
nevet és beosztást szíveskedjenek mondani. 

 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nagy Balázs Ágoston szakmai főtanácsadó, KIM.  
 
ELNÖK: Köszönöm; és gondolom, a munkatársai. 
 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem, ők a KSH-ból érkeztek. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Tóth Róbert, KSH, a jogi 

főosztály vezetője. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Az 1. pont tehát Lamperth Mónika képviselő asszony módosító javaslata, amely 

összefügg a 2. ponttal. Kérdezem tisztelettel önöket, a kormány támogatja-e. 
 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Lamperth Mónika, parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy miért nem 

támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék válaszolni! 
 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Köszönöm szépen a szót. Az 

általános vitában elhangzottakkal összhangban nekünk továbbra is az az álláspontunk, hogy 
ez a módosítás nem új tevékenységet határoz meg a KSH tevékenységében, hanem 
egyértelműsíti annak a közhatalmi jellegét. Tehát a korábbi szabályozás ilyen szempontból 
nem volt egyértelmű. A hivatal nemcsak amolyan közszolgáltató, hanem közhatalmi 
jogkövetkezménnyel járó, bírsággal érvényesíthető tevékenységet is ellát.  

Tehát ez az érvelésünknek az indoka, röviden. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Bárándy képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon 

rövid kérdésem lenne, hogy hogyan van az, hogy a kormány véleményét a KSH tolmácsolja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék válaszolni a kérdésre! 
 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

KSH egy kormányhivatal, és eddig is gyakorlatilag a KSH volt mindig, amely a statisztikával 
kapcsolatos jogszabályok tervezeteinél itt volt a bizottság előtt és képviselte a szakmai 
álláspontot. Mert a legtöbb kérdés olyan jellegű, ami olyan statisztikai jellegű 
háttérismereteket igényel, amelyet a KSH tud megfelelően elmondani. A KIM mögötte van 
ezeknek az állásfoglalásoknak, de azt gondolom, mindenki számára szerencsésebb és 
hatékonyabb, ha ezek a KSH képviselőinek a szájából hangzanak el. Ezek mögött a KIM 
mindig ott volt, és a KIM az, hiszen a kormány az előterjesztője és az itteni képviselője 
ezeknek az ügyeknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitában más hozzászólásra jelentkezőt… (Jelzésre:) 

látok. Lamperth Mónika, parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az általános vitában a 

parlamentben én valóban elmondtam azokat az érveket, sőt itt a bizottság ülésén is, amire a 
KSH képviselői válaszoltak. De sem itt a bizottságban, sem a parlamenti vitában nem tudtak 
engem meggyőzni arról, hogy a KSH tevékenységét egyrészt ma közhatalmi tevékenységnek 
lehet-e minősíteni, másrészt miért van rá szükség, hogy ezt erősítsük. 

Valóban, precízen egyetlenegy jogszabályban sincs direkt a közhatalmi tevékenység 
definiálva, de az Alkotmánybíróság a közhatalmi tevékenység megfogalmazásával, annak a 
definiálásával, annak elemzésével, hogy ez a tevékenység tartalmában mit jelent, foglalkozott. 
Közjegyzőkkel kapcsolatban meg más olyan tevékenységgel kapcsolatban is kifejtette… Vas 
Imre képviselőtársam olyat még nem hallott, hogy általában, elvi éllel lerögzítenek valamit 
egy ügy kapcsán, és az másra is érvényes; úgy látom a metakommunikációjából. Én 
mindenesetre fontosnak tartom azt, amit az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben lerögzített, 
jelesül azt, hogy többek között garanciát ad: ha van közhatalmi tevékenysége egy szervnek, 
akkor arra nézve, hogy hogyan él ezzel a közhatalmi tevékenységgel, garanciákat is kell a jogi 
normának tartalmaznia. Ha erősíteni kívánják a közhatalmi tevékenységet, tételezzük föl, 
hogy az önök szempontjából ez megalapozott igény, akkor ezt csak úgy lehet alkotmányosan 
megtenni – én egyébként ezzel nem értek egyet, de a logikáját szeretném végigvinni ennek az 
érvelésnek –, ha vannak garanciák arra nézve, hogy hogyan él ezekkel a most már, az önök 
szándéka szerint megerősítendő közhatalmi eszközökkel.  

Miután ilyen nincs, ezért egyetlen jó megoldás látszik: ha ezt a szakaszt elhagyjuk. 
Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy álljanak a jogállam pártjára, és támogassák a 
módosító indítványomat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a vitát lezárom. Kérdezem, kívánnak-e reflektálni a 

Statisztikai Hivatal, illetőleg a KIM részéről. (Jelzésre:) Nem kívánnak. Köszönöm. 
Akkor szavazunk Lamperth Mónika indítványáról. Ki támogatja az 1. pontban lévő 

indítványt, amely összefügg a 2-essel? (Szavazás.) 3 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 
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Rátérünk a 3. pontra, dr. Kiss Sándor képviselő úr módosító javaslatára. Kíván-e 
valaki hozzászólni? Nem kíván. Kormány? 

 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem 

támogatja. Kérdezem, ki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. pont dr. Kiss Sándor módosító javaslata. Kérdezem tisztelettel, támogatja-e a 
kormány. Parancsoljanak! 

 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Lamperth Mónika képviselő asszony indítványa. A kormány támogatja-e? 

Parancsoljanak! 
 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás? Lamperth Mónika, parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az, hogy az elhalálozási 

okok statisztikai kezelése egy fontos kérdés, ezeknek az adatoknak a gyűjtése, elemzése, ez 
nem kérdés, tehát hogy ez fontos a statisztikai tevékenységben, ezt csak megerősíteni tudom. 
De annak semmi okát nem látom, hogy a halottvizsgálattal kapcsolatos adatokat egyedi 
azonosításra alkalmas módon vegye át a KSH és kezelje azt. Márpedig ez a jogszabály erre ad 
felhatalmazást. Tehát hogy itt konkrétan X. Y.-nak az elhalálozásával kapcsolatos okokat és 
ezeket az egyéni azonosításra alkalmas adatokat vegyen át a KSH, ennek semmilyen indokát 
nem látom a világon. Úgyhogy én ezért javasoltam, hogy ezt a felhatalmazást vegyük ki a 
jogszabálytervezetből. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Van-e más hozzászólásra jelentkező? Nincs. 

Akkor ezt lezárom, és kérdezem, kívánnak-e válaszolni. Parancsoljanak! 
 
BRANYICZKINÉ GÉCZY GABRIELLA (Központi Statisztikai Hivatal): 

Branyiczkiné Géczy Gabriella vagyok, a KSH népmozgalmi statisztikai osztályvezetője. 
A felvetett észrevétellel kapcsolatosan annyit szeretnék megemlíteni, hogy a 

halottvizsgálattal kapcsolatos adatok valóban egy speciális kört képeznek a többi 
népmozgalmi adatgyűjtésünkön belül. A többi népmozgalmi adatgyűjtésre egy egyedi 
statisztikai lap van, amely tulajdonképpen a mi adatgyűjtésünket képezi.  

A halottvizsgálati bizonyítvány viszont egy sokkal összetettebb kérdéskör. Ez jelenleg 
egy olyan nyomtatvány, egy olyan bizonylat, amelyet a 34/1999-es hármas, BM-EüM-IM 
együttes rendelet szabályoz, és itt több célt is a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéseként 
fölsorol. Ezek között államigazgatási cél van, temetkezéssel kapcsolatos, anyakönyvezéssel 
kapcsolatos, köztük szerepel a statisztikai cél is. Most emiatt vált szükségessé vagy éreztük 
úgy, hogy szeretnénk a halottvizsgálatra vonatkozó jogszabályokra hivatkozva a statisztikai 
törvényben is ezt külön megjeleníteni, és ennek megfelelően került be ez az új bekezdés.  
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A személyes azonosításra alkalmas adatokhoz annyit szeretnék még hozzátenni, hogy 
itt népegészségügyi okok miatt más törvények viszont előírják a KSH számára azt, hogy 
személyazonosításra alkalmas módon kell ezeket a típusú adatokat átadnunk. Például 
szeretném fölhívni itt a figyelmet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló ’97. évi XLVII. törvény 16. §-ára, amely egyértelműen 
megfogalmazza, hogy a daganatos eredetű betegségeket nyilvántartó regiszter részére ezt a 
KSH-nak át kell adnia személyazonosításra alkalmas módon. Természetesen ennek az 
átadását követően a KSH ezeket az adatokat törli. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazásban vagyunk. Ki támogatja Lamperth Mónika 

képviselő asszony indítványát? Kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 5 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Van előttünk egy bizottsági módosítójavaslat-tervezet. Megadom a szót tisztelettel a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselőjének. Parancsoljon! 

 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Szeretnénk kérni ennek a bizottsági módosító indítványnak a benyújtását a 
bizottság által.  

Két pontot érint a módosítás. Egyrészt a népmozgalmi adatok gyűjtésének adatkörét 
kiegészítenénk a társadalombiztosítási azonosítási jellel. Ez bizonyos speciális egészségügyi 
adatgyűjtések kapcsán regiszterekben való felhasználásnál szükséges.  

A másik módosítás pedig, amelyik első helyen szerepel a bizottsági módosító 
tervezetében, az egy statisztikai elemző központ fölállítását jelentené törvényi felhatalmazás 
által. Ez a KSH által működtetett gazdasági társaság lenne. Ennek elsősorban hatékonysági 
okai vannak, mivel a KSH-nak viszonylagos nehézségeket okoz az adatfelvevői, összeírói 
körének a kezelése, ami sokkal hatékonyabban, átláthatóbban lenne megoldható, ha egy 
központon keresztül történne ez, és nem a KSH hivatali szervezetét terhelné.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Kérdésre, Lamperth 

Mónika, parancsoljon! 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Kérdés és észrevétel is, 

egyben elmondom, elnök úr. 
 
ELNÖK: Rendben. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tehát itt nemcsak hogy a közhatalmi feladatok 

erősítésére vagy a közhatalmi jelleg erősítésére nem kaptunk megnyugtató választ a korábbi 
vita során, hanem még azzal az ötlettel is előállt az előterjesztő, hogy létrehoz egy kft.-t, és ez 
a kft. fogja a közhatalmi feladatokat gyakorolni. Hát, ez egészen érdekes megoldás… Lehet, 
hogy még megérjük kapcsolódó módosító indítványként, hogy Vas Imre Betéti Társaság 
alakul, és ez fogja a közhatalmi jogosítványokat gyakorolni. Bár itt azt mondják a 
képviselőtársaim, hogy ne adjak ötleteket önöknek, de hát az én fantáziám kevés ahhoz, amit 
a kormányoldal elő tud állítani ilyen ügyekben.  

Ez teljesen elfogadhatatlan. Mégis, ha elmondanák, hogy miért van erre szükség, talán 
találnánk valami méltánylásra érdemes érvet. De hát így első ránézésre, meg amit hallottunk, 
ez talán nem elégséges. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más hozzászólásra jelentkező? Úgy látom, hogy 
nincs. Akkor lezárom ezt a kört, illetőleg a vitát. Megadom a szót válaszadásra. 

 
DR. NAGY BALÁZS ÁGOSTON (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönjük. A KSH válaszol a kérdésre. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. TÓTH RÓBERT (Központi Statisztikai Hivatal): Köszönöm szépen. A bizottsági 

módosító javaslat, amely az asztalon fekszik, nem azt tartalmazza, hogy a közhatalmi 
feladatot a létrehozandó kft. kívánja ellátni, hanem a KSH ezeket a közhatalmi feladatokat a 
társaság bevonásával látná el. Ennek pedig az indokai, ahogy már a KIM képviselője is 
kifejtette, az összeírói tevékenységnek a hatékonyabb, racionális megszervezését kívánja a 
hivatal ily módon ellátni, hangsúlyozom, hogy a meglévő költségvetési források keretein 
belül. A meglévő informatikai eszközök lehetővé, egyben szükségessé is teszik az összeírói 
hálózat racionalizálását, ésszerűsítését. Alapvetően erre a célra jönne létre a társaság. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki támogatja a bizottsági módosító 

javaslat benyújtását? Kézfelemeléssel jelezzék, képviselőtársaim! (Szavazás.) 18 igen. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság úgy döntött, hogy benyújtja a módosító indítványt. 

Nagyon szépen köszönjük a részvételt. Ezt a napirendi pontot lezártam. 

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása címmel benyújtott törvényjavaslat 
(T/10484. szám); döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

Rátérünk a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása tárgyú előterjesztés 
megtárgyalására, Vona Gábor, Murányi Levente és képviselőtársaik indítványa.  

Nagy szeretettel köszöntöm Hegedűs Lorántné képviselő asszonyt bizottságunk előtt. 
Kérdezem, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Parancsoljon! Öné a szó. 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr; csak egypár mondatot 
szeretnék hozzáfűzni. 

Talán emlékeznek rá kedves képviselőtársaim, hogy a bizottság előtt már voltam egy 
hasonló tárgyú előterjesztéssel: ott a Btk.-t, a jelenleg hatályos Btk.-t és az új Btk.-t szerettük 
volna módosítani a tekintetben, hogy legyen meghatározva védett értékeink, jelképeink köre, 
és ennek meghatározása után ezeknek a megsértését valamilyen módon büntetni rendelte 
volna az előterjesztésünk. Ez sajnos a bizottság előtt nem került támogatásra, pontosabban 
nem volt „nem” szavazat, csak tartózkodás volt még a kormánypárti oldalon is. Ugyanakkor 
valóban lehetséges egy olyanfajta logika, hogy először ezeket az értékeket nevezzük meg és 
helyezzük el az alaptörvényben, és utána abból következően legyen ennek büntetőjogi 
szankciója egy további törvényben. Ezért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot önök elé. 

Annyit tennék még hozzá, hogy a címer, a zászló és a himnusz külön megjelenik az 
alaptörvényben ugyan, de nem mint védett érték, csak le van írva, hogy hogyan néz ki. Ezt 
tehát külön így védeni rendeljük. És ezen védett jelképeink, értékeink körét szeretnénk tovább 
bővíteni a felsoroltak szerint. Természetesen és nyilvánvalóan, amennyiben a bizottság úgy 
gondolja, hogy bármelyik…, illetve hát nem, azt föl sem tételezem, hogy bármelyik, amit mi 
leírtunk, az nem volna az önök számára is éppannyira fontos érték, de ha ezen értékek körét 
még tovább kívánnák bővíteni, akkor nyitottak vagyunk ilyen jellegű módosító indítványok 
befogadására. 
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Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván kérdezni? Nincs kérdés. 

Akkor a kérdések körét lezárom, a hozzászólások körét megnyitom. Gyüre Csaba alelnök úr, 
parancsoljon! 

Hozzászólás 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Eltelt Magyarországon negyvenöt esztendő, amikor ezeket a történelmi jelképeket és nemzeti 
értékeket nemhogy nem becsültük, hanem egyenesen a szemétdombra valónak tartotta az a 
hatalom, amelyik megpróbálta ezt a nemzetet legyalulni, eltiporni. Majd utána következett 
olyan húsz esztendő Magyarországon, amikor már lehetett erről beszélni, akár még emberek 
büszkék is voltak rá, de inkább a megtűrt kategóriába tartoztak ezek a jelképek, mint a védett 
értékek kategóriájába.  

Sajnos ilyen hatvanöt esztendő telt el 1944 óta, illetve még három, ami most, mióta mi 
is itt vagyunk a parlamentben, azóta folyamatosan próbáljuk feléleszteni ezeket a nemzeti 
jelképeket, próbáljuk a nemzeti értékeinket minél jobban megőrizni, illetve az utódainknak 
ennek tiszteletét átadni. Ennek lenne a lényege, hogy a hatvanöt év pusztításának, ami 
jellemezte az elmúlt időt, így vessünk gátat, hogy védjük meg a történelmi jelképeinket és a 
nemzeti értékeinket, és a legméltóbb helye ennek Magyarország Alaptörvényében van. 

Ezért kérek mindenkit, hogy támogassa. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. További hozzászólásra jelentkező hiányában döntést 

fogunk hozni. Kérem tisztelettel a képviselő hölgyeket és urakat, figyeljünk egymásra, 
illetőleg a napirendi pontunk tárgyalására. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Szavazás következik. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) 1 fő. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 18 tartózkodás. Ki szavaz nemmel? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ilyen 
nem volt. Megállapítom, hogy nem vettük tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönjük szépen képviselő asszonynak és képviselőtársainak az előterjesztést. 

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a mentelmi ügyek tárgyalására vonatkozó 
házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában (AIB/36/2013.); állásfoglalás 
kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti 
eljárásban 

Folytatjuk a munkánkat: a Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a mentelmi 
ügyek tárgyalására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában. 
Állásfoglalást kell kialakítanunk a napirendi pont keretében.  

Megnyitom a vitát; úgy látom, hozzászólás nincs. Az állásfoglalás-tervezet elkészült, 
előttünk van. Le is zárom a vitát ebben a kérdésben. (Közbeszólások.) 

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

Az általános érvényű állásfoglalás elkészült szövege itt van előttünk. Miután vita 
nincs, szavazni fogunk. Ki támogatja az állásfoglalás elfogadását? (Szavazás.) 19 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett 
elfogadtuk az állásfoglalást. 

Ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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Z. Kárpát Dániel, az Országgyűlés jegyzőjének megkeresése a kérdések 
megválaszolására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában 
(AIB/32/2013.); állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. §-a szerinti eljárásban 

A 7. napirendi pontban Z. Kárpát Dániel, az Országgyűlés jegyzőjének megkeresése a 
kérdések megválaszolására vonatkozó házszabályi rendelkezések értelmezése tárgyában. Itt is 
egy előterjesztés van előttünk állásfoglalás-tervezetként. 

Megnyitom a vitát. Hozzászólásra jelentkező hiányában… (Jelzésre:) Bárándy 
Gergely kérdezni szeretne, tisztelettel? (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Véleményt szeretne 
formálni. Akkor a kérdéskört lezártam. A hozzászólási kört megnyitom, Bárándy Gergely 
képviselőtársunké a szó. Parancsoljon! 

Hozzászólások 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt tudom mondani, hogy nem értünk egyet az általános érvényű állásfoglalás-
tervezettel. Egyrészt úgy ítéljük meg, hogy a hatályos házszabályi rendelkezéseknek nem felel 
meg az az előterjesztés, amely előttünk fekszik. Másrészt pedig gyakorlatilag menlevelet adna 
ez az állásfoglalás arra, hogy a válaszadásra kötelezett kormánytagok bármikor megkerülhetik 
a választ, így ez az állásfoglalás azt a házszabályi rendelkezést, amely szerint érdemi választ 
kell adni a feltett kérdésre, teljes mértékben kiüresíti.  

Azt gondolom, azt a felvetést, amelyet a Jobbik képviselője tett, megtehette volna 
egyébként bármelyik ellenzéki párt, hiszen számtalanszor szembesülünk azzal a problémával, 
hogy föltett nagyon konkrét kérdéseinkre nem kapunk választ a válaszra kötelezettől, hanem 
gyakorlatilag kikerülik azt. Néha kicsit szidalmazzák a kérdést benyújtó képviselőt is… 
(Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Tisztelettel, figyeljünk egymásra, képviselőtársaim! Köszönöm szépen. 
Képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. …részben pedig 

egész egyszerűen kikerülik a választ, vagy elmúltnyolcévezni kezdenek, attól függően 
nyilván, hogy ki nyújtotta be az adott kérdést vagy ki fogalmazta meg az interpellációt. 

Arra, ami itt felmerült, hasonló példákat mi is tudnánk szép számmal hozni. Én azt 
gondolom, ha azt teszi föl valaki kérdésként, hogy egy bizottságnak kik lesznek a tagjai, 
akkor arra egyetlen érdemi válasz van: ha megnevezik a bizottság tagjait, vagy leírja azt a 
válaszadó miniszter, hogy egyelőre még nincsenek tagjai ennek a bizottságnak. Más válasz 
nem nagyon képzelhető el. Ehhez képest az itt lévő példában is azt tapasztaljuk, hogy egyik 
verziót sem választotta, méghozzá három alkalommal, a válaszadásra kötelezett miniszter. S 
még egyszer mondom, azért veszem alapul ezt a példát, mert ez képezi az indítvány alapját, 
de számtalan olyan példát tudnék mondani a saját képviselőcsoportunk írásbeli kérdései, 
szóbeli kérdései és interpellációi közül is, ahol nem kaptunk érdemi választ. Ez az 
állásfoglalás pedig gyakorlatilag azt mondja ki, hogy az, hogy a válasz érdeminek minősül-e 
vagy sem, nem a házszabályi rendelkezések értelmezése körébe tartozik, hanem az a kérdést 
benyújtó képviselő szubjektív megítélésének tárgya.  

Én tudom azt, tisztelt bizottság, tisztelt képviselőtársaim, hogy nagyon sok esetben ez 
a megállapítás lehet igaz, hiszen egy olyan válaszra, ahol mondjuk, a miniszternek a 
véleményét, álláspontját kérdezik, ott valóban nehéz ezt megítélni. De én azt gondolom, 
vannak olyan objektív szempontok, például az itt előttünk fekvő eset, amikor meg tudja 
állapítani azt a bizottság, hogy igenis, nem volt érdemi a válasz, amelyet a válaszadásra 
kötelezett adott.  
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Tehát két dolgot tudok mondani ezzel kapcsolatban összefoglalóan. Az egyik, hogy ha 
ezt a házszabályi rendelkezést vagy házszabály-értelmező általános érvényű állásfoglalást 
elfogadjuk, akkor ezzel azt mondja ki az alkotmányügyi bizottság, hogy ha van kedve 
válaszolni a miniszternek, válaszol, ha nincs kedve válaszolni, nem válaszol. Ugyanis a 
képviselő szubjektív értékítélete az, hogy érdeminek minősíti a választ vagy sem, de ezt a 
bizottság megítélni nem tudja. Én pedig azt gondolom, hogy a bizottság igenis meg tudja 
ítélni, legalább eseti jelleggel azt, hogy a válasz érdemi vagy sem. Én úgy hiszem, hogy 
objektív szempontrendszert is érdemes lenne felállítani az alkotmányügyi bizottságnak ebben 
a kérdésben, tehát igyekezni olyan támpontokat adni, ahelyett, hogy, ha úgy tetszik, elutasító 
állásfoglalást fogalmaz meg, amely alapján azért lehet orientálódni a vonatkozásban, hogy mi 
minősül érdemi válasznak, és mi az, ami nem.  

Másrészt pedig én úgy hiszem, hogy ha már előttünk van ez a konkrét eset, akkor az 
általános érvényű állásfoglalás mellett érdemes volna eseti jelleggel kimondani azt, hogy 
ebben az ügyben a kérdést megfogalmazó képviselő nem kapott érdemi választ, és ezért 
megsértette a válaszadó a Házszabálynak az erre vonatkozó rendelkezését.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki kíván még hozzászólni? Vas képviselő úr, Turi-

Kovács Béla – esetleg más? Mert a vitát utána lezárom. Gyüre Csaba is… (Dr. Bárándy 
Gergely: Akkor én is!) …és Bárándy Gergely is. (Dr. Bárándy Gergely: Ha utána lezárja, 
akkor inkább most jelentkezem!) Igen, akkor Bárándy képviselő úr hozzászólását követően 
lezárom a vitát. És kérem, redukáljuk a hozzászólásokat, érdemében foglalkozzunk a 
kérdéssel. 

Parancsoljon, Vas képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt két dolgot említenék meg. Egyrészt 

ezzel a kérdéssel foglalkozik az Országgyűlésről szóló törvény, foglalkozik a határozati 
Házszabály, sőt van egy 73/1998-2002-es állásfoglalás is. 

Az, amit itt Bárándy képviselőtársam elmondott, azt feltételezné, hogy az 
alkotmányügyi bizottság mindenhez ért. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mert ha azt akarnánk 
megmondani, hogy mi minősül érdemi válasznak, akkor nekünk a mezőgazdaságtól az 
egészségügyön keresztül valóban mindenhez értenünk kellene, mert ahhoz, hogy azt meg 
tudjuk ítélni, hogy egy válasz érdeminek minősül vagy sem, abban a tárgykörben jelentős 
jártassággal kellene rendelkeznie a bizottság tagjainak.  

A másik pedig az, hogy nem tudunk olyan egységes kritériumot felállítani, ami alapján 
egységesen meg lehetne ítélni, hogy nem tudom, hány szót kell megismételni a válaszból, 
mire kell kiterjednie; ilyen egységes kritériumok nincsenek. Mert a kérdések mind egyediek, 
így a válaszok is gyakorlatilag mind egyediek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla visszalépett. Gyüre Csaba alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom sem ért egyet ezzel az állásfoglalással, amely szerint a kérdést benyújtó képviselő 
szubjektív mérlegelésének tárgya a válasz. Ezzel tehát nem értünk egyet, mindamellett 
valóban nagyon nehéz lenne egyedi kérdésekben olyan objektív támpontokat adni, ami 
alapján kötelező lenne a válasz. De azt gondoljuk, hogy igenis, az alkotmányügyi 
bizottságnak van ahhoz joga, hogy megítélje, hogy adott esetben a Házszabály betartásra 
került-e vagy sem. Illetve teljesen egyértelmű egyébként a jogszabály, illetve a gyakorlat 
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azzal kapcsolatban, hogy köteles személyesen válaszolni, ez nyilván nem is vitás, ha a kérdés 
célja felvilágosítás kérése. Tehát ha felvilágosítást kérünk, akkor nyilván azok az érdemi 
szempontok, az érdemi válasznak a szempontjai, hogy az adott kérdésekre a válasz 
megszülessen, nem pedig az, hogy mellette valamilyen úton-módon elcsússzunk. 

Ebben a kérdésben tehát egyértelmű: az ügyrendi bizottság állásfoglalása is érdemi 
válaszról szól, így nem tudunk egyetérteni az állásfoglalással. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Akkor elhangzott olyan, ami a képviselő úr 

ingerküszöbét elérte? (Derültség.) Tessék parancsolni, Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Igen, elnök úr, valóban elhangzott; köszönöm 

szépen a szót. 
Én egy javaslatot tennék, mert szerintem errefelé egyszerűbb lenne továbbmenni. 

Például hozhatnánk egy olyan határozatot – és persze továbbgondolásra lehetőség van, akár a 
kör bővítésére, akár pontosabb megfogalmazásra –, mondjuk, az alkotmányügyi bizottság az 
ügyrendi bizottsági hatáskörében azt kimondja, hogy ha tényre kérdez rá egy képviselő, és a 
tényre tárgyszerű választ nem kap, akkor az nem minősül érdemi válasznak.  

Én azt gondolom, borzasztó könnyen megítélhető az, hogy ez megtörtént-e vagy nem. 
Azok az értelmezési nehézségek, amiről Vas Imre képviselőtársam beszél, azok valóban 
fölmerülhetnek, amikor véleményt, álláspontot kérdez valaki. De ha mondjuk, egy tényre 
kérdez rá, és mondom még egyszer, itt egy bizottság tagjaira kérdezett rá, hogy kik az Eötvös 
Bizottság tagjai, én azt gondolom, egyszerűen, sima logikai módon megközelítve a kérdést, ha 
valaki azt kérdezi, hogy kik az Eötvös Bizottság tagjai, és nem kap rá választ, hogy kik ezek a 
tagok, akkor az a válasz nem érdemi. Tehát ebben az esetben eseti állásfoglalással biztos, 
hogy meg lehetne állapítani azt, hogy a válaszadó nem adott választ, érdemi választ a 
kérdésre.  

De még egyszer mondom, azzal a példával, amit az előbb megfogalmaztam, el lehetne 
érni azt, hogy bizonyos, legalább bizonyos esetekben objektív kritériumrendszerrel segítse – 
erre lenne való egyébként az általános érvényű állásfoglalás – az Országgyűlést az ügyrendi 
bizottság abban, hogy megfelelőképpen tudja értelmezni a Házszabálynak az idevonatkozó, 
érdemi válaszadásra vonatkozó rendelkezéseit. 

Úgyhogy még egyszer mondom, a kormánypárti felszólalások, azt gondolom… 
 
ELNÖK: Igen, tisztelettel azt kérdezném, hogy akkor van egy módosítási javaslata? 

Mert van egy 73/98-2002-es ügyrendi bizottsági állásfoglalás. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Abban az esetben, elnök úr – de akkor két 

irányba hadd bontsam a javaslatomat. Az egyik javaslat az, hogy ha ezt akarja elfogadni az 
Országgyűlés, akkor én azt gondolom, ez teljesen fölösleges, mert valóban van a 73/98-2002-
es ügyrendi bizottsági állásfoglalás, amely a válaszadási kötelezettség érdemi válaszra 
vonatkozó kritériumának tesz eleget. Ha viszont foglalkozni kívánunk vele mégis, és ebben, 
én azt gondolom, mondjuk úgy, lenne fantázia, akkor érdemes lenne arra elvinni a témát, 
hogy milyen olyan objektív elemeket tudunk fölállítani, ami segítséget nyújtana a 
képviselőnek és a válaszadónak ahhoz, hogy mi minősül érdemi válasznak. Így például – és 
ez volt az én konkrét javaslatom –, ha a képviselő tényre kérdez rá, és arra az objektív tényre 
semmiféle választ nem kap, sem pozitívat, sem negatívat, hanem hiányzik a válaszból a tényre 
való utalás, akkor az nem minősül érdemi válasznak.  

Ez tehát lehet egy ügyrendi javaslatom, hogy ilyen tárgyú állásfoglalást fogadjunk el. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Ez egy módosító javaslat. Ki támogatja Bárándy Gergely indítványát? 
(Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nemmel elvetettük. 

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

Most az eredetiről szavazunk. Ki támogatja az előterjesztett általános érvényű 
állásfoglalást? Kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem. A bizottság elfogadta az általános érvényű állásfoglalást. Köszönöm szépen. 

Ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/10593. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen 
kijelölt bizottságként 

A 3. napirendi ponttal folytatjuk munkánkat: egyes törvényeknek az alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/10593. számú törvényjavaslat 
részletes vitájához 18 pontban van előttünk ajánlás. 

Nagy szeretettel köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat és munkatársait, teljes 
körben. Megkezdhetjük a napirendünk tárgyalását. 

Az 1. pontban szerény személyem javaslatot tett a polgári perrendtartásról szóló 
jogszabályok módosítására, amely összefügg a 2. és a 17. pontokkal. Először a 
házszabályszerűségben kell döntenünk. Megnyitom ennek a pontnak a vitáját, először tehát a 
házszabályszerűség kérdésében.  

Bárándy Gergely, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Kapcsolódhat az 

ügyrendi vitához is, de kapcsolódhat az érdemihez is a megjegyzésem, úgyhogy mondom 
most, mert mind a kettőre vonatkozik. 

Azt kérdezném elnök úrtól, mi az oka annak, hogy házszabályszerűnek találja, azaz 
idekapcsolódónak találja a javaslatát. Hiszen az én meglátásom szerint az ég egy adta világon 
semmi köze nincs sem az eredeti előterjesztéshez, sem magához a törvényjavaslat 
benyújtására okot adó negyedik alaptörvény-módosításhoz sem ennek a javaslatnak. Ez 
egyszerűen egy olyan, polgári perrendtartásról szóló javaslatsort tartalmaz, amely sehogyan 
sem köthető egyik törvényhez sem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A házszabályszerűséget nem én vetettem fel; én most 

csak az elnököt helyettesítő alelnök vagyok. Én házszabályszerűnek tekintem. (Dr. Bárándy 
Gergely: De miért?) Miért tartom annak? Annak tartom, ezért terjesztettem elő (Jelzésre:), 
mert a 47. §-sal összefügg, így van. Köszönöm szépen. 

Ebben a kérdésben tehát döntenünk kell. Ki ért azzal egyet, hogy házszabályszerű? 
(Szavazás.) 18 igen.  

Akkor most megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy egyetért-e a módosító 
javaslattal. 

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

Elnök úr, szeretném előrebocsátani, hogy a kormány nem foglalt állást, ezért tárcaálláspontot 
tudok mondani… 

 
ELNÖK: Igen, tessék parancsolni! 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
…de ennél a javaslatnál még azt sem. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Lezárom a vitát. Akkor szavazásban 

vagyunk. (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Szavazásban vagyunk. Megnyitottam, le is zártam. 
(Dr. Bárándy Gergely: Elnök úr ugyanazzal a mondattal zárja le, mint amivel megnyitja.) 
Nem. Megnyitottam és lezártam. Köszönöm szépen. (Derültség az MSZP-s képviselők 
részéről.)  

Kérdezem, ki támogatja az 1. módosító javaslatot, amely összefügg a 2. és 17. 
pontokkal. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 3. pont Gulyás Gergely képviselőtársunk indítványa, amely összefügg a 4. ponttal. 
Kormány? 

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

tárca álláspontja, hogy támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Megnyitom a vitát. Kérdés, észrevétel nincs. Szavazunk. Ki támogatja 

Gulyás Gergely indítványát, összefüggésben a 4. ponttal? (Szavazás.) 19 igen. Ki nem 
támogatta? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás volt-e? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

Az 5. pont Gulyás Gergely képviselő úr indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Lezárom a vitát. Szavazásban 

vagyunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 19 igen. Nem szavazat volt-e? (Szavazás.) Nem tudom, 
Steiner képviselő úr még gondolkodik… A homlokára tett kéz nem a szavazatát jelzi. 
(Közbeszólás: Még gondolkodik.) Gondolkodik. Akkor 2 nem szavazat mellett elfogadtuk. 

A 6. pontnál is házszabály-szerűségi vizsgálat szükségeltetik. Megnyitom a vitát ezzel 
kapcsolatban. Lezárom a vitát a házszabályszerűség kérdésében. Kérdezem a bizottságot, 
házszabályszerűnek tekinti-e. A magam részéről házszabályszerűnek tekintem. (Szavazás.) 18 
igennel házszabályszerű. 

Most megnyitom a javaslat vitáját. Kérdezem a kormányt. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca álláspontja az, hogy támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a tárca támogatja. Vita? Nincs. Szavazásban vagyunk. Ki 

támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Rátérünk a 7. pont szerinti kérdés tárgyalására. Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Hozzászólásra jelentkező hiányában szavazunk. Ki támogatja? 

(Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett elfogadtuk. 
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A 8. pont következik. Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Igen. Vita? Nincs. Szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem 

támogatta? (Szavazás.) 5 nem. Köszönöm szépen. Tartózkodás nélkül elfogadtuk. 
A 9. pont következik. Kormány? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen. 
 
ELNÖK: Támogatja. Vita? Nincs. Támogatást kérek. Aki támogatja, kézfelemeléssel 

jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták; 1 
tartózkodás. A bizottság támogatta. 

A 10. pont Schiffer képviselő úr szellemi terméke. Parancsoljon, kormány! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, nem támogatjuk ebben a formában, de egyébként a javaslat célja támogatható. 
 
ELNÖK: Akkor kérem a munkatársakat, gondolkozzanak el; ha az indítvány 

megfontolásra érdemesnek mutatkozik a kormány által, akkor majd egyeztetünk. 
Kérdezem a bizottságot, vitát indukált-e a kérdés – nem indukált. Akkor szavazásban 

vagyunk. Ki támogatja Schiffer András képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 1 igen – Steiner 
képviselő úr szolidaritásáról biztosította. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

A 11. pont összefügg a 13-assal, Navracsics Tibor, Répássy Róbert és Rétvári Bence 
képviselők indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

tárca támogatja. (Derültség.) 
 
ELNÖK: Felsorakozott a tárca az indítvány mögé. Kérdezem a bizottság tagjait, 

vitatkozni kívánnak-e a kérdésről – nem kívánnak vitatkozni. Akkor szavazásban vagyunk. Ki 
támogatja a képviselő urak indítványát? (Szavazás.) 17-en. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

A 12. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr indítványa, amely összefügg a 14-essel. 
Kormány? 

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

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet. Vita? Nincs. Lezárom a vitát, szavazásban vagyunk. Ki 

támogatja Gaudi képviselő úr indítványát, összefüggésben a 14-essel? (Szavazás.) 1 igen. A 
bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 15. pont Navracsics Tibor, Répássy Róbert és Rétvári Bence képviselők indítványa, 
összefügg a 18-assal. Kérdezem az államtitkár urat. 

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

tárca támogatja. 
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ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdés? Nincs… (Jelzésre:) Ja, kérdésre tetszik 

jelentkezni? (Dr. Bárándy Gergely: Igen.) Igen. A tekintetét, amit Lamperth Mónika 
képviselő asszony Vas Imrével folytat metakommunikációt, velem is tessék megtenni 
(Derültség.), tessék akkor rám nézni. Kérdés, parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Fölteszem stabilan a 

kezem, mert nem tudom, a mondat mikor folyik megint össze a megnyitásról és lezárásról; 
nehogy az legyen, hogy nem jelentkezem időben. 

 
ELNÖK: Igen, igen, tessék! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Nos, tisztelt elnök úr, az lenne a kérdésem az 

előterjesztőkhöz, hogy abban az esetben, ha önök nem kívánják lehetővé tenni az 
országgyűlési képviselők általános választásán az országos listát állító jelölőszervezetek 
számára azt, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatásokon kívül a kereskedelmi médiában is 
politikai reklámot tegyenek közzé, akkor mi az elvi alapja annak, hogy az európai parlamenti 
képviselők megválasztásánál viszont lehetővé kívánják tenni a politikai reklámot a nem 
közszolgálati műsorszolgáltatók esetében is. 

Nos, tisztelt államtitkár úr, én csak rákérdezek, mert valószínűsítem, hogy egyetlen 
oka van ennek: ez pedig az, hogy megfenyegették önöket egy kötelezettségszegési eljárással, 
ha az európai parlamenti képviselők választásánál ezt nem teszik lehetővé. Csak az lenne az 
én kérdésem: nem érzik borzasztóan disszonánsnak azt, hogy míg az EP-képviselők 
választásán az országos jelölőszervezetek közzétehetnek a kereskedelmi médiában hirdetést, 
addig éppen a magyar képviselő-választás során ezt nem tehetik meg?  

Szóval, ha önök úgy kívánnak eljárni vagy politizálni – és akkor egyben mondom a 
véleményt is, bár érdekel nagyon a válasz is –, hogy egész egyszerűen kimondottan európai 
nyomásra engednek, hogy ne indulhasson hazánk ellen olyan könnyen kötelezettségszegési 
eljárás, és ezért az egyiket módosítják, a másikat nem, de minden elvi alapja hiányzik a 
dolognak, ezt elég nehezen tartom magyarázhatónak, főleg a hazai közvélemény előtt. 

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

Igen, nagyon fura ez a jogi szabályozás, és tényleg nehéz lenne ennek a logikai okait 
megtalálni – szerintem nincsenek is. De hát nyilván hallottuk Orbán Viktor miniszterelnök 
úrnak a Kossuth rádióbeli beszédét, amelyben egyértelműen nyilatkozott erről, hogy Barroso 
elnök úrnak volt ez a kérése. Én ebben csak azt sajnálom, még akkor is, ha nem biztos, hogy 
egyetértünk azzal, amit a kormánypárt meg akar alkotni egy jogszabályként, hogy ilyen 
könnyen kihátrál egy európai uniós utasításra. Ezzel a részével messzemenően nem tudunk 
egyetérteni.  

Köszönöm szépen a szót. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólásra jelentkező? Igen, parancsoljon, 

Rubovszky képviselő úr! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Hát, ez rém egyszerű. Az a helyzet, hogy az 

Európai Unióban ez egy kötelezettség, amit előírnak, viszont a nemzetek saját maguk döntik 
el a saját választási rendszerüket. Erre pedig az Európai Unió is nyilatkozott, hogy ez 
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kizárólag nemzeti hatáskörben van, és erre semmi magyarázata nincs, semmilyen 
kötelezettséget nem írnak elő. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Lamperth Mónika jelentkezett a vitában. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Amit Rubovszky képviselő úr mondott, az egy 

formális igazság lehet akár. De amit Bárándy Gergely képviselőtársam kérdezett, az ennél 
több. Én azt gondolom, az azért mégiscsak a nemzeti szabályozás kialakításánál egy fontos 
szempont kell legyen, hogy a választópolgárokhoz hogyan jutnak el bizonyos szándékok és 
gondolatok.  

Valamit csak azért úgymond engedni, mert az Európai Unió előírja, ez egyébként egy 
lehetséges megoldás, de nyilván az is fontos, hogy az Európai Uniónak miért vannak ilyen 
szabályai: nyilván azért, mert a mai felgyorsult világban, amikor a választópolgárokat egy 
olyan lakossági fórumra, ahol részletesen tudja valaki a programját ismertetni, nem könnyű 
elcsábítani, de mégiscsak a médián keresztül bizonyos szándékokat, gondolatokat el lehet 
juttatni – és szerintem ez dolga is egyébként a médiának, hogy közvetítsen ilyet –, hát akkor 
az egy furcsa megoldás, hogy egy ilyen formális válasszal próbáljuk meg úgymond kitolni a 
választópolgárok szemét. Tehát én azt gondolom, ez egyértelműen nem elégséges válasz. És 
persze lehet örülni annak, hogy háhá!, most itt a kétharmaddal majd jól megszívatunk 
mindenkit, aki így képzeli, hogy majd lesz lehetősége valahogy eljuttatni a mondanivalóját az 
emberekhez, csak ez nem egy elegáns megoldás. 

Úgyhogy valami érdemi, valami morálisan is elfogadható választ is igényelnénk a 
kormányoldalról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Elég szép, amikor egy szocialista képviselő a morálról beszél. Rubovszky 

képviselő úr! (Dr. Bárándy Gergely: Nem vezeti objektíven az ülést az elnök!) Elnézést! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm. Két dolgot szeretnék mondani. 

Az egyik az, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy a nem közszolgálati médiák is tegyék ezt 
vagy megtehessék, de kényszer alapján ezt meg kell engedni.  

Én azt tartom nagyon furcsának, azzal egyetértve, amit az elnök úr mondott, hogy 
minden ellenzéki párttól azt halljuk, hogy tessék olcsóbbá tenni a választást. És akkor, amikor 
ezt is egy ilyen költségkíméléssel is lehetne indokolni, akkor pedig éppen szót emelnek ellene. 
Szóval, ez nekem nagyon furcsa. 

Szerintem a törvény egyértelmű: kötelező a közmédiáknak minden párt mellett 
pártsemlegesen nyilatkozni. (Dr. Lamperth Mónika nevet.) Úgyhogy nem hiszem, hogy itt 
bárkinek az érdekét is sértené ez. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Utolsó hozzászólás ennél a módosító javaslatnál: Bárándy 

képviselő úr, parancsoljon, egy mondat! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Abban az esetben, ha 

Rubovszky képviselő úr valóban azt fogalmazta meg, ami a szándék ezzel kapcsolatban, hogy 
olcsóbbá tegyék a médiakampányt, akkor én azt javaslom, hogy nagyon gyorsan 
elfogadhatjuk azt is, hogy a kereskedelmi médiában hirdethetnek szintén az országos listát 
állító pártok, hiszen az európai parlamenti képviselők választására e vonatkozásban az 
szerepel a törvényben, hogy a kereskedelmi médiák ezeket a reklámokat térítésmentesen 
kötelesek majd leközölni. Tehát semmiféle spórolást nem jelent az, hogy máshol pedig nem. 
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Úgyhogy ha valóban ez a kormányzati szándék, akkor egész nyugodtan ki lehet terjeszteni a 
magyarországi választásra is. (Dr. Lamperth Mónika: Így van!)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Lezártam a vitát. Az előterjesztők képviseletében, illetve 

a kormány képviseletében, Répássy Róbert, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Néhány információt szeretnék önökkel megosztani, annak érdekében, hogy 
kellőképpen értékelni tudják a módosító javaslatot. 

Egyrészt nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság előzetes véleménye alapján 
nyújtottuk be ezt a módosító javaslatot, tehát valóban az Európai Bizottság elnökének levele 
alapján. Másrészt viszont a javaslattal érintett jogi problémáról szeretnénk egyeztetést 
folytatni az Európai Bizottsággal. Többek között ezt a célt szolgálja, hogy a kormány a mai 
rendkívüli házbizottsági ülésen azt fogja kezdeményezni, hogy a részletes vita ma ne záruljon 
le, hanem a jövő héten folytatódjon a részletes vita. És akkor majd a tisztelt bizottság elé 
jövünk azzal a javaslattal, amelyet az uniós Bizottsággal egyeztetve fogunk ideterjeszteni.  

De túl sok mozgástere egyébként a mi értékelésünk szerint nincs az Országgyűlésnek, 
ugyanis az alaptörvény negyedik módosítása tartalmaz erre vonatkozó szabályokat. Tehát 
összhangban kell lennünk mind az alaptörvénnyel, mind a belső joggal és természetesen az 
uniós joggal is. S nyilván a Bizottság érveit szeretnénk megismerni, hogy pontosan szerintük 
milyen uniós jogszabályba ütközik ez a korlátozás, lévén, hogy Európa számos tagállamában 
létezik ilyen korlátozás, ezért szeretnénk pontosan megismerni a részleteket is.  

Tehát, összefoglalva: nem biztos, hogy ez a végleges állapot, amit itt módosító 
indítvány formájában beterjesztettünk. Kérem, legyenek arra tekintettel is, hogy egyeztetni 
kívánunk.  

S ha megengednek egy megjegyzést a kialakult politikai vitához: én már elveszítettem 
a fonalat, hogy a Szocialista Párt most azt szeretné, hogy Magyarország ellen 
kötelezettségszegési eljárások induljanak, vagy azt, hogy elkerüljünk kötelezettségszegési 
eljárásokat. (Derültség.) Tehát én már nem tudom pontosan, most melyik lenne önöknek a 
megfelelőbb megoldás. A kormány úgy gondolja, hogy a kötelezettségszegési eljárásokat, 
pontosabban annak a jogi tárgyát meg kell vitatni. Amennyiben szerintünk helytállóak ezek az 
indokok, akkor meg kell változtatnunk a jogszabályokat; ha nem helytállóak ezek a jogi 
indokok, akkor pedig kitarthat a magyar kormány az álláspontja mellett. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük.  
Szavazás következik a 15. pontról, amely összefügg a 18-assal. Kérdezem, ki 

támogatja; kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 5-en 
nem támogatta. A bizottságunk elfogadta. 

Az utolsó pontként a 16-os következik, Gulyás Gergely képviselő úr indítványa. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

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

Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Vita nincs, nem látok jelentkezőt, akkor lezárom a vitát. 

Szavazásban vagyunk. Ki támogatja Gulyás Gergely képviselőtársunk indítványát? 
(Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 

Van-e más, szavazásra vonatkozó feladatunk ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
(Nincs ilyen jelzés.) Nincs.  
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Köszönjük szépen a kormány képviselőinek a megjelenést. További szép napot és jó 
munkát kívánunk! 

Ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontban szeretném egy tájékoztatóra felhívni a figyelmet. A 
2013. január 1. és március 31. közötti időszak dologi és szakértői keretének felhasználásáról 
szóló tájékoztatót előterjesztettük a 2/2013. számú elnöki rendelkezés 14 pontja értelmében. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs. Akkor azt gondolom, 
hallgatólagosan tudomásul vehetjük az elnök úr tájékoztatását. 

Nagy tisztelettel, érkezett egy megkeresés a bizottság elnökének Bosznia–Hercegovina 
parlamenti képviselőházának alkotmányügyi és jogi bizottsága részéről. Arra teszek 
indítványt, és kérem, ezt fogadjuk majd el: tisztelettel válaszoljon a bizottságunk, illetőleg a 
Külügyi Hivatal a megkeresésre, hogy nagy örömmel meglátogatjuk őket. Két fő ellenzéki, 
illetve két vagy három kormánypárti képviselőt jeleznénk a számukra. Gondolom, a 
szocialista frakció és a Jobbik Magyarországért Mozgalom fog egy-egy képviselőt adni; 
Lamperth képviselő asszony jelentkezik. (Dr. Lamperth Mónika: Nem, én szívesen elmegyek, 
de előbb még egyeztetnünk kell a frakcióban.) Megbeszélik egymás között. Ugyanígy az 
alelnök úrék is a saját frakciójukban. S mi is egyeztetjük, hogy a kormánypárti oldalról ki lesz 
az a három fő, aki tiszteletét teszi. Egyeztetjük majd az időpontot, és vissza fogjuk majd hozni 
a bizottságunk elé. Azt gondolom, izgalmas találkozó lesz, nagy örömmel tudjuk ezt 
akceptálni. 

Más hozzászólásra jelentkező nincs. Ezt a napirendi pontot, egyben az ülést is 
berekesztem. 

Köszönöm szépen a mai napi együttműködésüket. További szép napot kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)  
  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


