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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazás előkészítése:  

a) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

alaptörvény negyedik módosításáról összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  

b) Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról 

szóló törvényjavaslat (T/10901. szám)  

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10516. szám)  

d) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám)  

e) Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám)   

 

2. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. 

szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11176. szám)  

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

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 

hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/11111. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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5. Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11207. 

szám, új/átdolgozott változat a T/11103. szám helyett)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

7. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 

szóló törvényjavaslat (T/11191. szám)  

(Dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Vejkey Imre (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

8. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11200. szám)  

(Dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Vejkey Imre (KDNP) 

képviselők önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

9. A termőföld tulajdonának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 

megakadályozásáról szóló törvényjavaslat (T/11187. szám)  

(Dr. Nagy István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Általános vita)  
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10. Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, valamint együttes 

általános vita:  

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11267. szám)  

(Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselő önálló indítványa)   

b) Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 

módosításáról szóló határozati javaslat (H/11268. szám)  

(Dr. Rubovszky György (KDNP) képviselő önálló indítványa)  

 

11. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:  

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10807. szám)  

(Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselő önálló indítványa)  

b) A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/11029. szám)  

(Mesterházy Attila, dr. Bárándy Gergely, dr. Ipkovich György, dr. Lamperth 

Mónika és dr. Steiner Pál (MSZP) képviselők önálló indítványa)  

 

12. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (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. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Molnár Attilának (Fidesz) 
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) távozása után dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) távozása után dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után Gulyás Gergelynek (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig Székyné dr. Sztrémi Melindának 
(Fidesz)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Pősze Lajos (független) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Rudolf államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
Schváb Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Bódiné Pájer Mariann főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
Schön Péter (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Szabó Gábor (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Mirkóczki Ádám (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a bizottsági ülést. 

Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a napirendi pontokhoz meghívottakat, 
illetve az érdeklődőket. 

A helyettesítés rendje a következő: Bárándy Gergely képviselő úr Botka László 
képviselő urat helyettesíti, Kozma Péter képviselő úr Molnár Attila képviselő urat, jómagam 
Pősze Lajos képviselő urat, Vas Imre Mátrai Márta képviselő asszonyt, Szakács Imre 
képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Székyné képviselő asszony Zsiga Marcell 
képviselő urat, Molnár Attila képviselő úr pedig Papcsák Ferenc alelnök urat fogja 
helyettesíteni.  

A kiküldött napirendi javaslathoz képest néhány változásra, napirend-kiegészítésre 
teszek indítványt. Először is a zárószavazás előkészítésének a) pontját, tehát a vallási 
közösségek jogállására vonatkozó T/10750. számú javaslatot levételre javasolom a napirendi 
pontok közül.  

A 9. napirendi pontot, a termőföldre vonatkozó T/11187. számú javaslatot szintén 
levételre javasolom a napirendi pontok közül. 

Valamint szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait arról, hogy a kiküldött napirend 
szerinti 10. napirendi pont, a T/11267. és T/11268. számú, az Országgyűlésről, illetve a 
házszabályi rendelkezésekről szóló javaslatokkal kapcsolatban új változat került benyújtásra a 
mai nap délelőttjén, így ezt fogjuk értelemszerűen tárgyalni. 

Egyéb napirend-kiegészítésre vonatkozó indítvány nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki 
egyetért a napirendi javaslattal. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az így 
kiegészített, illetve módosított napirendet. 

Zárószavazások előkészítése 

b) Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat (T/10901. szám) 

A napirend szerint tehát a zárószavazások előkészítésével kezdjük a munkát, elsőként 
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat T/10901. számon. Két pontból áll az ajánlás. 

Kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját az 1. ponttal, Pál Béla képviselő úr 
javaslatával kapcsolatban. Kérem, a nevét és a beosztását a jegyzőkönyv kedvéért mondja be. 

 
BÓDINÉ PÁJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bódiné Pájer 

Mariann főosztályvezető vagyok. 
A módosító indítványt nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Tehát nem támogatja az 1. 

pontban foglalt módosító indítványt. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pontban lévő módosító indítványt az előterjesztő nyújtotta be; gondolom, a tárca 
emiatt támogatja is. 
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BÓDINÉ PÁJER MARIANN (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Ezt a napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. 

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10516. szám) 

Soron következik a vízgazdálkodásról szóló T/10516. számú törvényjavaslat.  
Egypontos az ajánlás, az előterjesztő nyújtotta be. Gondolom, a tárca támogatja is. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Köszönöm szépen. 

d) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díjról szóló törvényjavaslat (T/11109. szám) 

Soron következik az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díjról szóló törvényjavaslat a T/11109. számon. 20 pontos az ajánlás. 

Az 1. pontot az előterjesztő nyújtotta be. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Schváb Zoltán vagyok, közlekedésért felelős helyettes államtitkár vagyok, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. 

Támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Az 1. pontot az előterjesztő 

értelemszerűen támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 
indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

A 2. pont összefügg a 15-össel, az előterjesztő nyújtott be; gondolom, támogatja is. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat? 

(Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

A 3. pontot szintén az előterjesztő nyújtotta be. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 17-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 
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A 4. számú javaslatot szintén az előterjesztő nyújtotta be. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta a módosító indítványt. 

Az 5. számú javaslatot szintén az előterjesztő nyújtotta be. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja is értelemszerűen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 6. pont Gőgös Zoltán képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatjuk. A 14-esben kezeljük. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 7. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Értelemszerűen támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja 

a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 8. javaslatot szintén az előterjesztő nyújtotta be. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta. 

A 9. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 19-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta. 

A 10. pontot az előterjesztő nyújtotta be. 
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SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta. 

A 11. pontot az előterjesztő nyújtotta be. 
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 12. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 13. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 14. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 20-an támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 16. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 17. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 18. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 19. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 20. pontot az előterjesztő nyújtotta be.  
 
SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett 
a bizottság elfogadta a javaslatot. 

Ehhez több módosító javaslat nem érkezett. Köszönöm szépen, államtitkár úr.  
Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás Gergely képviselő urat, Turi-Kovács Béla képviselő 

úr pedig Horváth Zsolt képviselő urat helyettesíti. 

e) Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11110. szám) 

Soron következik a T/11110. számú, az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat 
részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. 6 ajánlási 
pontot tartalmaz. 

Az 1. pont összefügg a 6. ponttal, az előterjesztő nyújtotta be; gondolom, támogatja. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Szaló Péter helyettes 

államtitkár vagyok, a Belügyminisztériumból. 
Természetesen támogatjuk. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy a tárca természetesen támogatja. Hozzászólási 

szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a módosító indítványokat elfogadta. 

A 2. pont az előterjesztő javaslata; gondolom, támogatja. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatjuk. 
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ELNÖK: Államtitkár úr jelzi, hogy igen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta.  

A 3. pontot az előterjesztő értelemszerűen támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor 
képviselő úré a szó. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem csak egy apró 

kérdésem van: akkor ezek szerint az átkerülő területek tekintetében akkor majd megalkotásra 
kerül a Duna-parti építési szabályzat, amire nem fog kiterjedni a kerületi építési szabályzat? 
Ez a kérdésem, elnök úr, amire választ várnék. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Pontosan. Tehát a meghatározott határidő után erre a fővárosi Duna-parti építési szabályzat 
fog vonatkozni kizárólag. 

Köszönöm. (Dr. Staudt Gábor: Köszönöm.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 4. pont szintén az előterjesztő javaslata, támogatja is. Hozzászólási szándékot nem 
látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

Ipkovich György képviselő úr Lamperth Mónika képviselő asszonyt helyettesíti. 
Az 5. pontot az előterjesztő nyújtotta be. Hozzászólási szándékát jelezte Staudt Gábor 

képviselő úr. Képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A kormány képviselője az 

előbb válaszolt arra, hogy akkor tehát a Duna-part építési szabályzatba kerül ez bele. Itt 
viszont egy hasonló pontot kivenni szándékoznak. Tehát akkor ez máshova belekerül, vagy 
hogyan lesz ez akkor összhangban? 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Ez a rendelkezés felesleges, mert egy másik pontban szinte szó szerint ugyanez szerepel. Csak 
a koherencia végett történik a módosítás. (Dr. Staudt Gábor: Rendben, köszönöm.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja 

a javaslatot? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta ezt a javaslatot is. 

Ezzel ezt a napirendi pontot le is zárjuk, és a zárószavazások előkészítése is 
megtörtént ezzel. Köszönöm szépen. 
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Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. szám); 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat T/11105. számon. 8 pontos az ajánlás.  

Az 1. pontban lévő módosító indítványt Czunyiné dr. Bertalan Judit és Talabér Márta 
képviselő asszonyok nyújtották be. Kérdezem a tárca álláspontját államtitkár úrtól. 

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

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 1. pontban foglalt módosító javaslatot támogatja a tárcánk. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is, szeretnék abbéli örömömnek hangot adni, hogy a tárca ezt a javaslatot befogadja 
és támogatja. Hiszen tartalmát tekintve, mondhatom úgy is, hogy komoly átfedés van, ha még 
úgyabbul fogalmazok, akkor azt tudom mondani, hogy szinte teljes egészében átveszi két 
ellenzéki módosító javaslatnak a szövegét és javaslatát. Úgyhogy én azt gondolom, ez a 
javaslat mindenképpen jobbá teszi az eredeti előterjesztést, és egyébként alkalmazhatóvá is 
válik. 

Egy dolognak a megfontolását javasolom azonban; azt gondolom, most még erre van 
lehetőség, de nekem még a koherenciás módosítóba is beleférne. Az volt a legfőbb érv a 
mellett, hogy a testi sértésnek, illetve az egyéb bűncselekményeknek a rendszerinti 
ismétlődése miatti jogi szabályozást egy külön tényállásba emeli az előterjesztő, hogy érdek 
fűződik ahhoz, hogy legyen egy önálló olyan törvényi tényállás, ami a családon belüli 
erőszakról szól. Nagyon helyesen most viszont bevesz két vadonatúj elkövetési magatartást a 
kormány, illetve az előterjesztő. Ehhez képest az a kritérium tehát megvalósul, hogy lesz egy 
új és egyébként a címén belül is – ott is ugyan van egy változás – az eredetihez képest jobb 
megoldás. Nyugodtan áthelyezhető lenne egy dogmatikailag helyes felfogást követve az egyes 
bűncselekmények minősített esetei körébe. Tehát, magyarán szólva, megvalósul így is az a 
kívánalom, hogy van külön tényállás; ami a külön tényállásba kerül, az valóban külön 
tényállásba való, mert új elkövetési magatartás, én is így látom. De akkor ezeket a minősített 
eseteket szerintem szerencsésebb lenne áttenni, mondom még egyszer, az új szabályok 
szerint, aminek a létével nem értek egyet, de most hatályban van mégis, magyarán, a 
zárószavazás előtti módosító javaslatok körében ezt még kezelni lehet. Azért jegyzem meg 
most, mert így lenne esetleg lehetőség és idő arra, hogy egy ilyen tárgyú módosító javaslattal 
az előterjesztő éljen.  

Mi egyébként ezt a javaslatot támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Bár ennek a témának 

Gaudi-Nagy Tamás volt a témavivője a Jobbik-frakción belül, és ő most nincs jelen, de mi is 
támogatni fogjuk ezt a javaslatot, mert abba az irányba lép el, amit Gaudi képviselőtársam és 
így a Jobbik is megpróbált a törvény szellemiségébe bevinni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, kíván-e hozzászólni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Még egyetlen információval szeretnék szolgálni. Tekintettel arra, hogy ez egy képviselői 
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módosító indítvány, kikértük az Országos Bírósági Hivatal véleményét, és ugyan írásban nem 
tudták megadni, de elfogadható számukra ez a módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést, államtitkár úr. További hozzászólási 

szándék nincs. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt az 1. pont szerint. 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 2. pont Ertsey Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 3. pont szintén Ertsey Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját államtitkár úrtól. 

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

Nem támogatjuk, de engedje meg, elnök úr, hogy néhány mondatot szóljak. 
A képviselő asszony gyakran felvetette a parlamentben és azon kívül is azt az érvét, 

hogy nemcsak a hivatalosan gyámnak, nevelőnek, gondnoknak nyilvánított személyek 
követhetnek el hozzátartozó elleni, pontosabban háztartáson belüli erőszakot, de mi úgy 
látjuk, hogy ezeket a tényállásokat megtalálhatjuk a Btk.-ban, mégpedig a kiskorú 
veszélyeztetése tényállásban, illetőleg a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
bűncselekményeknél. Ezért nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Ertsey Katalin képviselő asszony javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
Az 5. pont Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 6. pont szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca 

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

Nem értünk egyet. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 7. pont szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 8. pont szintén Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11176. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Soron következik a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat T/11176. számon. Egy bizottsági módosító javaslat benyújtására 
érkezett indítvány, ha jól tudom, a KIM észrevételei alapján. De természetesen kérdezem 
államtitkár urat a tárca álláspontjáról ennek benyújtásával kapcsolatban. 

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

Egyetértünk a bizottsági módosító javaslat benyújtásával. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot jelez Staudt képviselő úr. Képviselő úré 

a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány mondatban ha 

egy indokolást kaphatnánk államtitkár úrtól, lévén, hogy most kaptuk meg az ülés előtt, 
megköszönöm. 

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

Ha képviselőtársaim beleolvasnak a szövegbe, látszik, hogy ezek nyelvhelyességi, esetleg 
jogtechnikai módosítások. Tehát nem tekinthető érdemi módosításnak, de így helyesebb és 
jobban alkalmazható a szöveg. 
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ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, kik támogatják a 
bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 17-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6-
an tartózkodtak. A bizottság tehát döntött a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról. 

Most az ajánlás következik, 7 pontból áll. 
Az 1. pontban a módosító indítványt Lamperth Mónika képviselő asszony nyújtotta 

be. Kérdezem a tárca álláspontját államtitkár úrtól. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az 1. pontban foglalt módosító javaslatot nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont szintén Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk a javaslatban foglaltakkal. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja a módosító indítványt. Hozzászólási szándékot nem látok. 

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 3. pont szintén Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az 

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

Elnök úr, mi egyetértünk vele, csak szeretném megjegyezni, hogy ez képviselői indítvány, 
tehát az előterjesztőt nem mi képviseljük. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek államtitkár úrtól… 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

De a 3. pontban foglaltakat azért támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselő urat kérdezem, egyetért-e a módosító javaslattal. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Igen, támogatjuk, és az előzőt is. 
 
ELNÖK: Egyetért, köszönöm. Tehát mind az előterjesztő, mind a tárca egyetért a 

módosító indítvánnyal. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 
indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 4. pont szintén Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját, államtitkár úr. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a javaslattal. 
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ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pont is Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nem támogatja az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet mi sem. 
 
ELNÖK: Nem támogatja sem az előterjesztő, sem a tárca. Staudt képviselő úr kért 

szót. Képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Az előterjesztőtől vagy a 

tárcától némi indokolást szeretnék kérni. Ez a javaslat ugyanis arra vonatkozik meglátásom 
szerint, hogy egy plusz garanciális elemet és legitimációt nyújtson az ilyen eljárások során, 
amikor egy végrehajtónak az ügyvitelét, működését vizsgálják, s ha jól tudom, más 
kamarákban is gyakorlat, hogy ezt ne csak az elnök jelölje ki, illetve azok közül jelölhesse ki 
az elnök, akiket a kamara tagjai közül választott a közgyűlés. Tehát szerintem ez jó irányba 
módosítaná a törvény szövegét. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr jelzi, hogy válaszolni kíván. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Arra szeretném felhívni a figyelmét képviselő úrnak, hogy a tervezet tartalmaz egy 
felhatalmazó rendelkezést az igazságügyért felelős miniszter számára, aki ezeket a kérdéseket 
rendeletben szabályozná. Tehát ezért nem javasoljuk, hogy itt a Lamperth Mónika képviselő 
asszony által meghatározott módon már a törvényben rögzítésre kerüljenek ilyen 
részletszabályok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, de akkor, ha jól értem, államtitkár úr 

tulajdonképpen egyet is érthetne az elhangzott gondolatokkal. Tehát akkor várhatjuk, hogy 
mondjuk, a végrehajtási rendeletben egy olyan struktúra valósulhat meg a végrehajtói 
kamaránál is, miszerint a fegyelmi vizsgálati jogkört végző személyek is közvetlen 
legitimációval bírnak és választás útján nyerik el a tisztségüket, és ilyen formában 
függetlenebbek a mindenkori elnökségtől, vezetéstől. 

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

Inkább abban az irányban szeretnénk erősíteni a majdani rendeletben a fegyelmi, illetve 
inkább vizsgálati jogköröket, hogy a minisztérium, tehát a felügyelő minisztérium egyenlő 
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súllyal szerepeljen a kamara meghatározott fegyelmi tisztviselőihez képest, tehát egyenlő 
arányban legyenek jelen. (Dr. Staudt Gábor: Akkor ezt majd lefolytatjuk később.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt az 5. pont szerint. (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 6. pont Lamperth Mónika képviselő asszony javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 7. pont szintén Lamperth képviselő asszony javaslata. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet mi sem. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt viszont nem értek 

egyet a módosító javaslattal, és ennek szeretnék néhány gondolat erejéig hangot adni. 
Az eredeti módosítási javaslat, amely Vejkey képviselőtársunk által benyújtásra került, 

azt célozná, hogy a bírságbevételek az államot illetnék meg és a bírósági gazdasági hivatal 
számlájára kerülnének, és nem a kamarát illetnék meg, amely szerintem így is túl sok 
úgymond jutalék jellegű bevétel fölött diszponál. Tehát én ezt a részét az előterjesztésnek 
jónak tartom, ezt a módosító javaslatot viszont pont emiatt nem tudjuk támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk.  

Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11111. szám); kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, első 
helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az 
egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 
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módosításáról szóló törvényjavaslat T/11111. számon, kapcsolódó módosító indítványt kell 
megvitatnunk. 

A Mezőgazdasági bizottság nyújtott be még egy módosító indítványt a részletes vita 
lezárása után, így első helyen kijelölt bizottságként kell ezt megtárgyalni.  

 
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kormányálláspontot mondok, és támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány tehát támogatja a módosító indítványt. Hozzászólási szándékot 

nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik nem támogatták? (Szavazás.) 4-en nem 
támogatták. A bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

Ezt a napirendi pontot le is zártuk, köszönöm szépen. 
Varga István képviselő urat Kozma Péter képviselő úr helyettesíti. 

Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11207. szám, 
új/átdolgozott változat a T/11103. szám helyett); módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat, új változatban T/11207. számon. 14 pontból áll az ajánlás. 

Az 1. pontban Harangozó Tamás, Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselők 
nyújtottak be javaslatot. Kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm, a tárca tehát nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. 

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, 
az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 3. pont szintén Harangozó Tamás és képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 4. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 
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DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pont Harangozó Tamás és képviselőtársai módosító javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 6. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. A tárca 
álláspontja? 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szeretném a tárca 

figyelmét felhívni és a tisztelt bizottságét is, hogy a túl merev szabályozás számos esetben 
igazságtalan döntéseket eredményezhet és a méltányosságot kizárja. Én ugyanis el tudok 
képzelni olyan élethelyzetet, amikor a közveszély színhelyére való behajtás oly mértékben 
nemcsak hogy gondatlanul, hanem fel nem róhatóan valósul meg, ebben az esetben az 
objektív felelősség kapcsán, mondjuk, az ilyen gépjárművezetők, akik ebből élnek, lévén, 
hogy 7,5 tonna felett, gondolom, hivatásos sofőrökről lehet szó 99 százalékban, a saját 
munkájukat is elveszíthetik, és mérlegelést nem tűrő módon el kell venni a jogosítványukat. 
Ezt én ebben a formában nem tartom túl jó szabályozásnak. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e a tárca válaszolni? (Jelzésre:) Nem. Bárándy képviselő 

úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért 

szeretném, ha a tárca válaszolna erre, legalábbis erre is és az én kapcsolódó kérdésemre is. 
Ilyen esetekben az objektív felelősség körébe esik ez a magatartás, vagy pedig alkalmazható 
rá, mondjuk, a végszükség szabályrendszere? Mert ha igen, akkor nyugodtan lehet kötelezővé 
tenni, mert akkor a végszükséggel ezt ki lehet küszöbölni. De ha objektív felelősségről van 
szó, akkor én azt gondolom, jogos, amit Staudt képviselőtársam kérdezett. Úgyhogy én azért 
szeretnék hallani egy választ a tárcától. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Azért nem támogattuk a javaslatot, mert a 
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szabálysértési törvény 16. §-a szerint minden engedélyhez kötött járművezetés szabályának 
megszegése esetén lehetőség van a járművezetéstől való eltiltásra. (Dr. Staudt Gábor: 
Lehetőség!) A szigorítást azért tartottuk szükségesnek, mert ezekben az esetekben is az ilyen 
járművek okozta fennakadások esetén szabálysértési eljárást fognak lefolytatni, és ez esetben 
ezek a szankciók alkalmazhatók. (Dr. Gyüre Csaba: Ez így van. Csak kell-e?)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó, utána Bárándy képviselő úré. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, én ezt értem, de abszurd az, ahogy itt is 

elhangzott, hogy alkalmazható. Tehát 100 esetből 98 esetben lehet, hogy ez jogos lesz és 
alkalmazni is kell, és ebben az esetben alkalmazni is fogják a hatóságok. De törvényileg 
egyfajta kötelezettséget előírni, és ha csak néhány esetben is emberek elveszítik a munkájukat 
olyan esetekben, ami nem felróható nekik, és esetleg akik döntenek ebben a szabálysértési 
ügyben, ők is érzik, hogy ez az egész jogeset és az egész büntetés nem arrafelé vezet, ami a 
törvényalkotót vezérelte, akkor sem tudnak mást tenni, hiszen egy kötelező szabályozást 
hoznak egy kötelező döntésre, ami a mérlegelést teljesen kizárja. 

Ez olyan abszurditás, amit nem kellene itt a jogalkotás során elkövetni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr, utána pedig Vas Imre képviselő úr jelentkezett. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ezt értem, ami 

a válaszban elhangzott, csak az én kérdésem nem ez volt. Az én kérdésem arra irányult, hogy 
ezekben az esetekben – hadd fogalmazzak akkor úgy – büntethetőséget kizáró okot 
alkalmazni lehet-e. Mert az objektív felelősséggel pont az a probléma ebben az esetben – én a 
magam részéről egyébként úgy nem értek egyet az egész intézményrendszerrel, amit objektív 
felelősségnek hívnak, ahogy van, annak ellenére, hogy a mi éránk alatt vezettük be, de most is 
fenntartják –, de a lényeg, hogy ott lehetetlen az, hogy kimentési okul bármi szolgáljon, vagy 
legalábbis nagyon kötött, ami kimentési okul szolgálhat. A szabálysértési eljárásokban, 
büntetőeljárásokban van lehetőség általában büntethetőséget kizáró okok, jelen esetben itt 
amit én el tudok képzelni, végszükség alkalmazására. Nem tudom, ez melyik körbe esik; és ez 
az én felróható magatartásom, nem néztem meg a törvényt, de ha szavaznom kell, akkor 
tudnom kell, hogy mi vonatkozik erre. 

Azzal nagyon egyetértünk, és Harangozó képviselőtársamnak az 5. pontban foglalt 
javaslata pont arra vonatkozik, hogy aki ilyen magatartást általában elkövet, nem is csak a 
közveszély színhelyén, hanem kibővítve, a rendkívüli időjárási helyzetben is lehetővé tennénk 
hasonló megoldást; ez volt az 5. pont. De azokban az esetekben, ahol éppen hogy egy 
erkölcsileg pozitív megítélésű magatartást tanúsít valaki, mert vészhelyzetből ment, vagy 
vészhelyzetet hárít el azzal, hogy formálisan, tehát a törvényi tényállási elemeket kimerítve 
megvalósít egy ilyen magatartást, ott lehetőséget kell adni nyilvánvalóan arra, hogy a hatóság 
másként döntsön.  

Szerintem Staudt képviselőtársam javaslata és kérdése is és az én kérdésem is 
alapvetően erre irányul, tehát hogy van-e ilyen lehetőség. Mert ez esetben, ha van, akkor lehet 
a „kell” szót alkalmazni; ha nincs, akkor viszont valóban a „lehet” szót kell. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Két dologra hívnám fel képviselőtársaim 

figyelmét. Egyrészt itt a szabálysértési törvény módosításáról van szó, és az én emlékeim 
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szerint a szabálysértési törvényben többek között a végszükség és még egyéb kimentési okok 
vannak. (Dr. Bárándy Gergely: Ha így van, akkor rendben van.)  

Másrészt pedig itt nem arról van szó, hogy egyáltalán ne lehetne behajtani ilyen 
járművel, mert nyilván az útvonalra való haladásra, előzésre, kikerülésre, valamint az 
útszakaszra történő behajtásra, és itt elsősorban a behajtásra vonatkozó szabályokat a 
közveszély helyszínén az arra jogosult nyilván majd annak megfelelően fogja meghatározni, 
hogy mondjuk, egy mentést például ez ne akadályozhasson. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, csak egy mondat. Még ha el is 

fogadnám Vas Imre képviselőtársam szavait, persze el kell gondolkozni ezen, viszont a másik 
fele az, hogy ha látott már – nyilván látott – szabálysértési eljárást, ahol mondjuk, ezt egy 
előadó bírálja el, hát, ha még itt az alkotmányügyi bizottságban is komoly jogvitákat 
folytatunk a minisztérium képviselőinek jelenlétében, akkor ezt így, ebben a formában rábízni 
egy előadóra, mondjuk, akinek ugyanezt a mérlegelést meg kell tennie, ez elég veszélyes 
dolog. És biztos vagyok benne, hogy olyan igazságtalan szituációkat okozunk, amellyel, 
mivel nem személygépjárművekről van szó, emberek az állásukat, a munkájukat is el fogják 
veszíteni. Ennél azért önöknek felelősségteljesebben át kellene gondolni, amikor egy 
tényállást szabályozunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: A tárca jelzi, hogy kíván válaszolni. Parancsoljon! 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan. Ez 
szabálysértési eljárás keretében kerül elbírálásra. Utaltam rá, hogy a szabálysértési törvényt 
kell vagy lehet – ez volt a rosszabb fogalmazás – alkalmazni. A szabálysértési törvényben 
nyilvánvalóan objektív felelősségre vonatkozó szabály nincs.  

Nyilvánvaló, hogy lehet mérlegelni, és van kimentési lehetőség is. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Kérdezem, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 7. pont következik, Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólásra Gaudi képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslatunk arra irányul, hogy szakítsunk 

azokkal a megoldásokkal, amelyek korábban is már nagyon sok kritikát kiváltottak, egyrészt 
ellenzéki pártok részéről, az Európai Unió részéről is bizonyos mértékben megalapozottan, 
hogy ne folytassuk azt a gyakorlatot, ami az ügyáthelyezések nemkívánatos gyakorlatát 
jelenti. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy ha ezt most így fogadnánk el, és nem a mi 
módosítónk kerülne figyelembevételre, hogy szabálysértési elzárásokra történő átváltoztatás 
iránti ügyekben a törvényszék elnöke bármely járásbíróságot kijelölheti a saját területén. És 
akkor ez megint felvetheti ugyanazt a problémát, ami miatt jogállamisági garanciarendszer 
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szempontjából a törvényes bírótól való elvonás érveit fel lehet meríteni. Tehát úgy gondoljuk, 
hogy egy nem jó precedensnek, nem jó gyakorlatnak a folytatásáról van szó. Azzal 
egyetértünk, hogy az ügyeket gyorsítani kell, de nem hághatja át ez az alapelv azt, hogy a 
törvényes bírótól való elvonás érvényesüljön.  

Kérjük, hogy ezt erőteljesen fontolják meg, és maradjunk a jogállamiság talaján, mert 
ez a javaslat túlmegy rajta. Még ha éppen olyan okból is történik, ami az ügyek gyorsított 
elintézéséhez fűződő érdek.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Válasz nincs?) Nem 
jelezte az előterjesztő képviselője; nem kötelező választ adni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Elképesztő!) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 8. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. A tárcától azért itt is egy 

indokolást szeretnék. Itt arról van szó, hogy a tanú és az eljárás alá vont személy 
szembesítésének az elkerülését szeretnénk oly mértékben szigorúbbá tenni, hogy azt csak 
nyomós indokkal lehessen kérni, hogy ez ne valósuljon meg. Ez egy fontos garanciális, az 
eljárást elősegítő bizonyítási eszköz. Ezért a „nyomós indokkal” szófordulatnak a bekerülése 
szerintem jobbá teszi a javaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszonyé a szó. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Bizottság! A nyomós indok nem elég egzakt fogalom, ez 
meglehetősen szubjektív. Ha felsorolt volna legalább példálózó jelleggel néhány olyan 
indokot, ami figyelembe vehető; így sajnos nem tudjuk támogatni.  

 
ELNÖK: Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit fűznék hozzá, hogy a 

törvényi és jogi dogmatika ismeri ezt a fogalmat. Tehát akkor ennyi erővel kidobhatnánk 
azokat az eljárásjogi törvényeket, amelyekben ez a szófordulat szerepel. Ha kell, akkor a 
következő alkalomra összegyűjtjük, hogy hány helyen szerepel a különböző eljárásjogi 
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törvényekben. De jogászok ülnek itt a bizottságban, és azt hiszem, ezt nem kell 
magyaráznom, hogy ez létező fogalom. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-

an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 10. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 11. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem államtitkár asszonyt. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 12. pont Szabó Timea és Dorosz Dávid képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
A 13. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 

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

tárca támogatja. (Dr. Staudt Gábor, dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hűűű!)  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 22-en támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta 

A 14. pont Staudt Gábor és Gaudi-Nagy Tamás képviselők javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

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

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Gaudi képviselő úr kért szót. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslat arra irányul, hogy az egyébként 

nagyon helyes célkitűzést, ami most megjelenik a javaslatban, hogy vezessük be a kártalanítás 
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intézményrendszerét a szabálysértési szankciók alkalmazása esetén, ha azt nem 
megalapozottan tették, mi kiterjesztenénk a javaslatunkban a szankciók kiszabása előtti 
kényszerintézkedésekre is; tehát az előállítás, szabálysértési őrizet esetén is, ahogy a bírói 
gyakorlat is ezt egyébként elismeri és alkalmazza kártérítési eljárások keretében, a bármely 
jogcímen szabálysértési eljárás alá vont személyek esetében. Ez egy évek óta kialakult 
gyakorlat, a nemzeti jogvédő gyakorlat ezt kialakította. És jellemzően ezek egyébként a 2002-
2010 közötti időszaknak a jogsértései, az állam részéről elkövetett jogsértésekhez kötődtek. 
Ez volt a tipikus eszköz arra, hogy véleménynyilvánítási szabadságukat, gyülekezési jogukat 
gyakorlókat megpróbáljanak elrettenteni jogaik gyakorlásától. S mivel a gyakorlat ezt 
kimunkálta és ismeri, ezért úgy gondoljuk, hogy nem kellene kihagyni, tehát nem ésszerű a 
különbségtétel. Ha a szabálysértési elzárás esetén jár kártalanítás azoknak, akiket egyébként 
utólag megállapított módon nem megalapozottan vontak eljárás alá, ugyanezt indokoltnak 
érezzük – ahogy ezt leírtuk az indokolásban – az előállítás és szabálysértési őrizet esetén, 
amely előállítás tarthat 12 óráig, szabálysértési őrizet tarthat 72 óráig, tehát mégiscsak 
jelentős mértékben kivonnak valakit a forgalomból. Egy jogállamban a habeas corpus elvnek 
érvényesülnie kell, tehát csak a törvényes jogcímen történő szabadságelvonás lehet elfogadott, 
márpedig nem törvényes jogcím az, ha az utóbb lefolytatott szabálysértési eljárásban a bíróság 
vagy akár a rendőrség megállapítja, hogy nem követett el semmit az illető. Ebben az esetben 
nem lesz tartható és védhető, hogy mindenfajta jogkövetkezmény nélkül valakit kivonjanak a 
forgalomból. Tehát ezért az államnak helyet kell állni, ahogy egyébként, jelzem, a bírói 
gyakorlat is ezt ma már alkalmazza. Jó lenne ezt akkor intézményesen is szabályozni. Erre 
irányul a javaslat. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy államtitkár asszony kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) Jelzi, 

hogy nem. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 

Bocsánat, de hát én…) Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 7-en 
támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendi!) Ügyrendi kérdésben adom meg Gaudi képviselő 
úrnak a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, azt szeretném jelezni és kifogásolni, 

hogy a tárca képviselője most már második alkalommal komoly, érdemi, súlyos ügyekben 
nem ad választ. Úgy gondolom, ez egy elfogadhatatlan eljárás. Nem tudom, minek tudható be, 
a személyemmel szembeni bármilyen probléma vagy ellenérzés van, vagy éppenséggel az 
ügyek, amelyeket felvetettem, kényesek. Úgy gondolom, ez köztisztviselőhöz nem méltó, 
hogy valaki egyszerűen feltett kérdésekre, érdemi, kifejtett érvekre nem reagál. Ilyet nem 
lehet tenni! Álláspontom szerint ez komolytalanná teszi az országgyűlési bizottságunk 
munkáját. 

Kérem tehát az elnök urat, próbálja meggyőzni a tárca képviselőjét, hogy a jövőben ne 
folytassa ezt a gyakorlatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Annyira meggyőztem, hogy a tárca álláspontját ismertette is. Megyünk 

tovább, ezt a napirendi pontot ugyanis lezártuk. 

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló törvényjavaslat (T/11106. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Soron következik a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok 
felkutatásáról és azonosításáról szóló T/11106. számú törvényjavaslat. 5 pontos az ajánlás, itt 
több összefüggés is lesz. 
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Az 1. pontban Staudt Gábor képviselő úr módosító indítványáról kérdezem államtitkár 
asszony álláspontját. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot fogok mondani: a tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel arra a 

problémakörre hívnám föl a figyelmet, amit a plenáris ülésen is elmondtam, de úgy tűnik, 
még akkor igazán nem értek be ezek a gondolatok.  

Önök az eltűntté nyilvánítás határozatához, tehát a közigazgatási határozattól eltelt öt 
évhez kötik azt, hogy a bíróság kimondhassa a holtnak nyilvánítást. De mi van akkor, ha 
valaki magányosan él, a rokonok külföldön vannak, nem tartják a kapcsolatot, eltűnik, csúnya 
szóval élve nem hiányzik senkinek, mert nincsenek körülötte ismerősök, barátok; nem 
kezdeményezik ezt a közigazgatási eljárást. Utána kiderül ennek a ténye, a bíróság 
egyértelműen látja, hogy mondjuk, hat éve semmilyen információ nincs róla. Viszont, mivel 
csak akkor indul meg a közigazgatási eltűntnek nyilvánítás, még öt évig élőnek kell tekinteni, 
annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy mondjuk, hat éve semmilyen információ nincs 
róla, és a bíróság nem mérlegelheti, hogy holtnak nyilvánítja ezt a személyt. És ez azért is 
súlyos, mert ha belegondolunk, például az öröklés addig nem áll be, amíg holtnak nyilvánító 
bírósági határozat nincs.  

Tehát tényleg a legjobb szándékkal kérem azt, hogy gondolják ezt végig. Lehetnek 
olyan szituációk, amikor ez olyan eseteket generál, hogy egészen biztosan eltűnt és meghalt 
személyeket kell még majd öt évig élőnek tekinteni. Szerintem ez nem jó az állam 
szempontjából. És az állampolgárok szempontjából sem jó, például ha az öröklési viszonyokat 
nézzük. Amit korábban elmondtam, itt is elmondható, hogy nem jó az, ha például a bíróságok 
kezéből kivesszük azt a mérlegelési jogot, amely esetében egy korrekt eljárás keretében ők 
eldönthetik, hogy az az öt év, ami a holtnak nyilvánításhoz kell, honnantól számítódik, és 
milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ne kössük meg a bíróságok kezét, bízzuk rájuk ezt 
a feladatot! Eddig is tudtak vele élni és döntéseket hozni, ezután is tudnának. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Államtitkár asszonynak adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. MAGYARINÉ DR. NAGY EDIT helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A hatályos polgári törvénykönyv a 
holtnak nyilvánítás előfeltételeként határozza meg az eltűnést. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) 
Azonban a személy- és tárgykörözésről szóló törvény eddig ezt az eljárást nem tartalmazta. 
Most az új módosítással ez megfelelő módon meghatározásra kerül, hogy mely személyt kell 
eltűntnek tekinteni, a nyilvántartásba való bekerülés és maga az eljárás is rendezett.  

Ugyanakkor az új szabályozás továbbra is meg fogja engedni azt, hogy ha a bíróság 
úgy ítéli meg, és a körülmények mérlegelése nem vezet eredményre, akkor a halál időpontját 
az eltűnést követő hónap 15. napjában fogja meghatározni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök, hogy legalább akkor 

abban egyetértünk, hogy ki kellene zárni azokat az eseteket, amelyeket esetleg az élet generál, 
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és a jogalkotó nem gondolt rá. De én úgy érzem, hogy az eltűnés, ami eddig egy ténykérdés 
volt, és ezt a bíróságnak kellett mérlegelni, hogy ez mikor történik meg, az most jogkérdéssé 
válik, hogy született-e egy közigazgatási határozat. És én nem látom azt, amit államtitkár 
asszony, tehát hogy mérlegelhetné a bíróság, hogy ha nincs ilyen közigazgatási határozat, 
hiszen ha a Ptk.-ba egyértelműen beemeljük azt, hogy a bíróság csak azt nyilváníthatja 
holtnak, akinél az eltűntté nyilvánító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől öt év 
eltelt, akkor ott a bíróság véleményem szerint nem mondhatja azt, hogy nem kell ilyen 
határozat és ő mérlegel, hiszen a Ptk. egyértelműen a közigazgatási határozathoz köti.  

Tehát amit elmondtam, azt jogilag fenntartom, és tényleg a legjobb szándék vezérel. 
És ez még szerintem módosítható olyan formában, hogy meghagyjuk a bíróságnak a 
mérlegelési jogát. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Staudt képviselőtársam egyébként a 

jelenlegi Ptk.-nak pont azt a bekezdését is hatályon kívül akarja helyezni, ami a bírónak 
mérlegelést ad, ez pedig a 24. § (1) bekezdés, mely szerint: a bíróság a halál napját a 
körülmények mérlegelése és az eltűnt-nyilvántartásra irányuló eljárás adatai alapján… – de az 
benne van, hogy a körülmények mérlegelése. Tehát kifejezetten ez a bekezdés tartalmazza a 
törvény elfogadása alapján, hogy a bíró mérlegelhet, tehát nem köteles a közigazgatási 
határozat alapján dönteni. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Én úgy vélem, hogy két dologról 

beszélünk. Egyrészről én nem venném ki a Ptk.-ból, Vas képviselőtársam, lévén, hogy a 
benyújtott csomag vagy saláta, ami előttünk van, módosítaná a Ptk.-nak ezt a rendelkezését, 
én ebből a salátacsomagból kivenném ezt a módosítási javaslatot, tehát a jelenlegi Ptk.-nak a 
szövegezését tartanám fenn, hiszen ha a módosítás nem lép életbe, akkor marad a jelenlegi 
hatályos szabályozás.  

Úgy gondolom, az, hogy a 24. § (1) bekezdésben a halál napját a bíróság állapítja meg, 
az egy teljesen más intézmény ahhoz képest, hogy meg kell várnia az öt évet, a holttá 
nyilvánítást akkor indíthatja meg, akkor folyhat le a bírósági eljárás, és azon belül, hogy 
pontosan melyik nap a halál napja, azt természetesen a bíróság fogja megállapítani. De ha az 
öt év nem telt el a közigazgatási határozat meghozatala óta, tehát mint előzetes jogkérdés nem 
áll fenn, akkor a bíróság nem fogja tudni kimondani a halál tényét, és a halál napját sem fogja 
tudni megállapítani. 

Tehát ez egy előkérdés, és nem mérlegelés kérdése. Köszönöm. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Így van.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont összefügg a 3., 4. és 5. pontokkal, Harangozó Tamás és képviselőtársai 
javaslata. Kérdezem államtitkár asszonyt a tárca álláspontjáról. 

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

tárca nem támogatja. 
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ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 
módosító indítványokat? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapták meg. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 
törvényjavaslat (T/11191. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Soron következik a T/11191. számú, az országgyűlési képviselők választása 
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat. 22 pontos az ajánlás, és lesz 
bizottsági módosító indítványra is javaslat. 

Az 1. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Szabó Gábor és Schön 
Péter képviselő urak jelezték azt, hogy bizonyos módosító indítványoknál jelzik majd, ha 
indokolni szeretnék. Előtte azonban természetesen kérdezem az 1. pont tekintetében Gulyás 
Gergely képviselő urat előterjesztőként. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca- vagy kormányálláspontról államtitkár 

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

Tárcaálláspontot tudok jelezni: nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Schön képviselő úr kért szót. Képviselő úré a szó. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót. Szeretném megkérdezni államtitkár urat 

és az előterjesztőt, miért nem támogatják. Tekintve, hogy az első kiutalások ideje már 
beleesik a választási kampányidőszak közepére, ennek következtében fontos lenne, hogy 
minél előbb pénzhez jussanak a helyi jelöltek. Ezért szerettem volna ezt módosítani, hogy ne 
öt, hanem három munkanapon belül kapják meg a pénzt. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A kártya kiállítása 

nem lehetséges ennyi idő alatt. Van egy olyan módosító – ez egy későbbi módosító, és most 
úgy látom, képviselőtársam ehhez is fűzött indokolást, amely nálam az ajánlási pontszám 
szerint a 10-es, de ebbe a témakörbe tartozik –, hogy a kiutalás korábban történjen meg. Azt 
ebben a formában ugyan nem fogjuk támogatni, de hogy a jogerőhöz képest történjen meg 
azonnal vagy három napon belül, ott azt egy kapcsolódó módosító esetén támogatni fogjuk. 

Viszont itt a technikai feltételeknél, a kártya kiállításánál egyszerűen a Kincstár nem 
tudja ilyen gyorsan megoldani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt az 1. pont szerint. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztőt. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ezt a magam részéről támogatom. 
 



- 31 - 

ELNÖK: Kérdezem az államtitkár urat a tárca álláspontjáról. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 18-an támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a bizottság 
elfogadta. 

A 3. pont Karácsony Gergely képviselő javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom, és ha szabad, egy rövid indokolást 

fűznék hozzá: ugyanezt tartalmazza szó szerint az a tervezett bizottsági módosító javaslat is, 
amelyet a bizottság reményeink szerint el fog fogadni. De itt az új gyakorlat szerint nem baj 
az, ha az Országgyűlés két azonos szövegű módosító indítványt elfogad. Tehát miután szó 
szerint ugyanazt tartalmazza, ezért támogatom. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő tehát támogatja. A tárca? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca is egyetért. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 20-an támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A 4. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem Gulyás képviselő urat 
előterjesztőként. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A tárca sem ért egyet. Staudt képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak egy rövid indokolást 

szeretnék kérni. 
 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Úgy véljük, az eddigi szabályoknak megfelelően azt 

teljesen egyértelműen követni lehet, hogy ki az, aki 500 ezer forint fölötti támogatást ad 
jelöltnek, illetve a kifizetések esetén is, ha az közpénzből történik, akkor akár közérdekű 
adatnak is minősíthető. De azt, hogy egy 5 ezer forintos szolgáltatás esetén nyilvánosságra 
kelljen hozni azt, hogy ki végezte a szolgáltatást, ezt eltúlzottnak tartjuk.  

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úrnak adom meg a szót. 
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DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Azért nem értünk egyet ezzel a véleménnyel, mert ha megnézzük a jogszabálytervezet címét, 
az is egyértelmű: kampányköltségek átláthatóvá tételéről szól, és ha pontosan ezt akarjuk 
eltitkolni, nem értem, hogy akár egy 5 ezer forintos tételnél is miért van ennek jelentősége, 
miért tegyük titokká, miért tegyük nem nyilvános adattá. Tehát már a címével is ellentétben 
van szerintem ez a vélemény. 

Úgyhogy mi a magunk részéről támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja a 4. 

pontban lévő módosító indítványt. (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, 
az egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: A tárca sem ért egyet. Schön képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni az 

előterjesztőt szintén ezzel kapcsolatban is, hogy miért nem támogatja. Ugyanis az eredeti 
javaslat szerint csak kártyával fizethetne a jelölt, a bizottsági módosítóban meg az előbb 
elfogadott módosító szerint ez kiegészül egy átutalásos lehetőséggel. De semmi nem 
indokolja azt, hogy ha a jelölt a saját pénzéből megelőlegezi ezeket a költségeket, akkor ne 
tudjon elszámolni egy szabályosan kiállított készpénzes számlát. Ez főleg a szegényebb 
régiókban, Kelet-Magyarországon lehet jelentős, ahol nem minden egyes vállalkozó, főleg kis 
magyar vállalkozók nem fogják tudni azt vállalni, hogy 8 vagy 15 napos utalási határidővel 
kapják meg a pénzt. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Elvi okokból nem támogatjuk, 

ugyanis a javaslat célja a készpénzforgalom kizárása volt. Ezért aztán azt minden jelöltnek 
tudomásul kell venni, hogy van egy 5 milliós felső korlátja a kampányra fordítható 
összegeknek, ebből 1 millió az állami támogatás, az csak átutalással teljesíthető. Szerintünk ez 
valóban egyébként az előbb számon kért átláthatóságot szolgálja.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-

an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 6. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Egyetértünk. 

 
ELNÖK: A tárca is egyetért. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) 20-an támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 4-en nem 
támogatták. A bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 7. pont szintén Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A tárca? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értek egyet. 
 
ELNÖK: A tárca sem ért egyet. Szabó Gábor képviselő úr kért szót. Képviselő úré a 

szó. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is kíváncsi lennék a tárca 

álláspontjára, hogy azok az esetleges visszaélések, amelyeket a nagy összegű állami 
támogatáshoz jutás rejt magában, azokkal a rossz szándékú elképzelésekkel kapcsolatosan, 
amelyek nem biztosan, de esetlegesen fölmerülhetnek, miért nem támogatható, akár egy más 
szöveg-összeállításban, egy eredményességi küszöbnek a bevezetése ugyanúgy a 
jelölőszervezetek esetében, mint ahogy az egyéni jelöltek esetében a 2 százalékos határ egy 
jogosan elvárható szint.  

 
ELNÖK: A tárca részéről államtitkár úr fog reagálni. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én azt nem tudom, az előterjesztő miért nem támogatja, de azt el tudom mondani, hogy én 
miért nem támogatom. 

Azért nem értünk vele egyet, mert elegendő visszatartó erőnek tartjuk azt, hogy az 
egyéni jelöltek esetén az úgynevezett komolysági küszöböt el nem érő egyéni jelöltek 
támogatását vissza kell fizetni. Elvileg elég nehéz elképzelni azt a helyzetet, hogy valakinek 
az egyéni jelöltjei meghaladják a komolysági küszöböt, de maga a jelölőszervezet nem 
haladja meg. Ez valószínűleg összefügg, vagy legalábbis 1-2 százalékos eltéréssel lehetséges 
ezt elképzelni. Azt kizártnak tartom, hogy mondjuk, valakinek a jelöltjei mind 5 százalék 
fölött végeznek, de a jelölőszervezet 2 százalék alatt marad. (Dr. Staudt Gábor: Hát, nem tud 
mindenhol elindulni!)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3-an támogatja. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 8. pont következik, Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az 

előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Nem értünk egyet. 

 
ELNÖK: Nem támogatják. Schön képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt szintén azt szeretném 

megkérdezni, miért nem támogatják. Ugye, a javaslat szerint a választás évében nem kapnak 
költségvetési támogatást a pártok, viszont logikus, hogy minden párt a 2010-es eredmény 
alapján tervezte a költségvetését, hogy a választás évében is megkapja a költségvetési 
támogatást. Abból tervezték a pártok vélhetően részben a kampányt, és ez a módosító javaslat 
lehetőséget teremtene arra, hogy a költségvetési támogatás egynegyedét felhasználják a pártok 
a működéssel kapcsolatos kiadásokra is, nem csak a választási kampánnyal kapcsolatos 
kiadásokra.  

Ha azt a verziót vesszük, hogy mondjuk, áprilisban lesz a választás legkorábban, az azt 
jelentené, hogy az első körülbelül három hónapot maguknak kell finanszírozni, és utólagosan 
kapnák meg ezt a költségvetési támogatási összeget. Ez viszont bizonyos pártokat nehéz 
helyzetbe hozna. Másrészt pedig van egy másik módosítónk, ott majd a többi részét 
elmondom ennek.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Valószínűleg erről a Fidesz-frakció fog még tárgyalni, 

de a jelenlegi álláspont szerint azért nem támogatjuk, mert három éven keresztül a pártok 
kapnak állami támogatást. Az Állami Számvevőszék jelentéseiből elég világosan kiderül az, 
hogy a pártok – az ellenzékieket is beleértve – nyereséggel tudnak működni. Ehhez képest, 
amikor a választási kampányban elindul egy párt, mondjuk, nem parlamenti párt, akkor így is, 
úgy gondoljuk, hogy az esélyegyenlőség irányába tett komoly lépés az, hogy mindenki 
egyforma forrásokat kaphat a kampány finanszírozására. 

 
ELNÖK: Szabó Gábor képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Hadd tegyek egy olyan észrevételt, hogy nem arról van 

szó, hogy mi vitatnánk a pártok 2014-es állami támogatásának az elvételét. Nyilván könnyen 
elképzelhető egy olyan helyzet, hogy azt a 703 millió forintot, amit mondjuk, egy párt kapna 
meg, amelyik mind a 106 jelöltet fölállítja és az összes helyet betölti a listáján, nem biztos, 
hogy a választási kampányban 703 millió forintot ésszerűen el tudna költeni egy két hónapos 
időszakban. Ezért az ugyan megspórolt pénz vagy esetlegesen megspórolt pénz 25 
százalékára gondoltunk, hogy azt viszont az év további részében működési támogatásra 
lehetne fordítani. 

 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy minden érv és ellenérv, válasz elhangzott. (Jelzésre:) 

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

Bocsánat, csak még annyi megjegyzést tennék, hogy itt elhangzott egy érdekes szám: 
703 millió forintról beszélnek a jobbikos képviselők. Éppen a hét végén olvastam Mesterházy 
Attila nyilatkozatát, hogy vége a demokráciának. Ez az összeg pontosan megegyezik 
egyébként az MSZP éves párttámogatásával, tehát pontosan annyit fog kapni az MSZP, mint 
eddig – amennyiben minden körzetben állít jelöltet. (Derültség.)  
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ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Bocsánat, ha jól tudom, akkor 521 millió forint az 

MSZP éves támogatása. Tehát azt tegyük hozzá, hogy miközben lehet részletekben vitatható a 
javaslat, és mondom, erről a javaslatról is lehet még majd vitatkozni, addig összességében a 
kormánypártok, akiknél egyedül biztos, hogy közös listát fognak állítani, egyértelműen 
nagyon rosszul járnak ezzel, hiszen 1,3 milliárd forintos támogatásról mondanak le, és cserébe 
kapnak 700 millió forintot. Az összes többi párt pedig egyértelműen jól jár, függetlenül attól, 
hogy célhoz kötött az elköltés. 

 
ELNÖK: Szabó Gábor képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Ha már a kiegészítéseknél tartunk, pont ezért mondjuk, 

hogy ez a fajta kampányfinanszírozási modell jóval drágább lesz annál, mint ha a pártok 
2014-es állami támogatását meghagyták volna. Tehát ilyen módon ez egy pazarló választási 
év lesz az államháztartás számára. 

 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Bocsánat, csak nem akartam, hogy ez a kijelentés a 

levegőben maradjon. Először is a választási eljárás egészének lebonyolítása csak amiatt 
4 milliárd forinttal olcsóbb, hogy nincs második forduló.  

A másik pedig, hogy elég sokat veszünk el a kormánypártoktól ahhoz, hogy az, hogy 
az MSZP vagy a Jobbik valamivel többet kap, még így is belefér, és lehet, hogy még így is 
olcsóbb lesz, de nagyságrendi különbség nem lesz. Akkora különbség pedig végképp nem 
lesz, amennyit a második forduló elmaradásával a költségvetés nyer. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szerintem megnyugtatóan minden érv és ellenérv elhangzott. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt tehát a 8. pont szerint. (Szavazás.) 
3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 9. pont következik, Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem értenek vele egyet. Hozzászólásra Szabó Gábor képviselő úrnak adom 

meg a szót. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Ezt a módosító javaslatot azért adtuk be, hogy lehetősége 

legyen ebből a viszonylag nagy költségvetési támogatásból egy politikai pártnak tartalékolnia 
egyrészt az önkormányzati választási kampányra – remélem, arra pluszforrást nem tervez a 
kormányzat –, illetve az ezzel egy időben zajló európai parlamenti választási kampányra, ami 
egyben lesz nagy valószínűséggel, ha nem is pont ugyanarra a napra fog esni, de hasonló 
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időszakban lesz, hogy ne legyen abból probléma, hogy ebből a költségvetési támogatásból 
ugyanúgy a választási kampányra lehessen költeni. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): A múltkor lefolytattuk az ezzel kapcsolatos vitát 

szerintem. 
 
ELNÖK: Én is úgy gondolom. További hozzászólás hiányában kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 10. pont szintén Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. Utaltam arra, hogy ezt a javaslatot 

tudjuk támogatni kapcsolódó módosító formájában, ha egyértelművé válik az, hogy a 
jogerőhöz képest kell korábban kiutalni, ott mondjuk, a három napot el tudjuk fogadni. 

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

Ebben a formájában nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándék nincs, de gondolom, kapcsolódó módosító 

indítvány benyújtható. 
Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt a 10. pont szerint. (Szavazás.) 3-an 

támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 11. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A tárca sem ért vele egyet. Gyüre Csaba alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Azért 

fontos Schiffer András képviselőtársunk javaslata, nehogy abba a hibába essünk, hogy 
behatároljuk a kampányköltségvetést, behatároljuk, hogy mennyi költhető el, és ezzel 
szemben például azt tapasztalhatnánk esetlegesen, hogy a kormány egy hatalmas 
reklámhadjárat keretében a kormányzó pártok mellett milliárdokat költ a kampányra, ami 
nyilván a jogállamiságot, az esélyegyenlőséget veszélyeztetné. Hiszen látjuk, hogy több száz 
millió forint megy el egyébként kormányzati kampányra, ami gyakorlatilag adott esetben 
nyilván a választópolgárokban úgy csapódik le, hogy ez a Fidesz–KDNP reklámja, és ezáltal 
az esélyegyenlőség messzemenőkig megbomlik. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Mi úgy gondoljuk, hogy egyrészt ezt a célt ez a 

megfogalmazás nem elégíti ki, tehát kodifikációs gondok is vannak vele. Értjük a félelmeket, 
emlékszünk mi is arra a 2006-os kampányra, amikor óriáshirdetések jelentek meg mindenhol, 
hogy a fél világ bennünket irigyel, és még abban az évben az ország majdnem csődbe ment. 
De ilyen gátlástalanságra a jelenlegi kormánypártoktól nem kell számítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 12. pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 13. pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 14. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem az államtitkár urat a tárca álláspontjáról. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem ért egyet a tárca. Szabó Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Itt a szándékunk azokat a büntetési tétel emelésével még 

jobban elrettenteni, akik fölveszik az állami támogatást, de nemhogy hibát vétenek az 
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elszámolásban, hanem elszámolni sem hajlandóak. Ezért javasoljuk, hogy a támogatási 
összegnek ne a kétszeresét, hanem a tízszeresét kelljen az állami forrással ilyen felelőtlenül 
bánó jelöltnek visszafizetni.  

 
ELNÖK: Képviselő úrnak adom meg a szót előterjesztőként. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Túlzottnak, aránytalannak tartjuk a tízszerest. Lehet 

emelni a kétszerest, de azért abban az esetben, amit képviselőtársaim itt elmondott, 
büntetőjogi felelősség is van. Tehát nemcsak a kétszeresét kell visszafizetni, hanem sikkasztás 
miatt, vagy akár még esetleg más tényállás fölmerülhet, büntetőeljárás fog indulni a jelölttel 
szemben.  

 
ELNÖK: Közben Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr is szót kért. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Véleményem szerint azért volna szükség egy 

ilyen drákói intézkedésre, mert gyakorlatilag az elmúlt választások tapasztalataiból okulva 
mindig láthattunk olyan hirtelen felbukkanó szervezeteket, amelyeket tényleg tudatosan, 
választási biznisz céljából hoznak létre vagy élesztenek föl, akár politikai célokból, akár csak 
egyszerűen pénzszerzései célokból. 

A büntetőjogi fenyegetettség egy erős garancia, az jó dolog. De végül is itt arról van 
szó, hogy a költségvetés pénzét nyúlja le valaki, és egy elrettentés-hatásfokozás szerintem 
mindenképpen növelheti a rendszer biztonságát, növelheti a garanciákat.  

Egyébként egy kompromisszumos javaslatra is nyitottak vagyunk. Tehát a kétszeres és 
a tízszeres között van más szám is, esetleg ha az előterjesztő részéről Gulyás Gergely nyitott 
erre, akkor próbáljunk meg egy köztes számot találni. Mindenesetre mi a drasztikus, kemény 
elrettentő szabályok mellett vagyunk, pontosan azért, hogy ne legyenek visszaélések a 
közpénzekkel választási célból. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő egyértelműen fogalmazott, hiszen jelezte, hogy itt a 

mértékkel, illetve a szorzószám ilyen mértékű módosításával nem tud egyetérteni; 
természetesen ennél kisebbről lehet tárgyalni. 

Turi-Kovács Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Csak összegezni szeretném azt az 

álláspontomat, hogy a nem is viszonylag, hanem abszolút számban is rendkívül alacsony 
aláírási szám, amivel az egyéni képviselő elindulhat, az olyan helyzeteket teremthet, ahol nem 
az a probléma, hogy hányszorosát fizetik vissza, hanem annak nem látom a garanciális 
elemét, hogy egyáltalán behajtható rajta bármilyen visszafizetési kötelezettség.  

Én a törvényben azt nem találtam meg, hogy mi a helyzet akkor, amikor a rendkívül 
alacsony számú támogatást összeszedegetik, valami módon a pénzt is elköltik – semmilyen 
garanciát nem látok arra, hogy majd be lehet rajta hajtani. Az meg nem garancia, hogy esetleg 
büntetőeljárás indul ellene. 

 
ELNÖK: Répássy Róbert államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Azért én nem becsülném le a sikkasztás bűncselekmény jelentőségét. Támogatási szerződést 
kötnek a jelöltekkel, abban meg van határozva, hogy mire költheti a pénzt. Ha nem tud 
elszámolni, akkor minimum feltételezhető, hogy nem arra költötte. De ha elszámol, és azzal 
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kapcsolatban kiderül, hogy nem a támogatási szerződésnek megfelelően költötte el, nyilván, 
hogyha szándékosan nem arra költötte, az bűncselekmény. S ha büntetőjogilag nem 
értékelhető, akkor pedig a kétszeres visszafizetési kötelezettség áll fenn.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nem értettük meg egymást államtitkár úrral. 

Elköltötte, elszámolt, de nem érte el a 2 százalékot. És akkor is tudta, hogy nem fogja elérni, 
amikor a pénzt fölvette. Ettől ez nem sikkasztás! Elszámol, csak éppen a pénz nem fog 
megtérülni.  

 
ELNÖK: De ha nem éri el, akkor ugyanúgy vissza kell fizetnie – de Gulyás Gergely 

képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Azt szeretném csak jelezni, hogy mi azért nem 

számolunk ilyen jellegű, legalábbis komoly méretű visszaélésekkel, nemcsak a büntetőjogi 
fenyegetettség miatt, hanem azért, mert a jelölt nem kap pénzt. Tehát akkor lenne ez a veszély 
valós és komoly, ha a jelölt kezébe pénz kerülne. A jelölt kezébe egyetlenegy fillér sem kerül. 
S miután a támogatási szerződés alapján a Kincstár utal, ezért a Kincstárnak még ott is van 
egy ellenőrzési lehetősége, hogy az adott kifizetés megfelelő. 

Ettől még értem, amit képviselőtársam mond, hogy ha ő jogszerűen használja fel 
ezeket, és nem éri el a 2 százalékot, akkor vissza tudja-e fizetni. Szerintem ha valaki 
jogszerűen felhasználja és nem éri el a 2 százalékot, akkor nagy valószínűséggel ezt a 
kockázatot ő vállalja és vissza fogja fizetni, különben végrehajtás indul vele szemben. Tehát 
ha bármilyen vagyona van, akkor nem fogja azt megkockáztatni, hogy ilyen módon éljen 
vissza a szabályokkal, vagy ne tegyen eleget a törvényi kötelezettségének.  

 
ELNÖK: Szabó Gábor képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): A félelmeimmel csatlakozni tudok Turi képviselő úrhoz. S 

hadd jelezzem azt, hogy miközben mi nagyobbrészt megnyugtatónak találjuk az egyéni 
jelöltek esetében, akik 1 millió forintot kapnak, és azt is kártyán, tehát nem készpénzben, de 
tegyük hozzá, hogy a jelölőszervezetek, ha országos listát állítanak és mind a 106 körzetben 
állítanak jelöltet, akkor 597 millió forintot kapnak, és nem kincstári kártyára, hanem a 
bankszámlára. Tehát ez az a pénz, amitől igazából félünk, hogy azzal aztán el lehet szaladni. S 
azért láttunk jó néhány büntetőeljárást, ahol aztán nem a jól megérdemelt helyükre kerültek 
azok, akik visszaéltek az állami vagyonnal.  

 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak nagyon röviden. Természetesen olyan 

szabályozás nincs, aminek semmilyen kockázata ne lenne. Az volt a kritika évtizedeken 
keresztül, hogy nagyon nehéz a politikai piacra való belépés a kis pártoknál, nincs 
esélyegyenlőség, nincs esélye sem bejutni a parlamentbe akkor, ha korábban nem rendelkezett 
frakcióval. 

Ehhez képest azért, tegyük hozzá, hogy 106 egyéni választókerületben jelöltet állítani, 
ahhoz még a könnyebb szabályok mellett is országos szintű szervezettségre van szükség. 
Tehát é azt a veszélyt minimálisnak látom, hogy 106 választókerületben valaki anélkül tudjon 
jelöltet állítani, hogy mögötte egy országos szervezet állna. Gondoljunk abba bele, hogy az az 
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LMP, amely 8 százalékot kapott a legutóbbi választásokon, a 176-ból kevesebb mint 100 
kerületben tudott jelöltet állítani.  

 
ELNÖK: Szabó Gáboré a szó, de tényleg utoljára, mert kicsit már szétfeszítjük a 

bizottság kereteit. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): 106 jelöltet tényleg nehéz fölállítani, de már 27 jelölt 

fölállítása mellett, amihez azért nem kell olyan nagy szervezettség, már 150 millió forint üti a 
jelölőszervezet markát.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-

an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 15. pont Karácsony Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 

álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, de azzal, hogy ezt a benyújtott 

bizottsági módosító orvosolja, és polgári jogi felülvizsgálati utat biztosít. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspont? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 16. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ebben a formában nem értünk vele egyet. 
 
ELNÖK: Schön képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító javaslat azt 

szabályozná, hogy a képviselőjelöltek esetében, akik mandátumhoz jutnak, ott ne csak a 
1 millió forintos állami támogatás összegét, hanem a teljes 5 millió forintos kampányköltést 
ellenőrizze az Állami Számvevőszék. Egyébként régen is úgy volt, hogy már a jelölteknél 
ellenőrizte az Állami Számvevőszék, és ez egy teljesen elvárható jogállami garancia, hogy ha 
5 millió forintot költünk el választásra, akkor ne csak az 1 millió forintos támogatást 
ellenőrizzék, hanem a teljes pénzt, hogy szabályosan használták-e fel. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az én értelmezésem szerint az Állami Számvevőszék 

minden kampánykiadást ellenőrizhet és minden pártot. A pluszgaranciákat arra az 1 millió 
forintra adjuk csak meg, amit az államtól kapnak. De a teljes kampányköltség az Állami 
Számvevőszék által ellenőrizhető. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 17. pont Schiffer András képviselő javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 18. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: A tárca sem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 19. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet a tárca. És elnézést, azt még hadd jegyezzem meg, mert ez ugyanaz, mint az 
előző vita, hogy megszűnik az a lehetőség, hogy a választási kampány évében egy párt 
bizonyos költségeket kampányköltségként, bizonyos költségeket működési költségként 
számol el, hiszen a választások évére nem kap állami támogatást. Tehát még ezzel is tisztább 
lesz a rendszer. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Schön képviselő úré a szó. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót. Ez részben kapcsolódik valóban az 

előzőhöz. Ott azt mondta államtitkár úr és az előterjesztő, hogy azért nem támogatják, 
merthogy amúgy is ellenőrzi az ÁSZ. De vizsgáljuk meg a független jelöltek esetét: a 
független jelöltek esetében az ÁSZ az általános ellenőrzési terve alapján nem ellenőrzi őket, 
és ezen javaslat alapján viszont csak az 1 millió forintot ellenőrizné. Ehhez kapcsolódóan ez 
azt szabályozza, hogy a jelöltek esetében az összes költést ellenőrizze az Állami 
Számvevőszék, nem pedig csak azt az 1 millió forintot.  
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ELNÖK: További hozzászólást nem látok. Gulyás képviselő úré a szó, ha kíván 

reagálni, bár azt gondolom, államtitkár úr válaszolt már. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): A felvetésnek utána fogok nézni. Akkor azt rögzítsük, 

hogy kizárólag az egyéni jelölteknél, egyéni független jelölteknél vethető fel elvileg a 
probléma. Azért annak utánanéznék, hogy az ÁSZ-nak ott nincs-e a teljes összegre ellenőrzési 
jogosítványa. De ha nincs, függetlenül attól, hogy bár nem állami pénzről van szó, akkor én 
ezt megfontolandónak tartom, és akkor ezt kapcsolódó módosítóval lehet megoldani. Csak 
akkor azt egyértelművé kell tenni, hogy ez az eset csak és kizárólag arra vonatkozik, amikor 
független jelölt indul, és nála is a nem államilag kapott támogatásnak is a jogszerű 
felhasználása is fontos cél. Tehát ha van ilyen hiányosság, akkor azt a kapcsolódó 
módosítóknál megfontolásra érdemesnek tartom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító 

indítványt a 19. pont szerint. (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
(Derültség, közbeszólások. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Bocsánat, ez a mienk volt?) A 
jegyzőkönyv kedvéért rögzítsük, hogy jobbikos képviselőtársaim jelezték, hogy a 19. 
módosító indítványt hárman támogatták. Így értendő az, hogy a bizottság nem támogatta és az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 20. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, nem támogatjuk, de nem azért, mert azt 

ellenezzük, hogy legyen ilyen kötelezettség, hanem akkor az a kérésünk, hogy 
kapcsolódóként úgy adják be képviselőtársaink, mint önálló átmeneti rendelkezést, és ebben a 
formában nincs akadálya annak, hogy ezt támogassuk. Az a cél, hogy a rendelet szeptember 
15-énél korábban meglegyen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a tárca álláspontját kérdezem. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Ebben a formában nem támogatjuk. Több kérdést felölel a módosító javaslat, és vannak 
olyanok, amelyekkel egyértelműen nem azonosulunk, nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Gábor képviselő úré a szó. 
 
SZABÓ GÁBOR (Jobbik): Csak nagyon röviden, minket az a szándék vezet, hogy a 

pontos elszámolási és eljárási szabályok minél hamarabb derüljenek ki, és ezt kössük 
valamilyen határidőhöz. Ha ez nem szeptember 15-e, akkor nem szeptember 15-e. Csak ne 
úgy járjunk, hogy a választás kiírása után, már a kampányidőszakban jelenik meg a miniszteri 
rendelet. Itt azért kell adminisztrációs szempontból is egy fölkészülés, nemcsak a pártoknak, 
hanem a független jelölteknek is. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez lehet szeptember 15-e, csak nem 9. §. Tehát önálló 

átmeneti rendelkezés. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
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A 21. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk, mert Schiffer képviselőtársunk 

szűkíteni szeretné azt a kört, akik nem adhatnak támogatást. Ugyanis nemcsak off-shore 
hátterű cégek nem adhatnak támogatást, hanem semmilyen jogi személy nem adhat 
támogatást.  

 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 22. pont Szabó Gábor és Schön Péter képviselők javaslata. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Schön képviselő úré a szó. 
 
SCHÖN PÉTER (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az Állami Számvevőszék a 

parlamenten kívüli pártok ellenőrzése során többször észrevételezte, hogy ha parlamenten 
kívüli párt elfogad szabálytalan támogatást, abban az esetben a támogatás értékét kell csak 
befizetni, hiszen nincs állami támogatása, aminek az értékét csökkenteni kellene ugyanezzel 
az összeggel. Magyarán, egy parlamenten kívüli párt esetében igazából nincs kockázata 
annak, ha elfogad szabálytalan adományt, hiszen a legrosszabb esetben, ha lebukik, akkor 
visszafizeti azt, amit elfogadott, de ez nem egy szankció. 

 
ELNÖK: Gulyás képviselő úré a szó. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Hagyom magam meggyőzni, és támogatom. 

(Derültség.)  
 
ELNÖK: Az előterjesztő változtatott az álláspontján, támogatja. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Mondanám, hogy tartózkodom (Derültség.), de ezt ilyenkor nem lehet. 
 
ELNÖK: Értettük, államtitkár úr. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én viszont nem támogatom. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 9-en támogatják. A bizottság tehát nem támogatta, de az egyharmadot biztosította 
a módosító indítványnak. 

Így az ajánlási pontokon végigértünk.  
Egy bizottsági módosító indítvány benyújtására teszek javaslatot. Ez egy 19 pontos 

javaslat. Kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a benyújtását. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Egyetértünk. 
 
ELNÖK: A tárca is egyetért vele. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy gyors összefoglalást 

szeretnék várni az alkotótól, bárki is legyen az. (Derültség.) 
Köszönöm. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem vállalja senki.)  
 
ELNÖK: Kérdezem Gulyás képviselő urat, aki előterjesztőként is tudja indokolni ezt a 

kiváló javaslatot. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr, nincs annak akadálya, hogy egyesével 

végigmenjünk és felolvassam (Derültség.), de ez forradalmi változásokat nem hoz.  
Nagyon nagy részt jogtechnikai változtatások vannak benne. Olyan nagyon komoly 

tartalmi változtatást, ami a rendszer egészén mélyrehatóan változtatna, nem tudok mondani. 
Ha képviselőtársam bármelyikre konkrétan rákérdez, akkor természetesen meg tudom 
indokolni. Ez egy általános indokolása a javaslatnak éppen az ilyen helyzetek kizárása 
érdekében. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Horváth Zsolt képviselő úr helyettesíti Gruber Attila képviselő 

urat. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyes módosító indítványoknál az előterjesztő és a 

tárca is jelezte, hogy mely pontokat tartalmazza az a bizottsági módosító javaslat, amely most 
benyújtásra kerül. Ott gyakorlatilag az indoklási része is elhangzott ellenzéki 
képviselőtársaim, illetve az előterjesztő és a tárca nevében. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 
18-an támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 2-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. A bizottság tehát a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról döntött. 
Köszönöm. 

Ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Soron következik a választási eljárásról szóló T/11200. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Az ajánlás két pontból áll. 

Az 1. pontot Kiss Sándor képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. Mielőtt a Jobbik indokolást kérne, 

azért, mert nincs értelme a javaslatnak. Ugyanis ez az önkormányzati választásokra vonatkozó 
szabály, és ott csak európai uniós állampolgár indulhat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca vagy a kormány álláspontját. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok, elnök úr: nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 3-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont Jávor Benedek és Karácsony Gergely képviselők javaslata. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem értenek egyet vele. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Tisztelt Bizottság! Itt is egy bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek 
javaslatot. Kérdezem előterjesztőként képviselő urat, támogatja-e ennek a benyújtását. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tárcát, van-e álláspontja. 
 
DR. VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen, támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

bizottsági módosító javaslat benyújtását? (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 7-en tartózkodtak. A bizottság tehát 
benyújtja a módosító indítványt.  

Ezt a napirendi pontot is lezártuk. Köszönöm szépen képviselő úrnak és államtitkár 
úrnak is. 
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Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, valamint együttes 
általános vita 

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11300. szám, új változat a T/11267. szám helyett); b) Az egyes 
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat módosításáról szóló 
határozati javaslat (H/11301. szám, új változat a H/11268. szám helyett) 

Soron következik: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről, 
valamint együttes általános vita. Az Országgyűlésről és a házszabályi rendelkezésekről szóló 
és új számokat viselő, tehát új változatban a bizottság elé kerülő javaslatok együttes vitájára 
teszek javaslatot a H/11301., illetve a T/11300. javaslatok tekintetében; Rubovszky György 
képviselő úr önálló indítványai.  

A képviselő úr jelzi, hogy előterjesztőként hozzá kíván szólni. Előterjesztőként öné a 
szó, képviselő úr. 

Dr. Rubovszky György szóbeli kiegészítése 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Alapvetően az egész eljárásra az az alkotmányügyi bizottsági általános érvényű 
állásfoglalás indított engem, amelyik kimondta, hogy a mentelmi ügyben való felszólalást 
törvényi úton kellene rendezni. Innen indult az egész.  

A frakciószövetségen belül különböző, az országgyűlési törvénnyel és a határozati 
Házszabállyal kapcsolatos jogértelmezési kérdések pontosítására volt igény, és ezt vállaltam, 
erre születtek ezek az előterjesztések. Nem kívánom itt fölolvasni, ki lett osztva.  

Tisztelettel kérem, hogy a bizottság vegye tárgysorozatba, és állapítsa meg, hogy az 
általános vitára alkalmas mind a kettő. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nekem két problémám is van az előterjesztett javaslatokkal. Az egyik az, hogy megint egy 
olyan új verziót kaptunk meg, amelyik a mai napon került benyújtásra, és azt gondolom, hogy 
ha ilyen tárgyú törvényekről vitatkozunk, beszélgetünk, akkor az azért elvárás lenne, amit az 
Alkotmánybíróság is megfogalmazott több határozatában, hogy a képviselőknek lehetősége 
legyen felkészülni az adott napirendre. És azt gondolom, ez nem a szöveg hosszúságán múlik, 
hanem a szöveg tartalmán, amit adott esetben a képviselőcsoportoknak egyeztetniük kell 
egymással.  

A másik probléma sokkal inkább tartalmi. Azt gondolom, az legalábbis egy furcsa 
meglátás, hogy ha bírságot szabnak ki, akkor azt közvetlenül és minden előzmény nélkül a 
tiszteletdíjból kell levonni. Ugyanis én azt értem, hogy elfelejtettek szankciót írni a 
pénzbírság befizetéséhez kapcsolódóan, de akkor az lenne a szerencsés, ha írnának ilyen 
szankciót hozzá, mondjuk, hasonlóan egyéb szabálysértési bírságokhoz. Ugyanis arról lesz 
szó, hogy ha valaki, mondjuk, szabálysértés miatt kap bírságot, akkor annak a befizetését 
önkéntesen kell teljesítenie; ha nem teljesíti, akkor megvannak a szabályok arra, hogy hogyan 
hajtják be. Egyedül a képviselőknél lesz az, hogy meg sem várják az önkéntes alapú 
pénzbefizetést. Attól, merthogy van két olyan példa, ahol ezt nem tették meg, nem biztos, 
hogy általánosítani kellene. Azaz a képviselőknél hiányzik egyedül az a bizalom a 
törvényhozó részéről, és azt gondolom, ezzel saját magunkról állítunk ki szegénységi 
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bizonyítványt, ha ezt megszavazzuk, hogy itt a jogalkotó azonnal levonja a képviselői 
tiszteletdíjból. Hasonlatként azt tudnám mondani, hogy ez olyan, mint ha valakit 
megbírságolnának szabálysértési eljárás keretében, és ott nem egy csekket kapna, amelyen be 
kell fizetni a bírságot, hanem közvetlenül levonnák, azonnal, minden további nélkül, az ő 
fizetéséből. 

Azt tudom tehát mondani, hogy nekem elvi problémám van ezzel. És itt hagyjuk azt a 
vitát, hogy szerencsés vagy nem szerencsés a bírságolás léte, vagy hogy egyáltalán 
elfogadható vagy nem elfogadható az, ahogyan a házelnök ezt a lehetőségét alkalmazza. De 
az viszont biztos, hogy ezzel azt mondja ki az Országgyűlés, hogy az átlagállampolgárokhoz 
képest a képviselők sokkal megbízhatatlanabbak; az átlagállampolgárokhoz képest a 
képviselőknél az ilyen jellegű bírság behajtása vonatkozásában szigorúbb szankciók 
szükségesek, mint az átlagállampolgárnál. Én, őszintén szólva, ezt nem tudom hova tenni és 
mire vélni. Azt gondolom, hogy ha már végrehajtásról szabályokat hozunk, és ez lehet 
természetesen indokolt, akkor azt hasonlóan kellene megtenni más bírságolási rendszerhez. 

S végül csak egy formai problémám van a 10. és 11. napirendi ponttal kapcsolatban, és 
teljesen mindegy, melyiknél mondom el, itt teszem meg. A 10. napirendi pont: döntés önálló 
képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről és együttes általános vitáról. A 11. napirendi 
pontban, ahol ellenzéki képviselőknek, jobbikos és MSZP-s javaslatoknak a tárgysorozatba-
vételéről döntünk, ott nincs szó az általános vitáról, nincs szó az együttes általános vitáról. 
Ráadásul még az egyik ilyen javaslat, a jobbikos javaslat ugyanazt a törvényt kívánja 
módosítani, mint amit Rubovszky képviselő úr javaslata. Ott miért nem tartja szükségesnek a 
bizottság azt, hogy itt az általános vitát is lefolytassuk? Vagy B-verzió, ez nyilván a 
rosszabbik: az egyik helyen megelőlegezte azt, hogy tárgysorozatba veszi majd a bizottság, a 
másik helyen pedig eleve azt előlegezi meg, hogy tárgysorozatba sem veszi, olyannyira, hogy 
már a nyomdafestékért is kár odaírni, hogy esetleg az általános vitát lefolytatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szívesen változtatok ezen a gyakorlaton, de elég régóta így 

mennek ki ezek a meghívók. De természetesen, ha ez igény, akkor nagyon szívesen 
változtatok rajta. 

Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy dologra hívnám fel Bárándy 

képviselőtársam figyelmét, ha már itt a szabálysértési törvényt felhozta, de akár, mondjuk, a 
Pp.-nek a bírságolásra vagy pénzbüntetésre vonatkozó szabályaira. Én úgy gondolom, hogy ez 
sokkal egyszerűbb. Nem azért, mert adott esetben a képviselők döntő része ezt nem fizetné be, 
hanem ellentétben a szabálysértési törvénnyel, ahol a szabályszegők nem feltétlenül állnak, 
mondjuk, a szabálysértési bírságot kiszabó szervvel jogviszonyban, sőt az esetek 99,9 
százalékában nem, itt tulajdonképpen az Országgyűlés Hivatala folyósítja az országgyűlési 
képviselők díjazását, és szerintem ebben a formában megoldani, mármint hogy levonják a 
nettó díjazásából a megbírságolt képviselőnek, szerintem sokkal egyszerűbb. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót, azzal, hogy még az előző 

gyakorlatot indokolnám azzal, hogy a plenáris ülés napirendi javaslatai között is ez a javaslat 
már megjelenik, szemben a többi tárgysorozatba-vétellel, ahol ha tárgysorozatba is veszi 
egyébként a bizottság, az általános vitát lefolytathatja később is, hiszen az nincs a plenáris 
ülés napirendjén ezen a héten. De még egyszer: én szívesen írom oda a jövőben mindig, csak 
ez volt, gondolom, az előző években is ennek a gyakorlatnak az alapja. 

Bárándy képviselő úré a szó. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én ezt nem 

vitatom, mert nem tudom, de nem is akarom, amit elnök úr mondott. Nekem most tűnt föl így, 
ránéztem erre a napirendi ajánlásra, és furcsán vette ki magát.  

Az meg egyébként a másik része a dolognak, hogy olyan ütemben tárgyaljuk – de ez 
tényleg távolabbra vezet – a javaslatokat, hogy még el sem fogadta, napirendjére sem veszi a 
bizottság, de már szerepel a plenáris ülés napirendjén. Ez viszont korábban nem volt szokás, 
ez most vált szokássá. Szerintem ez egy nagyon rossz szokás, ez megint a képviselői 
felkészülési lehetőségeket, azt gondolom, erős korlátok közé szorítja. 

De visszatérve: amit Vas Imre képviselőtársam mondott, ez szerintem két okból sem 
állja meg a helyét. Az egyik az, hogy itt megint csak egy elvi kérdésről van szó, hogy 
feltételezünk-e első körben egy önkéntes jogkövetést, vagy eleve azt feltételezzük, hogy a 
képviselő nem fogja az országgyűlési törvény rendelkezéseit követni. Még egyszer mondom, 
én elhiszem, hogy a két első eset ezt példázza, de abból kár lenne általánosítani.  

A másik, hogy én ezt egy egyszerű technikai megoldásnak tartom, amiről képviselő úr 
beszél, hiszen a szabálysértési hatóság vagy bármelyik másik hatóság, ugyanúgy, ahogy az 
adóhatóság, számtalan esetben az eljárások későbbi fázisában alkalmazza azt, hogy letiltja a 
munkabért. Tehát ez önmagában az én számomra biztos, hogy nem érv. De az viszont igen, 
hangsúlyozom, hogy a későbbi fázisában ezeknek az eljárásoknak. Először tehát megvárja azt, 
hogy az illető az önkéntes jogkövetés elvét vallva teljesít-e vagy sem, és utána nyúl ezekhez 
az eszközökhöz. Én pontosan ezt szeretném itt most kiemelni, hogy a képviselők esetén az 
önkéntes jogkövetés lehetőségét az Országgyűlés lehetővé sem teszi, hanem kvázi mint egy 
beszámíthatatlan embernél – és ezt idézőjelbe teszem – közvetlenül levonja a fizetéséből, 
fordítok: azt feltételezve, hogy majd úgysem fizeti be. 

Szerintem ezt a kettősséget nem érdemes fönntartani, és ennek, még egyszer mondom, 
elvi jelentősége van, függetlenül attól, hogy egyébként a gyakorlattal vagy magával az 
intézménnyel egyetért-e az ember. 

Nagyon szépen köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky György képviselő úrnak adom meg a szót; 

gondolom, a Házbizottságra is ki fog térni. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): A következőt szeretném elmondani. 1994-

ben lett elfogadva a Házszabály, és a Házszabálynak ugyanez a módszere van az igazolatlan 
távolléteknél. (Dr. Bárándy Gergely: Az más!) Elnézést kérek, nem más! Azt kizárólag az 
elnök rendeli el. Ezt pedig az Országgyűlés. A bírságot nem az elnök szabja ki; az elnök csak 
javaslatot tesz, és az Országgyűlés állapítja meg a bírságot, és az országgyűlési határozat ellen 
nincs jogorvoslat. Tehát én azt hiszem, ez az egyszerű megoldás gyakorlatilag ebből a 
logikából következik. 

A másik a gyors napirendrevétel. Én kilenc éve járok házbizottságra. Az első 
időszakban, amikor a szocialista kormányok voltak, akkor számtalan szám nélküli javaslatot 
vett az Országgyűlés napirendjére a Házbizottság. Még elő sem terjesztették! Ez legalább elő 
van terjesztve, csak egy új változat lett most beadva. Az eredeti előterjesztésben ez a 
pénzbírság-kérdés szerepel. Itt tulajdonképpen olyanok rakódtak rá, hogy ha ismét házelnökké 
választanak egy házelnököt, akkor neki nem jár az az idő, ahogy a képviselők esetében is 
kizáró kérdés volt.  

Tehát összegezve szeretném: az igazolatlan távollétnél is az illetmény százalékos 
levonására kerül sor, azonnal. Tehát a tárgyhavi illetményből levonják, ha az igazolást nem 
fogadják el. Ugyanezt a mentalitást, ugyanezt a módszert választottuk az Országgyűlés által 
megállapított pénzbírság behajtására is. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A pénzbírsággal kapcsolatban először is 

annyit szeretnék jelezni, hogy már kezdettől fogva azt sérelmeztük, hogy a jogorvoslati jog 
hiányzik ebből a rendszerből. Úgy érezzük, ez tényleg egy olyan fegyelmezési eszköz, amely 
önkényes jogalkalmazásra ad lehetőséget. 

Másrészt pedig azzal egyet kell értenem, amit Bárándy Gergely képviselőtársam 
mondott, hogy az önkéntes teljesítés lehetőségét egy megfelelő eljárási rendben biztosítani 
kell. Ugyan értem, hogy ez a távollét alapján történő levonás úgymond automatizmus szintjén 
eddig is így történt, de azért itt mégiscsak arról van szó, hogy egy valamilyen cselekménnyel 
kapcsolatos, mérlegelési jogkörön alapuló döntés születik, amelynél ugyan nincs jogorvoslat, 
de mégis, ez egy szankció, egy olyan bírság, ami a tevékenység szubjektív megítélése alapján 
megszülető döntés eredménye. Szerintem ez egy megengedhetetlen dolog, hogy 
automatizmusként, úgymond, hogyan viselkedett a képviselő abban a hónapban, jó fiú volt, 
rossz fiú volt, akkor ennek fényében szabályozzuk a fizetését. Ez már a magatartási 
szabályokat olyan mértékben befolyásolhatja, ami szerintem a szabad képviselői mandátum 
elvét sérti. 

Itt az adók módjára történő behajtás rendje szerintem teljesen korrekt megoldás lenne 
minden ilyen esetben, és mindenképpen a jogorvoslati jog biztosítása mellett, mert enélkül, 
most már sajnos látjuk egyre inkább, tényleg részévé válik a parlamenti munkának ez a 
szankciószerű alkalmazás, ami visszaszorítja a viták szabad lehetőségét. 

 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, ezekben 

az esetekben az önkéntes jogkövetés kérdése fel sem merülhet. Itt a képviselő tudatosan 
megsérti a Házszabályt, annak valamilyen rendelkezését, méghozzá politikai okokból. 
Vegyük a legutóbbi esetet: képviselőtársaink, annak ellenére, hogy tiltja a Házszabály, egy 
nagy transzparenst behoztak az ülésterembe a tárgyalás alatt. Ez hol feltételezi a jogkövető 
magatartást? Tudatosan, politikai célból megszegték a Házszabályt. 

Én azt gondolom, a büntetéskiszabásra Rubovszky képviselőtársam elmondta az 
indokot, tehát hogy az miként történik: ezt maga az Országgyűlés dönti el, a házelnöknek csak 
javaslattételi lehetősége van. Fogjuk föl ezt úgy, hogy egy adminisztrációs könnyebbség a 
képviselőtársaink számára, nem kell csekken befizetni, nem kell átutalni; automatikusan, 
amikor az Országgyűlés meghozza a döntést, akkor ez levonásra kerül.  

Nem igazán értem az ezzel kapcsolatos aggályokat. Nem kellene tudatosan 
megsérteni, nem kellene olyan cselekményt behozni a plenáris ülésre vagy egyébként az 
Országgyűlés működésével kapcsolatosan, amit tilt a Házszabály. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr következik, hiszen ő elsőként kért szót, és utána 

Bárándy képviselő úr ismételt hozzászólásra. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm a szót. Gaudi-Nagy Tamás 

képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni, a jogorvoslat hiányával kapcsolatos észrevételéhez, 
amely álláspontom szerint alkotmányellenes is, hiszen az alaptörvény előírja, hogy bármilyen 
ilyen kötelezettséget írunk elő, abban az esetben a jogorvoslat megilleti a magánszemélyt, és 
jelen esetben ez a jogorvoslat hiányozni fog. Tehát ezzel szerintem ez így az alaptörvénybe is 
ütközik. 
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is 

szeretném azt mondani, és e tekintetben egyetértve Gaudi képviselőtársammal, hogy míg a 
távollét egy objektív szempontrendszer alapján történik, ez szubjektív mérlegelésén alapul az 
elnöknek, illetve a mindenkori országgyűlési többségnek. Másrészt pedig, azt gondolom, a 
jellege tökéletesen más. Tehát ezt a két intézményt összehasonlítani nem szerencsés. Mert az 
egyik arról szól, hogy valaki a képviselői feladatát nem teljesíti, azaz nem dolgozik 
képviselőként úgy, ahogy az elvárható lenne; a másik esetben pedig egy büntetési jellegű 
szankcióról beszélünk, amikor ő teljesíti a képviselői kötelezettségét, csak úgy ítéli meg az 
elnök, hogy valami olyat csinált, amiért őt meg kell büntetni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Így 
van.) Tehát az egyik olyan, mint amikor valaki nem jár be a munkahelyére, a másik pedig 
olyan, mint amikor valaki megszegi a KRESZ szabályait, hogy egy hasonlattal éljek. S én azt 
gondolom, éppen ezért a két intézményt nem érdemes összehasonlítani, mert nem vezet 
eredményre, nem jó a hasonlat. 

Másrészt, amit Szakács képviselő úr mondott, az szerintem logikailag nem állja meg a 
helyét. Mert a bírságoknak az a természete minden esetben, hogy valaki gondatlanul vagy 
szándékosan valamilyen szabályt szeg. Tehát amikor valaki a KRESZ-t, a KRESZ szabályait 
megszegi szándékosan, akkor szokott bírságot kapni. Ez olyan, mint ha Szakács képviselő úr 
azt mondaná, és akkor lenne igaza, ha úgy érvelt volna, hogy igen, amikor valaki szándékosan 
megy szembe a jogszabállyal, azaz KRESZ-szabályt szeg, akkor tőle azonnal le kell vonni a 
pénzt. Holott itt arról van szó, hogy aki a KRESZ-szabályt szándékosan, tudatosan megszegi, 
annak lehetősége van egyébként a bírság megfizetése vonatkozásában az önkéntes teljesítésre. 
A képviselők esetében erre nincs lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hasonlata 
képviselő úrnak egyszerűen nem állja meg a helyét. 

S egy gondolatkörrel a sürgős tárgyalásra, képviselő úr: önök már be sem vették, ha jól 
emlékszem, az új országgyűlési törvénybe a sürgős tárgyalás intézményét, csak a kivételes 
sürgős eljárást, ami a 48 órás szabályról szól. Arra azért emlékeztetnék, hogy akkor, amikor 
az a gyakorlat folyt, amiről képviselő úr beszélt, azok a javaslatok kerültek a napirendi 
ajánlásba, aminek az Országgyűlés döntött a sürgős tárgyalásáról, ez igaz, de annak a 
javaslatnak a tárgyalását először az azt követő hét hétfőn lehetett megkezdeni. Most pedig 
nem erről van szó; most arról van szó, hogy rákerül a napirendre, az Országgyűlés napirendre 
veszi hétfőn, és mondjuk, hétfőn délután vagy kedden megkezdődik a tárgyalása. Ott, amikor 
a sürgős tárgyalásról döntött az Országgyűlés, akkor lehet, hogy ott még adott esetben az 
indítvány akkor került valóban benyújtásra, de magát a tárgyalást egy héttel később kezdte 
meg az Országgyűlés, tehát egy hét rendelkezésére állt a képviselőknek a tárgyalásra. Ha erről 
nem határozott az Országgyűlés, akkor ennél is hosszabb idő múlva kezdte meg a tárgyalását 
a Ház. Tehát nem érdemes a két intézményt összehasonlítani azért megint csak, mert ha azt 
nézem, hogy mikorra kell fölkészülnie a képviselőnek a javaslat tárgyalására, akkor ott öt-hat 
nap biztosan rendelkezésre állt, most meg egy nap sem áll rendelkezésre.  

Én ebben látom a problémát, megmondom őszintén, de ez már valóban picit eltérés a 
tárgytól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A vitát lezárom, és így adom át előterjesztőként Rubovszky Györgynek a 

szót. 
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Dr. Rubovszky György válaszai 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Alapvetően arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy nem az én előterjesztésemben jelent meg először a pénzbírság ténye, hanem a 
mai országgyűlési törvénynek ez része. És a Hivatal hívta föl a figyelmet arra, hogy azzal a 
definícióval, hogy bírság, ezzel gond van, és legyen benne a tiszteletdíj-csökkentés. Tehát én 
a jogorvoslati kérdésről meg mindenről azért nem kívánok vitatkozni, mert az egy élő 
intézmény. 

Én változatlanul fenntartom, amit mondtam, és szerintem tökéletesen 
összehasonlítható az igazolatlan távollét és a fegyelmi felelősség miatt kiszabott bírság. 
Tudniillik mindannyian tudjuk, aki ebben a teremben ül, hogy ha előre igazolja a frakció a 
távollétet, akkor szóba sem kerül a bírság. Ebből az következik, hogy csak azt a képviselőt 
bírságolják meg, aki trehány, és egyáltalán nem jelzi, még nem is tesz kísérletet arra, hogy 
igazolttá tegye a távollétét. Elég ritka is, én nem azt mondom, hogy az egy bevett, sűrű 
gyakorlat, de ’94-ben fogadta el ezt a megoldást az Országgyűlés, és azóta folyamatosan ez 
van, hogy ez tiszteletdíjból kerül levonásra. És ezért választotta a kodifikációs team ezt a 
megoldást, és én ezért terjesztettem elő. 

Hangsúlyozom tehát, hogy a bírság ténye másfél éve létező dolog. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Gulyás Gergely képviselő 

úr helyettesíti Turi-Kovács Béla képviselő urat. 

Szavazás a T/11300. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Először a T/11300. számú, tehát az országgyűlési törvény módosításáról szóló javaslat 
esetében kérdezem, ki az, aki a tárgysorozatba-vétellel egyetért. (Szavazás.) 18-an. Ki nem ért 
egyet a tárgysorozatba-vétellel? (Szavazás.) 6-an nem értenek egyet vele. A bizottság a 
javaslatot tárgysorozatba vette. 

Szavazás a T/11300. számú törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) 18-an. Ki nem 
tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 6-an. A bizottság tehát általános vitára 
alkalmasnak tartotta a javaslatot.  

Szavazás a H/11301. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Kérdezem, hogy a H/11301. számú, tehát a házszabályi rendelkezésekről szóló 
országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételét ki támogatja. (Szavazás.) 18-an. Kik 
nem támogatják? (Szavazás.) 4-en. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság 
tárgysorozatba vette az országgyűlési határozati javaslatot. 

Szavazás a H/11301. számú határozati javaslat általános vitára alkalmasságáról 

Kérdezem, kik tartják általános vitára alkalmasnak az országgyűlési határozati 
javaslatot. (Szavazás.) 18-an. Kik nem tartják általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 4-en. 
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 2-en. A bizottság ezt is általános vitára alkalmasnak találta. 

A bizottság előadója Vejkey Imre képviselő úr lesz mindkettő vonatkozásában, 
együttes vita lévén.  

Kérdezem, a többségi vélemény mellett kíván-e valaki kisebbségi véleményt előadni. 
(Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, képviselőtársaim nem kívánnak ezzel élni, így csak egy 
bizottsági előadó lesz. 



- 52 - 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről 

a) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10807. szám) 

Soron következik: döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről.  
Elsőként az a) pontban az országgyűlési törvény módosításáról Mirkóczki Ádám 

képviselő úr nyújtott be T/11807. szám alatt javaslatot. Képviselő úré a szó szóbeli 
kiegészítésre. 

Mirkóczki Ádám szóbeli kiegészítése 

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Tekintettel az idő előrehaladtára és a mostani perceket megelőző hosszas vitára, én csak 
nagyon röviden szeretnék szólni. Bízom benne, hogy mindenki olvasta az általános, illetve a 
részletes indokolását a javaslatomnak.  

Ebben a módosításban alapvetően a már többször feszegetett és többféle kontextusban 
előadott állampolgársági nyilatkozattételi kötelezettséget szeretnénk előírni az országgyűlési 
képviselőknek. Nagyon röviden: nem hiszem, hogy az állampolgárságot érintő lojalitást bárki 
meg tudná kérdőjelezni, hogy az miért fontos. Azt gondoljuk, hogy tekintettel arra, hogy a 
személyes adataink, önéletrajzaink, vagyonnyilatkozataink is nyilvános adatok, az 
állampolgárságnak vagy az esetleges állampolgárságoknak is annak kell lennie. Itt tenném 
hozzá, hogy egyébként a vagyonnyilatkozat szerintem vagy a mi megítélésünk szerint sokkal 
személyesebb, sokkal intimebb adatokat tartalmaz adott esetben. És azt gondolom, egy ország 
törvényhozóinak, illetve kormánytagjainak – most tényleg a legfontosabb politikai rétegnek – 
nagyon nem mindegy adott esetben a választók szemében, hogy hányféle állampolgársággal 
rendelkeznek.  

Szeretném továbbá hangsúlyozni, hogy egy korábbi emberi jogi bizottsági ülésen 
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos odáig ment, hogy szerinte már a képviselőjelölteknek is 
nyilatkozniuk kellene az állampolgárságukról. Mi ezzel természetesen egyetértünk, de jelen 
szabályozás ezt csak az országgyűlési képviselők számára írná elő. 

Részleteiről talán csak annyit, hogy értelemszerűen semmiféle szankciót nem 
szeretnénk, mi egyszerűen csak egy nyilatkozattételi kötelezettséget írnánk elő. Az eljárását 
tekintve pedig egyértelműen a vagyonnyilatkozatéhoz hasonlóan, a mentelmi bizottság 
hatáskörébe ugyanolyan eljárással szeretnénk utalni, az egyszerűség kedvéért.  

Végezetül pedig csak arra hívnám fel a figyelmet, elsősorban a kormánypárti 
képviselőkét, hogy néhány héttel ezelőtt egy azonnali kérdésemre maga Orbán Viktor 
miniszterelnök is szó szerint úgy fogalmazott, hogy ennek a javaslatnak és ennek a célnak 
semmiféle akadályát nem látja, ő a maga részéről támogatja. Bízom abban, hogy önök is 
egyetértenek a miniszterelnök úr szavaival, és támogatni fogják. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Senki, akkor értelemszerűen nem adom vissza az előterjesztőnek a szót. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 2-en támogatják. 
Kik nem támogatják? (Szavazás.) 16-an nem támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 
Senki; ketten nem vettek részt a szavazásban. 

A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba az indítványt. 
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b) A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11029. szám) 

A következő b) pontban a T/11029. szám alatt a polgári törvénykönyvre vonatkozóan 
nyújtottak be törvényjavaslatot Mesterházy Attila és képviselőtársai. Ipkovich képviselő úr 
előterjesztőként kért szót. Parancsoljon, képviselő úr! 

Dr. Ipkovich György szóbeli kiegészítése 

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy gondoltuk, ideje lesz azon jelenség jogi szabályozásának, 
amit a jogalkotással okozott kárnak nevezünk.  

Felgyorsult világunkban, részben az előkészítetlenség, részben más ok miatt egyre-
másra napirenden van elfogadott, nemrég hatályba lépett jogszabályoknak a módosítása. 
Előfordul, hogy ezek a jogszabályok kárt okoznak. Hogy ennek a károkozásnak a 
következményeit, a károsultak igényeit viszonylag rövid úton lehessen rendezni, és ne kelljen 
mindenféle bonyolult eljárásokkal, adott esetben külföldi bírósági eljárásokkal érvényesíteni, 
úgy gondoltuk, ideje, hogy a polgári törvénykönyv a jogalkotással okozott kárért való 
felelősséget és a kártérítés szabályait szabályozza.  

Ezt célozza az előterjesztésünk. Aktualitását nem titkoltan az úgynevezett trafikmutyi 
néven elhíresült eljárás adta, de más aktualitása is van. Például nem oly régen a 
visszamenőleges 98 százalékos adóval való szabályozás esetében állapították meg a jogalkotó 
mulasztását. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a jogsérelmeket orvosolni kell, ennek az 
orvoslásnak törvényi alapot kell biztosítanunk, és tulajdonképpen képviselőtársainkkal ezt 
kívánjuk elérni, hogy egy ilyen jogszabályi utat a polgári törvénykönyvben biztosítsunk a 
károsultak számára. Abban a világban, ahol a konkrét károkozás teljesen természetesen már 
jogi eszközökkel érvényesíthető, utalnék itt különböző önkormányzati eljárásokra, a testületi 
szavazások által elkövetetett, büntetőjogi felelősséget megalapozó eljárásokra, úgy gondoltuk, 
hogy ennek polgári jogi vetületet is kell adni, és ez a célja az előterjesztésünknek.  

Kérjük képviselőtársainkat, hogy az általános vitára való alkalmasság tekintetében 
pozitívan döntsenek. Nyilvánvaló, hogy az előterjesztés cizellálható, finomítható, de úgy 
gondolom, hogy a lényegével, a jogalkotó által okozott kárnak a magánszemélyek vagy 
gazdasági társaságok felé való érvényesítésének a lehetőségével egy új igényt tudnánk 
kielégíteni. 

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a 

szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Mi annak idején a polgári törvénykönyv vitája 
során szintén felvetettük ezt a témakört, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy régi adóssága a 
magyar törvényalkotásnak, hogy tegye magát is felelőssé. Tehát miután minden szereplőjét a 
társadalomnak felelősségre vonhatja megfelelő jogszabályok alkotásával és felelősséget 
állapíthat meg károkozás esetére szólóan, így helye van a jogalkotással okozott kár 
szabályozásának.  

Ez a szabályozás, amit most előterjesztettek itt szocialista képviselőtársaink, nem száz 
százalékban értünk mindenben egyet vele, de azzal mindenképpen egyetértünk, hogy a témát 
vegyük napirendre, és bár a polgári törvénykönyv vitája során ezek a javaslatok már elbuktak 
akkor ott, bízunk benne, hogy most újragondolják a kormánypárti képviselők. 
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Egyébként amit különösképpen kiemelnék, hogy mi az, amit mi nem tartunk ebben a 
körben célszerűnek szabályozni: például európai uniós jogharmonizációs kötelezettség 
elmulasztása. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem kellene szankcionálni, különös tekintettel arra, 
hogy sokszor olyan, magyar érdekek szempontjából hátrányos szabályozásról van szó, aminek 
a teljesítése sok esetben nemkívánatos. Ezért aztán ez már mindenképpen egy túlhajtása ennek 
a szabálynak. De egyébként a javasolt megoldás abba az irányba mutat, amit szerintem 
minden polgár elvár, hogy maga az Országgyűlés is és ebből fakadóan ezen a talajon az állam 
álljon helyt azoknak a jogszabályoknak a megalkotásáért és az ezek által okozott károkért, 
amelyek a mindennapi életviszonyokba úgy avatkoznak be, hogy azokról utóbb, mondjuk, az 
Alkotmánybíróság megállapítja, hogy nem voltak összeegyeztethetők akár az alaptörvénnyel, 
és emiatt szenvednek kárt polgárok. 

Tehát legyen felelős az állam azokért a szabályozókért, amelyeket úgy hoz meg, hogy 
azzal károkat okoz másoknak. 

 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Csak egy kérdést szeretnék föltenni az 

előterjesztőnek: van-e nemzetközi kitekintés, és hatásvizsgálatot végeztek-e ezzel 
kapcsolatban? (Derültség.) 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, így lezárva a vitát, az 

előterjesztőé a szó. 

Dr. Ipkovich György reflexiói 

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Hasonló nemzetközi kitekintés és hatásvizsgálat 
készült, mint az önök bármelyik jogszabály-előterjesztése esetén. (Derültség.) Úgyhogy 
szerintem ez önmagában nem teszi kuriózummá ezt az előterjesztést. (Derültség.)  

Mi úgy gondoljuk, és ebben csatlakozom Gaudi képviselőtársamhoz, nyilvánvalóan az 
előterjesztés apropót ad arra, hogy cizelláljuk, finomítsuk, hozzátegyünk, elvegyünk belőle. 
De magát a kérdést, úgy gondolom, szükséges körbejárni, és ennek a vitának a során akár 
nemzetközi és egyéb tapasztalatokat is be tudunk szerezni, és akkor választ tudok majd adni 
Szakács képviselőtársam kérdésére. 

Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 6-an 
támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 15-en nem támogatják. A bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, 
hogy a jövő héten várhatóan miniszteri meghallgatásokra is sor fog kerülni. Természetesen 
csütörtök-pénteken fogjuk tudni ezeknek a részleteiről képviselőtársaimat tájékoztatni. 
Várhatóan nem csak hétfőn, hanem a hétfői és keddi napon is kell bizottsági ülést tartanunk.  

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom, a bizottsági ülést pedig 
berekesztem. 
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(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


