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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10593. szám)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

2. A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11523. szám)  

(Általános vita)   

 

3. Zárószavazás előkészítése:  

a) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  

b) Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám)  

 

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

módosításáról szóló határozati javaslat (H/11459. szám)  

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

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

5. Az Országgyűlés elnökének OE-319/2013. számú megkeresése a Lehet Más a 

Politika képviselőcsoportjának megalakulása tárgyában  

(AIB-63/2013.)  

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

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

6. 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)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (független)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Varga Istvánnak (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz) 
Dr. Szakács Imre (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Botka László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Rétvári Bence államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
Berczik Ábel főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a bizottsági ülést és a munkát. A helyettesítési rend 
tekintetében Turi-Kovács Béla képviselő úr Szakács Imre képviselő urat helyettesíti, Vas Imre 
képviselő úr Kozma Péter képviselő urat, Pősze Lajos képviselő úr Molnár Attila képviselő 
urat, Horváth Zsolt képviselő úr Vitányi István képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr 
Zsiga Marcell képviselő urat, Rubovszky György képviselő úr Vejkey Imre képviselő urat 
helyettesíti, jómagam Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyt helyettesítem.  

Napirend-kiegészítésként teszek indítványt egy napirendipont-cserére, mégpedig az 
eredetileg kiküldött napirendi javaslat 4. pontját javaslom elsőként megtárgyalni, tekintettel 
arra, hogy más bizottság is tárgyalni fogja.  

Más napirend-kiegészítésre vonatkozó indítvány nem érkezett, így kérem, ezzel a 
módosítással fogadja el a bizottság a napirendet. (Szavazás.) 18 igennel, egyhangúlag 
elfogadta a napirendet a bizottság. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11459. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Most tehát soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
46/1994. (IX.30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/11459. számú határozati 
javaslat, Rubovszky György képviselő úr önálló indítványa.  

Egy ajánlási pontban van módosító indítvány, Lendvai Ildikó képviselő asszony 
nyújtotta be. Kérdezem Rubovszky elnök urat előterjesztőként az álláspontjáról. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Nem támogatom a 

módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Támogató szavazatot nem kapott, 
így értelemszerűen egyharmadot sem; a bizottság elutasította ezt a módosító javaslatot. 

Tisztelt Bizottság! Azt javaslom, tekintettel arra, hogy az 1. és 2. napirendi pontokhoz 
jelen pillanatban nincs itt az előterjesztő képviselője, ezért a zárószavazások előkészítésével 
folytassuk. Kérdezem, egyetért-e ezzel a bizottság. (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a 
bizottság ezt támogatta.  

Zárószavazás előkészítése 

a) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám) 

A 3/a pont következik tehát: a vallási közösségek jogállásával összefüggő 
törvényjavaslat T/10750. számon. A kormány kezdeményezte egy 15 pontos módosító 
javaslat benyújtását. Kérem, hogy ennek az indoklását adják meg, mivel tartalmilag nem 
tudom megítélni, de egy hosszú módosító indítvány. Kérem, ha lehet, egy szóbeli indoklást 
kapjunk. 
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DR. FEDOR TIBOR (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden megpróbálom a javaslatot megindokolni. 

Egyrészt folyamatban van egy olyan házszabály-módosítás is, amely az egyházi 
elismertetési eljárással összefüggésben az Országgyűlés, országgyűlési bizottságok hatáskörét 
szabályozná. Ennek a törvényi hátterét pontosítani kell, ezt tartalmazza egyrészt a javaslat. 

Másrészt a miniszter által vezetett nyilvántartással összefüggő döntésekhez 
kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget is szükséges egyértelműsíteni és biztosítani; ezt is 
tartalmazza ez a benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat. Valamint a korábbi törvényi 
rendelkezések alapján a kényszer-végelszámolással érintett szervezetekre vonatkozó átmeneti 
szabályozást is szükségesnek tartottuk megjeleníteni e törvénymódosítás során. Illetve 
szükséges az is, hogy a hatályba léptetéssel kapcsolatosan a közben eltelt időre tekintettel 
rendelkezzen a törvény, és ennek megfelelően, a várható elfogadáshoz igazítva gondoskodjon 
a hatályba léptetésről.  

Ezeken kívül van még egy lényeges pont: időközben a költségvetési törvény 
módosítása kapcsán is szükségessé vált a benyújtott törvényjavaslat elfogadása alapján 
megváltozó egyházi terminológia átvezetése. Ugyanakkor viszont a költségvetési törvény 
vonatkozó módosításának a hatályba léptetéséről e törvényben kell rendelkezni. 

Köszönöm szépen, röviden ennyi. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

Képviselőtársaim ilyet nem jeleznek. 
Kérdezem, ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. (Szavazás.) 18-an 

támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a módosító 
javaslatot benyújtotta. Köszönöm szépen. 

Időközben megérkezett Rétvári államtitkár úr, így tehát folytathatjuk az 1. és a 2. 
napirendi pontokkal, tekintettel arra is, hogy ezeket is tárgyalja más bizottság. 

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

Az egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő 
módosításáról szóló T/10593. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak 
megvitatása következik. 29 pontos az ajánlás, számos összefüggéssel ezen belül. 

Az 1. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata, összefüggésben a 4., 15., 20., 22., 
24., 26., 27. pontokkal. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Répássy Róbert 

bejelentette, hogy benyújtanak módosító javaslatokat, ez még a múlt héten volt. Azt 
szeretném megtudni, hogy ezek benne vannak-e ezekben a javaslatokban. (Dr. Rétvári Bence 
jelzi, hogy igen.) Illetve gondolom, ezek azok a javaslatok, amelyeket most nyújtott be. 
Illetőleg ennek már csak záróvitája lesz? Merthogy a részletes vita lement. Tehát most hogyan 
értelmezzük a javaslatot? (Kubovicsné dr. Borbély Anett főtanácsadó: Hétfőn van a záróvita, 
és jövő héten pénteken a zárószavazás.) Értem. Tehát akkor ez már csak záróvitaként megy az 
Országgyűlés elé. (Kubovicsné dr. Borbély Anett főtanácsadó: Így van.) Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót az előbb említett 1. és ezzel összefüggő 

javaslatokkal kapcsolatban. Kérem a tárca vagy a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

1. javaslatot nem támogatjuk.  
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A kérdésre pedig a válasz az, hogy benyújtásra kerültek, én is ezt tudom megerősíteni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja az 1. és 

a vele összefüggő módosító indítványokat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Senki nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 2. pont Szabó Timea és Szilágyi Péter képviselők javaslata, összefüggésben az 5., 
17., 19. és 29. pontokkal. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő tárca nem támogatja a módosító indítványokat. Hozzászólási 

szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat? (Szavazás.) Senki nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont Répássy Róbert képviselő úr, államtitkár úr módosító indítványa, 
összefüggésben a 6., 16., 21., 23., 25. és 28. javaslatokkal. Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány támogatja. (Derültség.)  
 
ELNÖK: A kormány támogatja a benyújtott módosító indítványokat. Hozzászólási 

szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) 19 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta a bizottság. 

A 7. pont Berényi László képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 8. pont Répássy Róbert képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja államtitkár úr javaslatát. Hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

A 9. pont Gulyás Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány hosszas mérlegelés után támogatja a javaslatot. (Derültség.) 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta. 

A 10. pont Répássy Róbert államtitkár úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 
kormány támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

A 11. pont szintén Répássy Róbert képviselő úr javaslata.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Szintén támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Volt-
e, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság támogatta a módosító 
javaslatot. 

A 12. pont Répássy Róbert képviselő úr javaslata. 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 18 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Volt-
e, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Ilyen nem volt. A bizottság támogatta a módosító 
javaslatot. 

A 13. pont Szabó Timea és Szilágyi Péter képviselők javaslata. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Hozzászólási szándékot nem látok. 

Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 14. pont Szabó Timea és Szilágyi Péter képviselők javaslata.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány jelzi, hogy nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

A 18. pont következik, Répássy Róbert képviselő úr javaslata. Kormány? 
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

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

módosító indítványt? (Szavazás.) 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Volt-e, 
aki nemmel szavazott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ilyen nem volt. A bizottság támogatta a 
javaslatot. 
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A többi pontról összefüggéseiben már döntöttünk. Ezt a napirendi pontot lezártuk. 

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11523. szám); általános vita 

Soron következik a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló T/11523. számú törvényjavaslat általános vitája. 

Államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Dr. Rétvári Bence szóbeli kiegészítése 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Röviden és tömören összefoglalva, a közkedélyeket fölborzolta pár héttel, 
hónappal ezelőtt az, amikor olyan emberek, akik részben maguk is elismerték a bűnösségüket, 
négyéves előzetes letartóztatási idő leteltével immáron hazaköltözhettek otthonukba, 
megszűnt az előzetes letartóztatásuk, és házi őrizetben maradtak csak.  

Ekkor a kormány egy vizsgálatot rendelt el, amelyben mind szakértői, mind vezetői 
szintű egyeztetésekre került sor, erre a BM és KIM szakemberein, majd vezetőin kívül a 
rendőrség szakemberei, illetőleg az ügyészség, bíróság szakemberei, illetve vezetői kaptak 
meghívást. Ez a bizottság többször ülésezett, és megpróbálta feltárni annak az okait, hogy mi 
lehet az okozója annak, hogy ezek az ügyek ennyire el tudnak húzódni, és akár négy-öt-hat főt 
is a bíróság kénytelen olyan mértékben elengedni, hogy az előzetes letartóztatásukat 
megszünteti. 

Az egyeztetések során arra jutottunk, hogy ennek elsősorban személyi és anyagi okai 
vannak, hogy ezek az eljárások így elhúzódnak. Részben jogszabály-módosítási, részben 
pedig jogállási kérdéseket kell rendezni ezekben az ügyekben. Így például a szakértői 
intézeteknél, ha ezek a törvényjavaslatban is lefektetett és a kormány intézkedéseiben is 
hamarosan megszületendő módosítások megtörténnek, akkor 90 nap alatt valóban el tudják 
végezni a szakértői véleményezéseket. Talán emlékeznek önök is rá, hogy ebben az ügyben 
másfél évet kellett várni az első szakértői véleményre a megrendeléshez képest. Az intézet 
szerint 90 napra le lehet szűkíteni a határidőt. Átsorolásra kerülnek a szakértői intézetek 
alkalmazottai, immáron nem közalkalmazottak, hanem igazságügyi alkalmazottak lesznek, 
ezáltal biztosabb a bértáblájuk. 

A bíróságok, ügyészségek esetében egyrészről pluszfők felvételére kerül sor, 35 bírói, 
50 fő tisztviselői, bírósági ügyintézői státus, 4 fő, aki orvos szakértő és pénzügyi szakértő 
lehet a bíróságokon.  

Jogszabály-módosítással pontosítjuk a kiemelt ügyek körét, hogy ami valójában nem 
kiemelt ügy, az ne kerüljön oda. Másrészről két irányból is kívánjuk csökkenteni a fővárosi 
ügyleterheltséget mind törvényszéki, mind ítélőtáblai szinten. Egyrészről Heves megye 
átkerül a Fővárosi Ítélőtáblától a Debreceni Ítélőtáblához, a Debreceni Ítélőtáblától pedig a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság átkerül a Szegedi Ítélőtáblához. Ezen túlmenően 
pedig jogszabály-módosítással a külföldi ítéletek hazai érvényességét nemcsak a Fővárosi 
Bíróság kizárólagosan ítélheti meg, mivel ez akkora szakértelmet azért nem igényel, hogy 
csak egy bíróság tudjon ebben dönteni, ezért jobban szétoszlatjuk ezt az ügyterhet is, 
tehermentesítve a fővárosi bírókat. 

Ezen túlmenően az ügyészségen ezzel arányosan 20 fő ügyész és 50 ügyészségi 
megbízott létszámfejlesztésére kerül sor. Mind a két helyen, tehát a bíróságon és az 
ügyészségen is, felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy az a hiba, amit sokszor 
szoktunk mondani, az az aránytalanság, amely bíróságokon megvan, hogy viszonylag sok a 
szakvizsgázott, kinevezett bíró és kevés az ő keze alá dolgozó munkatárs, ezen próbál ez 
javítani, hiszen itt azért többen lesznek, akik a bírók keze alá dolgoznak, mint azok, akik 
maguk bírók, nyilván ezzel valamelyest anyagiakat is spórolva. 
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Az az álláspontunk, hogy erre a törvénymódosításra valójában így nem is lett volna 
szükség, legalábbis nem ekkora mértékben lett volna szükség, ha az ügyek 
áthelyezhetőségének lehetősége fennáll, de mint önök előtt is ismert, az Európai Unióval 
folytatott vitáink során egyértelműen abba a helyzetbe került Magyarország, hogy ha az 
ország érdekeit nézi, akkor ebben, bár úgy gondolja, hogy ez egy jó jogi instrumentum volt, 
de ettől függetlenül szükséges a vitánkban elvarrni ezt a szálat, amire az előző napirendi pont 
keretében már sor is került. Ez a fajta intézkedéscsomag ötéves távon 6 milliárd forintba fog 
kerülni, ennyivel többet kapnak a szakértői intézetek, bíróságok, ügyészségek. Úgy 
gondoljuk, ez nagyjából megoldható lett volna az ügyáthelyezéssel, de ez a fajta módosítás, az 
ügyáthelyezés kizárása öt év alatt 6 milliárd forintjába fog az adófizetőknek kerülni. 

Én elsőre ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Staudt Gábor képviselő úrnak adom 

meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Örömmel láttam a javaslatot, annál is inkább, mert minden kívánságom így 
teljesüljön. Az első sajtótájékoztatót jómagam tartottam abban az ügyben, amit egyébként 
utána Varga képviselőtársam karolt fel egy jó két héttel utána, hogy ez megtörtént. És én 
nagyon örülök neki, mert nyilván hozzájárult a kormánypárti képviselők egyetértése és a 
lobbija ahhoz, hogy ez a javaslat idekerülhessen.  

A másik fele a dolognak, már elmondtuk annak idején, hogy lehet ezt más 
megoldással is, mármint az ügyek gyorsítását és a bírósági ügyterhet csökkenteni, és örülünk 
neki, hogy a kormány talált is más megoldást, mint az ügyáthelyezést. Lehet, hogy ezzel lett 
volna érdemes kezdeni.  

Az egy csalóka adat szerintem, hogy csupán azért kerül 6 milliárd forinttal többe ez a 
rendszer, mert a másik, az ügyáthelyezés rendszere megszűnik. Azért óriási különbség a kettő 
között, hogy akkor ugyanazt a szervezetrendszert terheltük volna meg, itt viszont, ha jól 
hallom, új státusok nyílnak. Tehát ez valóban egyfajta könnyítés, vagy egyfajta valódi, a 
bíróságok munkáját megkönnyítő intézkedéseknek lehetünk tanúi. Illetve látszik az – itt 
beleolvasva az anyagba –, hogy bizonyos esetekben például a Fővárosi Törvényszéket is 
lehetett úgy tehermentesíteni, hogy nem ügyáthelyezésekkel, hanem mondjuk, egy 
kizárólagos illetékességnek az átalakításával meg lehetett oldani. Úgyhogy én ezt a 
6 milliárdot jó helyre elköltött összegnek tartom, ha ebből státusokat, szakértői helyeket 
hoznak létre, ami akár a háttérintézmények munkavégzését illeti.  

Ez tehát egy sokkal jobb javaslat, sokkal jobb irányba indul el, mint az ügyáthelyezés. 
Örülök neki, hogy ebben némi kis megtermékenyítő erőt magam is hozzátehettem. 

Az általános vitára bocsátást természetesen támogatni fogjuk, és esetleg még módosító 
javaslatokkal megpróbáljuk majd azokon a helyeken csiszolni, ahol úgy gondoljuk, hogy még 
lehet. 

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

mindenki örül ennek a javaslatnak (Derültség.), én magam is örülök ennek egyébként 
természetesen. De az öröm mellett egy kis üröm a dologban, hogy az államtitkár úr is 
elmondta, hogy az a bizonyos úriember – vagy nem úriember, Lombroso –, aki kijött 
hamarabb, illetve az előzetese megszűnt, ott a legnagyobb problémát a DNS-sel kapcsolatos 
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szakértői vizsgálatnak az elhúzódása jelentette. Ugye, az mégsem lehetséges, még Budapesten 
sem, ha fővárosnak hívják, hogy másfél év múlva hozza meg a szakértő ezt a szakvéleményt. 

Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, államtitkár úr, picit talán egy oldalvágás, 
de úgy értesültem róla, hogy a szakértői intézetek Magyarországon eléggé le vannak terhelve, 
és akkor még finoman fogalmaztam. S úgy hallottam, van egy olyan belső ukáz, államtitkár 
úr, a szakértői intézetekkel kapcsolatosan, hogy a szakértői intézetek vezetői, Kecskeméttől 
Szegedig, tehát akik most vannak, az intézet munkatársai, a főmunka mellett mindenki 
dolgozhat vállalkozásként, és végezhet szakértői tevékenységet – ami helyes is ilyen 
leterheltség mellett –, viszont úgy tudom, valamilyen ukáz vagy utasítás kikerült ezzel 
kapcsolatosan, hogy az intézetek vezetői nem csinálhatnak semmit. Tehát megtiltották, hogy 
ezzel kapcsolatosan ugyanazt végezzék, mint a munkatársak. 

Kérdezem, ilyen munkateher mellett mi szükség van erre.  
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Erről a javaslatról, egyébként kicsit más megközelítésben, mint ahogy 
Staudt képviselőtársam elmondta, de az a vicc jut eszembe, és ahhoz tudom hasonlítani a 
kormányt, mint a zsiráfot abban a bizonyos viccben. Hogy két és fél, három év kellett hozzá, 
amíg leesik neki az, hogy mi az, amit javasolnak az ellenzéki pártok, és mi az, amit 
javasolnak egyébként hazai és külföldi civil szervezetek, illetve hatóságok. 

Pontosan erről van szó, tisztelt államtitkár úr. Az ügyáthelyezési jog, amiről 
Magyarországon az Alkotmánybíróság is, határainkon túl pedig több szervezet megállapította 
már, hogy ellentétes a jogállami elvekkel, ellentétes azokkal a garanciális szabályokkal, 
amelyeket 50-100-150 éve alkalmaznak a magyar bírói gyakorlatban – az Alkotmánybíróság 
utalt például egy ilyen sarkalatos jogszabályra a múlt előtti századból már –, biztos, hogy ez 
nem egy jó módszer arra, hogy az ügyeket fölgyorsítsák. Viszont vannak más módszerek, 
amivel lehet. És ismerem, ez minden aktuális kormánynak a nagyon szívesen alkalmazott 
retorikai fordulata, hogy akkor miért nem tetszettek csinálni eddig semmit ezzel kapcsolatban 
az elmúlt iksz évben (Dr. Rétvári Bence bólogat.), erre azt tudom mondani, államtitkár úr, 
hogy minden kormány csinált ezzel valamit az elmúlt húsz évben. Ezért van az, hogy 
Magyarország kifejezetten, az Európai Unió államait vizsgálva, az első felébe tartozik, olyan 
értelemben, hogy itt az eljárások viszonylag gyorsan befejeződnek, viszonylag kevés a többi 
államhoz képest az öt éven, illetve három éven túli ügyek száma. Én azt gondolom, hogy ez 
az összes, beleértve a Fidesz-, az MSZP-kormányokat is, az összes kormánynak az eddigi e 
tárgyban kifejtett tevékenységét dicséri.  

Ez persze nem azt jelenti, és ezt hangsúlyoztuk akkor is, hogy nincs teendő az ügyben. 
Mert nyilvánvaló, ugyanúgy, ahogy tudjuk, hogy a bűnözést megszüntetni nem lehet, de azért 
lehet küzdeni, hogy minél inkább visszaszorítsuk; ez a bírósági eljárások elhúzódására is igaz, 
a büntetőeljárások elhúzódására is igaz. Nyilvánvalóan mindenki túl hosszúnak fogja az ügyét 
érezni akkor, ha nem másnap hoznak abban jogerős döntést. De azért persze lehet és kell is 
küzdeni, hogy minél inkább lerövidítsük az eljárási időt. 

Ezeket a módszereket, amelyeket itt javasol a kormány, van, amelyikkel nem értünk 
egyet – erre mindjárt ki fogok majd térni röviden –, de alapvetően előremutató és jó 
rendelkezéseknek tartjuk. Én is azt gondolom, joggal háborítja fel a közvéleményt az, amikor 
valaki egy olyan súlyú bűncselekmény után, mint ami nem olyan régen történt, és ami, úgy 
tűnik, az előterjesztőt is motiválta a javaslat beterjesztésére, kijön az előzetes letartóztatásból. 
Én annak örülök, államtitkár úr, hogy nem az volt a kormány első reakciója – megmondom 
őszintén, én ettől féltem, hogy ez lesz –, hogy akkor emeljük föl az előzetes letartóztatás 
időtartamát, azaz ne négy év legyen, hanem öt év, hat év, nyolc év, tíz év, mert ez illeszkedett 
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volna be az eddigi büntetőpolitikai irányba, hanem megpróbálja megkeresni azokat a 
lehetőségeket, hogy hogyan lehet négy év alatt befejezni az adott ügyet. 

Én is azt gondolom, hogy négy év alatt tudni kell befejezni egy ilyen súlyú ügyben a 
büntetőeljárást, és még csak azt sem követeli meg egyébként az eljárási törvény, hogy 
jogerősen, hanem az elsőfokú ítéletig kell eljutni. Azaz az, hogy négy év alatt egy elsőfokú 
ítélet szülessen egy ilyen ügyben, azt gondolom, elvárható a magyar igazságszolgáltatási 
rendszertől. 

Éppen ezért amellett, amit itt a kormány beterjesztett, akkor, amikor mi ezt 
kidolgoztuk, még nem láttuk a kormány javaslatát, mi benyújtottunk egy, egyébként ezt a kört 
kiegészítő javaslatsort önálló képviselői indítványként frakcióvezető úrral ketten, amelyben 
azt javasoljuk, hogy azokban az esetekben – itt nyilvánvalóan nem a megelőzés, hanem a 
következtetések levonása miatt érdekes, és persze ilyen szempontból egy kicsit preventív 
hatása is van – legyen kötelező elrendelni a bíró vizsgálatot, illetve az ügyész munkájának 
ellenőrzését a szervezeten belül. A bírósági törvényen belül van már erre lehetőség, bizonyos 
időközönként vagy események kapcsán a bíróság a saját szervezetrendszerén belül elvégzi az 
adott bíró munkájának a vizsgálatát. Én azt gondolom, indokolt lehet az, hogy ugyanez 
megtörténjen, méghozzá nem lehetőségként, hanem kötelező jelleggel; kötelező jelleggel 
akkor, ha négy év alatt nem sikerül eljutni egy ilyen ügyben az elsőfokú ítéletig, és ezért 
valakinek az előzetes fogva tartását meg kell szüntetni.  

Ugyanez igaz az ügyészségnél. Ugyanis azt lehet látni, hogy nagyon sok esetben 
egyszerűen, ahogy államtitkár úr is utalt rá, személyi mulasztások miatt jut el az ügy oda, 
hogy nincs ítélet, lehet ez akár szakértői mulasztás; több hónap kell ahhoz, hogy egy 
szakvéleményt elkészítsenek. Lehet ez akár olyan rendőri és ügyészi mulasztás, hogy két 
nyomozásmeghosszabbítási határidő között gyakorlatilag nincs semmiféle nyomozati 
cselekmény, és ez nem ritka dolog. És természetesen lehet a bírónak is vétkes magatartása 
ebben az ügyben. Én azt gondolom, ezeket kötelező jelleggel ki kell vizsgálni. A mi módosító 
javaslatunk majd erről szól; remélem, a kormány azt szintén fogja tudni támogatni. Mi ezt 
mindenesetre támogatjuk. 

Egy dolog, amit szeretnék kiemelni, amivel viszont problémánk van. Ha már önök arra 
hivatkoznak, hogy a nemzetközi nyomás miatt kényszerültek erre – és ezt őszintén sajnálom, 
mert jobb lett volna, ha a magyar ellenzéki pártok véleménye alapján vonják vissza ezt a 
javaslatot, nem pedig külföldi nyomásra –, akkor viszont azt is hozzá tudom tenni, hogy a 
Velencei Bizottság, ha jól tudom, több határozatában vagy több véleményében is, de egyben 
egészen biztos vagyok, kifogásolta azt, hogy túl széles körű lehetőségekkel, jogkörrel 
rendelkezik az Országos Bírósági Hivatal elnöke egy személyben. Éppen ezért, tisztelt 
államtitkár úr, én azt javasolnám önöknek, és erre fogunk módosító javaslatot benyújtani, 
hogy a soronkívüliséget ne az Országos Bírósági Hivatal elnöke rendelhesse el, hanem az 
Országos Bírói Tanács rendelhesse el. Az OIT-nak volt erre egyébként korábban jogköre, 
ebben semmi különös nincs. Nyilvánvaló, hogy ha kiemelt közérdek miatt ez szükséges 
például, akkor ez a lehetőség jó, ha rendelkezésre áll. De ha lehet, akkor ne az egyszemélyi 
vezetőnek a döntési kompetenciáját erősítsük tovább, hanem a testületét, az Országos Bírói 
Tanácsét. Akkor, azt gondolom, ezzel a rendelkezéssel sem lesz semmi probléma.  

Tehát én azt gondolom, tisztelt bizottság, hogy a javaslatban számos előremutató 
rendelkezés található. Mi azok vonatkozásában, ahol nem tartjuk tökéletesnek a jogszabályt, 
ott módosítót fogunk benyújtani. Például mi alapvetően ellenezzük a kiemelt ügyek 
kategóriáját, hogy ilyen egyáltalán létezzen. Ennek kivételére, elhagyására is fogunk 
benyújtani módosító indítványt. Mindenesetre annak önmagában örülünk, hogy csökkentik 
ezeknek az ügyeknek a számát – minél kevesebb van, annál jobb. De a koherenciát egyébként 
majd a maradékban továbbra sem lehet majd megtalálni, hogy miért azok a kiemelt ügyek, de 
hát ezt nyilván tegyük egy másik lapra.  
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A harmadik pedig, amire Staudt képviselőtársam is utalt, én is erre utalok, hogy igen, 
tisztelt bizottság, a garanciális jogok érvényesítése és a demokrácia sok esetben pénzbe kerül. 
Én úgy gondolom, hogy ha egy jogállami megoldást tudunk találni egy kevésbé vagy 
egyáltalán nem jogállami megoldás helyett, akkor arra érdemes pénzt áldozni. Talán az összes 
kormánypárti és ellenzéki képviselőnek vannak jó ötletei, hogy honnan lehetne azt a 
6 milliárd forintot átcsoportosítani, és itt nem szeretnék megint a klasszikus témákkal jönni, a 
stadionépítéstől a Miniszterelnökség kommunikációs költségvetéséig fölvetni ötleteket. Azt 
gondolom, rengeteg olyan hely van, ahonnan ma el lehet vonni ezt a 6 milliárd forintot, és 
lényegesen jobb célra, erre lehet fordítani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Mi is üdvözöljük a 

törvényjavaslatot, azonban az a legfontosabb, amit én most itt szeretnék hangsúlyozni, hogy 
nagyon fontos volna, ha az ítélkezési gyakorlat gyorsítása és minőségének javítása érdekében 
nem ilyen ad hoc jellegű, kapkodó jogalkotásról lenne szó, hanem végre most már egy 
komplex intézkedéscsomag kerüljön az igazságügyi kormányzat fókuszába. Tehát mi nagyon 
örülünk egyébként annak, hogy a konkrét ügyben, ebben a felháborító ügyben, az ároktői 
banda szabadlábra helyezésével kapcsolatban van egy reakció most. De már nagyon régóta 
szorgalmazzuk, és minden költségvetési vita kapcsán is elmondtuk, ez tavaly is így volt, hogy 
többletforrásokat kell biztosítani az igazságszolgáltatási szféra számára, ezen belül is 
egyébként konkrétan, nevesítetten emlékszem, hogy kiemeltük a szakértői intézeteket is, és 
nem teljes mértékben kapták meg azokat a forrásokat; mi ennél a 6 milliárdnál sokkal többet 
is szerettünk volna. Én tehát arra kérem a kormányzatot, hogy ahogy egyébként is a 
jogalkotási törvény előírja, és egyébként ahogy tényleg napi gyakorlat szintjén én is 
tapasztalom, és pont ezen a héten is négy olyan különböző üggyel találkoztam, megkeresés, 
állampolgári megkeresés, saját ügyek körében is, ahol tényleg valamilyen borzasztó kirívó, 
akár eljáráselhúzódás, akár pedig a büntetés minőségével kapcsolatos probléma merült fel, 
tehát egy átfogó, komplex programra és az egész magyar igazságszolgáltatási rendszer 
felülvizsgálatára van szükség, nyilván szoros együttműködésben az Országos Bírósági 
Hivatallal, Országos Bírói Tanáccsal. S külön kiemelném és javasolnám a kormánynak, hogy 
fokozottan támaszkodjon az Európa Tanács hatékony igazságszolgáltatásért bizottságának, a 
CEPEJ nevezetű bizottság tevékenységére. Hihetetlen komoly munkák folynak európai 
szinten, az egyes tagállamok kérhetik, az Európa Tanács ne csak arra szolgáljon, hogy 
korbácsot csattogtasson Magyarország hátán, hanem arra is, hogy ha például az 
igazságszolgáltatási rendszerünkben úgy érezzük, hogy tényleg szükség lehet arra, hogy 
merítsünk az európai tapasztalatokból, akkor ezt vegyük igénybe. Én ennek a bizottságnak 
tavaly tagja voltam, és tényleg egy megdöbbentően alapos és részletes munka folyik. Én ezt 
ajánlottam már Handó Tünde asszonynak is, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot ezzel 
a testülettel, és ezt kérem az igazságügyi kormányzattól is. Mert én úgy érzem, hogy ez a 
mostani javaslat, amely előttünk van, jó irányba mutat, van egy-két intézkedés benne, amely 
odahathat, hogy gyorsítsa az eljárásokat, de semmiképpen nem nevezhető egy teljes körű, 
igényes, komplex megoldásnak. Tehát van egy reaktív jellege, és mondjuk, például a külföldi 
ítéletek megismerésével kapcsolatos fővárosi törvényszéki kizárólagos hatáskör, kizárólagos 
illetékesség megszüntetése azért nem fog most óriási áttörést hozni. Tehát vannak olyan 
elemei, amelyek tényleg kétségkívül helyeselhetők, de egy sokkal komplexebb, sőt, akár azt 
mondom, hogy például a mi alkotmányügyi bizottságunknak a végrehajtást ellenőrző 
albizottsága is – remélem, Bárándy Gergely is hallja – napirendre tűzhetné ezt az ügyet. (Dr. 
Bárándy Gergely: Kérek rá jogosítványt.) Így van.  
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Nekünk tehát teljes felelősséggel és alázattal ezt a célt kell szolgálni, mert hihetetlen 
kiábrándulás és hihetetlen csalódás van az emberekben az igazságszolgáltatás működésével 
kapcsolatosan, és egy ilyen ároktői ügy csak a jéghegy csúcsa. De valójában sok kisember, 
átlagos ember sok kisebb ügye is akadozik a rendszerben, és ez nemcsak büntetőeljárásra 
igaz. Itt most csak a büntetőeljárás került fókuszba, de a polgári peres rendszerre ez abszolút 
mértékben ugyanígy elmondható. 

Konkrét felvetésre térve, nagyon üdvözöljük a házi őrizet foganatosításával 
kapcsolatos biztonságtechnikai eszközök bevezetését. Erről itt most nevesítetten, 
hangsúlyosan nem volt szó. Külön kiemelésre, illetve nemsokára megalkotásra kerül a házi 
őrizet előírásának, magatartás-ellenőrzésének rendszere, tehát külön rendelet szabályozza 
majd. Kérdésem az, hogy mikor várható ennek az elfogadása, illetve milyen irányelvek fogják 
jellemezni ezt a rendeletet. Nyilván mi mint országgyűlési képviselők nem tudunk ebbe 
közvetlenül beleszólni, de tényleg fontos lenne, hogy ezt komplexen lássuk magunk előtt. Ez 
egy hosszú évek óta húzódó projekt volt. Emlékszem, Kabódi Csaba, az ELTE büntető 
eljárásjogi tanszékének vezetője már hosszú évekkel ezelőtt, még amikor a Civil Jogász 
Bizottság tagja volt, már akkor mondta, már akkor kérés volt, hogy várjuk az akkori 
kormányzat előremozdító munkáját, hogy végre ez a biztonsági nyomon követő eszköz, ez a 
karpereces rendszer bevezetésre kerüljön. A kérdésem tehát az, hogy a mostani állapot szerint 
mikor tud élesben rajtolni ez a rendszer. Ha most valóban a hatálybalépése megtörténik – 
szeptember 1-jén akkor ezek szerint hatályba tud lépni a rendszer, annak az összes technikai 
elemével? –, ez jó hír, jó dolog. És az különösen jó, hogy ismét előzetesbe kerülhet az, aki 
mondjuk, négy év után szabadul, de megszegi a házi őrizet szabályait. Ez egy fontos és 
támogatandó javaslat.  

Támogatandó az is, hogy a soron kívüli eljárások esetén szabjon a törvényalkotó egy 
sorrendet az ügyek intézésével kapcsolatban. Itt már most jelzem, hogy több módosítót Staudt 
képviselőtársammal majd benyújtunk, például a kapcsolati erőszak törvényi tényállása jelen 
pillanatban, ha jól látom, nem kerül be ebbe az automatikusan soron kívüli rendszerbe, pedig 
a 45/2003-as országgyűlési határozatot ajánlom államtitkár úr figyelmébe: ott kifejezetten az a 
javaslat, az az elfogadott hatályos szabályozás, hogy az ilyen típusú kapcsolati erőszak – most 
ilyen néven fogadtuk el ezt a törvényt – soron kívüli eljárásban kell menjen. Ezt tényleg 
nagyon kérem. Vagy itt a házi őrizet szabályainak megszegésénél is lesznek módosító 
javaslataink, az eszközműködés akadályozása mellett szerintem a működés meghiúsítása is 
kerüljön bele a csomagba.  

Mindenesetre végszóként annyit jeleznék, azt mi is nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy 
az Európai Unió fejre koppintása és úgymond vétója az, ami meggyőzte a kormányzatot arról, 
hogy az ügyáthelyezés, ügyátirányítás rendszere nem megfelelő. Ezt minden alkalommal el 
kell mondjuk, és most is elmondjuk, hogy ebben igazából a nemzeti szuverenitás 
megőrzésének az a legjobb záloga, hogyha nem tennénk ki az országot annak, hogy ilyen 
megalázó módon kelljen feltenni a kezünket egy olyan ügyben, amiben nem is kellett volna 
belemenni egyáltalán a konfliktusba. Ezt annak idején tényleg nagyon részletesen kifejtettük, 
hogy miért nem szerencsések ezek az intézkedések. Természetesen az ügyek soron kívüli 
vagy gyors, ésszerű időn belüli elbírálásának a célja vezet minket is, és azt kérem önöktől, 
hogy ennek érdekében sokkal komplexebb, sokkal átfogóbb csomagokat tegyünk le az 
asztalra. Itt nyilván hatástanulmányokat megint lehetne kérni, s a többi. Ezért kellene tehát, 
hogy ezeket a munkákat összehangoljuk, és ebben mi minden segítséget szeretnénk megadni. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt 

Bárándy képviselőtársunk azt mondta, hogy ez már három évet késett. Azt azért jelzem, hogy 
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három éve és egy hónapja még MSZP-s kormány volt, tehát ha ezt önök akkor is tudták, hogy 
ilyen lépéseket tenni szükséges, akkor ezt miért nem tették meg. 

Másrészt képviselőtársaim tudják, ez a sajtóban úgy jelent meg, hogy szabadlábra 
kerültek, különös tekintettel azok, akik emberöléssel és ahhoz kapcsolódó bűncselekménnyel 
gyanúsítottak, de azért mi a bizottságban tudjuk, hogy ez természetesen házi őrizet, és a 
lakásban, házban és ahhoz tartozó bekerített helyen mozoghat csak. És ezekben az esetekben 
azért a rendőrség is figyeli, hogy betartják-e a házi őrizet szabályait. Ami persze az államnak 
egyébként jelentős költségekbe kerül a rendőrségen keresztül.  

S visszatérve arra, hogy most ügyáthelyezés, vagy hogy éppen, ahogy államtitkár úr is 
mondta, öt év alatt ez plusz 6 milliárd forintba kerül, azért egy kormányzatnak arra is mindig 
figyelni kell, hogy az adófizetők pénzével takarékosan bánjon. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Csak röviden annyit, hogy a törvényjavaslat 

támogatható. Hozzáteszem, minden olyan javaslatot, ami egyébként az OBH elnökétől az 
Országos Bírói Tanács felé mozdítja el a hatásköröket, illetve ami a kiemelt ügyeket ritkítja, 
illetve irtja, azt természetesen támogatni fogjuk. 

Én államtitkár úr indokolásához azért fűznék két megjegyzést. Szerintem teljesen 
fölöslegesek voltak ezek a retorikai elemek, hogy itt a külföldi nyomás így meg úgy, mert 
nincs itt a sajtó. Egyszerűen arról van szó, hogy méltatlan ráadásul itt az ország 
önrendelkezéséért küzdő kormányhoz az, hogy itt azt mondja, hogy külföldi nyomásra áll el 
bizonyos eszközöktől. Nem külföldi nyomásról van szó. Arról van szó, hogy egész 
egyszerűen ahhoz, hogy a magyar embereknek legyen bizalmuk az igazságszolgáltatásban, 
nem lehet olyan intézményeket alkalmazni, ami lehetőséget ad arra, hogy szubjektív 
mérlegelés alapján terelgessenek ügyeket egyik bíróságról a másikra. Ez a törvényjavaslat ezt 
kizárja. Ezzel a törvényjavaslattal kellett volna már hosszú hónapokkal ezelőtt nyitni a 
kormánynak.  

Ami az 5-6 milliárd forintot illeti, ez megint csak egy kicsit propagandisztikus és 
félrevezető indokolás. Tudniillik ha és amennyiben az ügyáthelyezés betöltené vagy betöltötte 
volna azt a funkcióját, pergazdaságossági funkcióját, hogy gyorsít ügyeket, akkor azoknál a 
bíróságoknál, amelyek nagyobb mértékben részesülnek az úgymond leterheltebb bíróságok 
ügyeiből, azoknál kellett volna kapacitást bővíteni. A szakértői intézetek költségvetésének 
bővítése pedig független ráadásul ettől az egész ügyáthelyezési polémiától – ez egyébként is 
elengedhetetlen lenne. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Második körben Bárándy Gergely képviselő úr kért még szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, csak egy 

kiegészítés arra, amit Vas Imre képviselőtársam mondott.  
Kifejezetten rosszul értette képviselőtársam, amit mondtam, ugyanis nem erről van 

szó. Arról van szó, hogy azóta, amióta az ügyáthelyezési jogot a kormány bevezetni kívánta 
és amikor erről először szó került, azóta mondjuk azt, hogy ha gyorsítani akarnak az 
eljárásokon, akkor arra jogállami megoldásokat kell találni, nem pedig egy, a demokrácia és a 
jogállamiság elveivel, nemzetközi és hazai konkrét jogszabályokkal ellentétes jogintézményt. 
Én erről beszéltem, képviselő úr, és nem másról. 
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Az meg, amikor ön azt mondja, hogy a kormánynak ilyenkor arra is kell figyelni, hogy 
mi az, ami takarékos, és mi az, ami nem, erre azt tudom mondani, képviselő úr, hogy igen, a 
kormánynak mindig figyelnie kell arra, hogy mi az, ami takarékos, és mi az, ami nem. De 
amikor alkotmányos szabályok léteznek Magyarországon, az viszont nem lehet alapja a 
takarékosságnak, hogy ezeket áthágjuk. Az nem lehet magyarázat erre, képviselő úr. Ez 
körülbelül olyan, és azt gondolom, nem nagy a túlzás, mint ha azt mondanánk, hogy 
tulajdonképpen az Országgyűlést érdemes lenne megszüntetni, mert hát végül is, ha jól 
tudom, nagyjából 20 milliárd forintot lehetne a költségvetésnek évente megspórolni, vagy 
talán még valamivel többet is. (Dr. Vas Imre: Ez talán erős túlzás! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Sokan örülnének neki!)  

Azt gondolom, ezek a felvetések talán komolytalanok. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom, államtitkár úrnak adom meg a szót 

válaszadásra. 

Dr. Rétvári Bence válaszai 

DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Röviden, slágvortokban válaszolnék csak, hiszen ezt a vitát még ma le 
fogjuk folytatni a plenáris ülésen is.  

Az összeférhetetlenség kapcsán azt tudom mondani, hogy mivel itt mindenki 
igazságügyi alkalmazott lesz, tehát mindenkire egyöntetűen szigorú összeférhetetlenségi 
szabályok fognak vonatkozni, vezetőkre, beosztottakra egyaránt. 

Az Alkotmánybíróság nem minősítette az ügyáthelyezést semmilyen módon 
alkotmányellenesnek vagy törvényellenesnek. Az Európai Unió is csak Magyarország 
esetében minősítette annak, Horvátország és Hollandia esetében nem.  

A javaslat előkészítettségével kapcsolatban annyit mondanék csak nagyon röviden, 
hogy ahogy mondtam is, az ügyészség, bíróság, szakértői szervezetek, rendőrség bevonásával 
került ez a javaslat megalkotásra. Tehát a legmélyebbre hatoltunk, a legszélesebb körben 
egyeztettünk, akivel csak lehet, nem íróasztalfiókból került elő ez a javaslat, hanem a 
gyakorlati életből.  

Kicsit furcsálltam azt, amikor valaki az elmúlt ötven év bírósági rutinjára és kialakult 
gyakorlatára hivatkozott, mert abból negyven év nehezen fölvállalható; meg amikor már a 
Velencei Bizottságnak azokat a kritikáit idézte valaki, amit csak ma délben fog 
nyilvánosságra hozni. Érdekes, hogy valaki milyen jól informált – lehet, hogy mégsem 
minden gyanakvásunk alap nélküli. 

A hatálybalépéssel és a rendeletek megszületésével kapcsolatban Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úrnak pedig csak azt tudom mondani, hogy szeptember 1-je a hatálybalépés, ahogy 
ő is mondta. Tehát addig ezeknek a rendeleteknek minden mással kapcsolatban meg kell 
születni, és a fedezetét is fel kell mutatnia a kormánynak, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak.  

Összességében azonban köszönöm mindenkinek, hogy alapvetően mindenki támogatta 
ezt a javaslatot. Szinte azon volt versengés, hogy ki nyújtotta be előbb, ki volt az, aki ezeket 
az intézkedéseket korábban javasolta. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a támogató 
szavazatokban is megjelenik, mind itt, mind pedig a plenáris ülésen. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az általános vitára való 
alkalmasságot? (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel általános vitára alkalmasnak 
tartotta a törvényjavaslatot. 
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A bizottság álláspontját Vas Imre képviselő úr fogja ismertetni, és természetesen a 
frakcióknak pedig egyéb hozzászólási lehetőségeik lesznek a vita során. 

Államtitkár úr, köszönöm szépen; más bizottságoknál is hasonló eredményt kívánok.  
A jegyzőkönyv számára: Gulyás Gergely képviselő úr Mátrai Márta képviselő 

asszonyt, Bárándy Gergely képviselő úr Botka László képviselő urat, Vejkey Imre képviselő 
úr pedig Rubovszky György képviselő urat helyettesíti. 

Zárószavazás előkészítése 

b) Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) 

Soron következik a zárószavazások előkészítése körében a 3/b pont: az egyes 
törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő törvényjavaslat T/11208. számon. 15 
pontos az ajánlás, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be.  

Vas Imre képviselő úrnak ügyrendi kérdésben adom meg a szót, 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy miután minden 

javaslatot az előterjesztő nyújtotta be és jelentős összefüggések vannak köztük, egyben 
tárgyaljuk, illetve egyben szavazzunk róluk.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi javaslatként nyitom meg a vitát. Gondolom, mindenki 

a hagyományos álláspontját képviseli az ügyben. (Derültség. – Jelentkező nincs.) Hozzászólni 
senki nem kíván. 

Ki az, aki az ügyrendi javaslattal egyetért? (Szavazás.) 19 igen. Ki nem ért egyet? 
(Szavazás.) 5-en nem értenek egyet. A bizottság tehát az ügyrendi javaslatnak megfelelően 
együttesen folytatja le a vitát valamennyi módosító indítvány tekintetében, illetve fog majd 
szavazni. 

Az előterjesztő nyújtotta be valamennyi módosító indítványt, így nem kérdezem meg, 
hogy egyetért-e azokkal. Hozzászólási szándékot látok: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Amire konkrétan rákérdeznék: itt a kormány 

hozzájárulásának a hiányát ez a javaslat a 4. ajánlási pontban, úgy látom, módosítja. Tehát 
nincs szükség a kormány hozzájárulására, ha a pályázat önrésze és az így megnyert támogatás 
előfinanszírozásáról van szó. Ehhez most egy kis értelmezési segítséget kérünk. Azok az 
aggályok, amelyek felmerültek itt még az első szakaszban lefolytatott vitában, arról szóltak, 
hogy túl széles a kormány hozzájárulási jogköre a központi költségvetés kapcsán európai 
uniós vagy nemzetközi szervezettől megnyert pályázatokkal kapcsolatban. Ez most az önök 
értelmezése szerint szűkíti vagy bővíti a kormány hozzájárulási hatáskörét ezen a területen? 
Ez az egyik kérdésem. 

Illetve ha még egy rövid magyarázatot kaphatnánk, mert úgy látom, vannak itt érdemi 
módosítások is, ezeknek tulajdonképpen mi volt az oka, és miért gondolták azt, hogy most itt 
a záróvita előtt ezek szükségesek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha eltévedtem, akkor kérem 

majd helyreigazításomat. Én itt az egyházként történő elismerés ügyében tennék egy 
indítványt. A 14. §… 
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ELNÖK: Képviselő úr, elnézést, azt a napirendi pontot már megtárgyaltuk; most a 

távolléti díj van soron. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Hát, sajnálom… Mert lett volna egy 

indítványom, mert itt van egy félreérthető mondat, ami egy rövid kiegészítéssel egy csomó 
félreértést helyrehozhatott volna. Az i) pont, amely a sajtóban, mindenhol támadott volt, hogy 
„közösségi célok érdekében történő együttműködésre alkalmas”, mindössze bele kellene 
tenni, hogy „szervezetileg alkalmas”. Mert abban a pillanatban megszűnne ez az ideológiai 
vita, amely meggyőződésem szerint folytatódni fog.  

Figyelmetlen voltam, elnézést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Jelezni fogjuk természetesen a kodifikációs 

osztályunk felé, hogy ez az informális javaslat elhangzott. 
Visszatérve a távolléti díjra, más hozzászólási szándékot, kérdést nem látok. Így 

főosztályvezető úrnak adom meg a szót válaszadásra a Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr által 
föltett kérdések tekintetében. 

 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jó napot kívánok! Tisztelt 

Bizottság! Berczik Ábel vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati 
Költségvetési Rendszerek Főosztályának vezetője. 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr kérdésére válaszolva, a gazdasági stabilitásról szóló 
törvény 10. § (2) bekezdésének a kiegészítése arra irányul, hogy az eredetileg beterjesztett 
törvényjavaslattól eltérően az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert 
pályázat önrészéhez fölvett hitel mégse kerüljön be a kormányzati engedélykötelezettségi 
körbe. Az eredeti, jelen hatályos szabályozás szerint sem kell ehhez kormányzati engedély. A 
benyújtott törvényjavaslat alapján kellett volna ehhez kormányzati engedély, e módosító 
javaslat alapján a jelenleg hatályos szabályozás marad fönn.  

A teljes kép érdekében még egy dologra fölhívnám a figyelmet ezzel kapcsolatban. A 
módosító indítvány 6. pontja szerint a pályázat önrészének az engedély alóli mentesítésével 
kapcsolatos szövegrész 2015. január 1-jével hatályát veszti. Tehát 2014. december 31-éig 
marad fönn a jelenlegi állapot, mely szerint az uniós pályázatok önrészéhez fölveendő vagy 
fölvett hitelhez nem szükséges kormányzati hozzájárulás, 2015. január 1-jétől ez az 
engedélyeztetési kötelezettség mégis ki fog terjedni. 

Ami a stabilitási törvény egyéb rendelkezéseinek módosítását illeti, fölhívom a 
figyelmet, hogy a többi része teljes egészében megegyezik a múlt héten 31. számon benyújtott 
zárószavazás előtti módosító javaslattal. Itt az önkormányzati kezesség, illetve garanciához 
kapcsolódó engedélyeztetési kötelezettség szabályai pontosulnak. Oly módon enyhülnek, 
hogy a kis összegű, tehát nagyobb városok, megyei jogú városok és a főváros esetében 
100 millió forint, egyéb önkormányzatok esetében 10 millió forint alatti kezesség-, illetve 
garanciavállaláshoz nem lesz szükség kormányzati engedélyre. Emellett az egyértelmű 
jogalkalmazás érdekében az államháztartási törvénybe bekerül az önkormányzati garancia, 
illetve kezesség fogalmának a definíciója. 

A Gst.-vel kapcsolatban ennyi érdemi módosulás történt a módosítási javaslatban, egy-
két apró szövegpontosítás van emellett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezártam, de Gaudi képviselő úrnak megadom a 

szót. De egy kérésem van, hogy akkor most viszont tényleg röviden, mert úgy kerek a dolog. 
Köszönöm. 
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen. Konkrét választ kaptam, azt viszont 
szeretném megkérdezni, mi az oka annak, hogy az önrésszel kapcsolatos hitelfelvételhez 
2015. januártól mégiscsak kell majd kormányzati engedélyezés. Mi az oka annak, hogy pont 
akkortól? Tehát addig jó a mostani rendszer, és 2015. január 1-je után már nem jó, és akkor 
változtatnunk kell ezen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még erre a válaszadásra megadom a szót. 
 
BERCZIK ÁBEL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Egyrészről a 

megfelelő fölkészülési időt lehet erre fölhozni, másrészről pedig azt, hogy kiemelt 
kormányzati cél, hogy a 2007-13-as költségvetési ciklus forrásai kellő intenzitással és 
gyorsasággal elköltésre kerüljenek, és még ilyen apróbb bürokratikus akadály se merüljön föl 
ebben a tekintetben. De 2015-től döntő többségében már az új európai uniós költségvetési 
ciklus új operatív programjainak a pályázatai fognak élni és futni, ennek most már egy 
rajtállapotánál vagyunk, és azok ütemezése során már jobban be lehet iktatni egy ilyen 
eljárást. 

Az eljárás azért fontos, mert az európai uniós pályázatok önrészéhez fölvett hitel is az 
államadósság részét képezi, az is növeli az államadósságot. Úgyhogy mindenképpen indokolt, 
hogy intenzívebb rátekintése legyen a kormánynak erre az adósságelemre is. Azonban most 
valóban az a javaslat, hogy a jelenlegi költségvetési ciklus kifizetéseinek semmiképpen ne 
képezze ez akadályát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki tehát 

ezekkel a módosító indítványokkal egyetért. (Szavazás.) 16-an értenek egyet. Ki nem ért 
egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítványokat elfogadta. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak és főosztályvezető-helyettes úrnak. Ezzel ezt 
a napirendi pontot lezárjuk. 

Az Országgyűlés elnökének OE-319/2013. számú megkeresése a Lehet Más a Politika 
képviselőcsoportjának megalakulása tárgyában (AIB-63/2013.); állásfoglalás kialakítása 
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban 

Soron következik az Országgyűlés elnökének OE-319/2013. számú megkeresése a 
Lehet Más a Politika képviselőcsoportjának megalakulása tárgyában. Az állásfoglalásra 
vonatkozó javaslatot képviselőtársaim ismerik. Ezzel kapcsolatban megnyitom a vitát. 

Schiffer András képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Még április 
végén, amikor kihirdették a 10/2013-as alkotmánybírósági határozatot, fogalmaztuk meg ezt a 
kérelmünket. Ez az alkotmánybírósági határozat, amely a Demokratikus Koalícióhoz tartozó 
független képviselők indítványára született, nagyon világosan fogalmaz abban a tekintetben, 
hogy ha egy párt a választóktól kapott arra felhatalmazást a törvényben előírt létszámban, 
tehát 5 százalék felett, hogy négy éven keresztül egy meghatározott választói csoportot 
képviseljen közjogi értelemben a Magyar Országgyűlésben, akkor egy ilyen pártnak a 
frakcióalakítási joga elé nem lehet adminisztratív hatékonysági akadályokat állítani. 

Megjegyzem, ez egy koherens álláspont, függetlenül attól, hogy nincs már kifejezett 
hivatkozás egy alkotmánybírósági határozatban a korábbi alkotmánybírósági határozatokra, 
de koherens az úgynevezett MIÉP-es határozattal, tehát az 1998-as alkotmánybírósági 
határozattal. 
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A politikai érv pedig, amely egyébként részben közjogi is, nyilvánvalóan annyi, hogy 
lehet beszélni meg elemezgetni jobbra-balra különböző kutatásokat, lehet bűvészkedni a 
számokkal, de amíg Magyarországon olyan választási rendszer van, hogy a mandátumoknak 
egy tekintélyes részét listán, ráadásul egy zárt listán osztják ki a képviselők között, tehát az 
állampolgárnak nincs lehetősége – szemben, mondjuk, Ausztráliával vagy más országokkal – 
személyi preferenciákat kinyilvánítani, addig a választópolgárok a fülkében arról is mondanak 
véleményt, hogy pontosan mely formációkat akarják az Országgyűlésben látni, és melyeket 
nem. Tehát az a különbségtétel, ami a listán 5 százalékot szerzett pártok és az egyéb pártok 
között húzódik a 10/2013-as határozatban, én azt gondolom, ez mind, hogy úgy mondjam, 
természetjogilag, mind pedig a korábbi alkotmánybírósági joggyakorlatnak megfelelő 
álláspont.  

Az LMP-nek viszont az az álláspontja, hogy a jelenlegi házszabályszöveg alapján is a 
házelnöknek joga és lehetősége lenne a kérelmünk alapján bejelenteni a frakció megalakítását. 
Ezt a következőre alapozzuk.  

Az írott házszabályszövegnek egyrészt a mi szempontunkból kritikus 14. § (2) 
bekezdés legkritikusabb szövegrésze az az utolsó fordulat, amelyik azt mondja, hogy „feltéve, 
hogy az országos listáról mandátumot szerzett valamennyi képviselő ehhez a 
képviselőcsoporthoz tartozik”. Egyrészt én azt gondolom, hogy itt a szórendnek, tehát a 
nyelvtani értelmezésnek igenis van jelentősége, mert nem mindegy, hogy ehhez a 
képviselőcsoporthoz csatlakozik, vagy hogy csatlakozik ehhez a képviselőcsoporthoz.  

Ennél fontosabb, hogy különböző helyeken, a 14. § is és más részei is ennek a 
fejezetnek, amelyek a frakciók jogi státusáról szólnak, párthoz tartozó képviselőkről beszél. 
Ergo, aki már nem tartozik a párthoz, tehát kinyilvánította azt, hogy őneki a jelölőszervezettel 
megszakadt a kapcsolata – zárójelben megjegyzem, hogy például a fővárosi szmsz-nek ehhez 
képest sokkal plasztikusabb és egyértelműbb a szabályozása –, az már nem tartozik ebben a 
tekintetben a szabályozás hatálya alá. Ezt én csak úgy tudom értelmezni, hogy a jogalkotói 
szándék tavaly tavasszal annyi volt, hogy egy párthoz tartozó képviselők ne 
manipulálhassanak azzal, hogy különböző frakciókba ülnek be vagy különböző frakciókat 
alakítanak, ha például frakciószövetségről van szó.  

S ebben a tekintetben, ha ilyen értelmezési vita merül fel, két dolgot mindenképpen 
figyelembe kell venni: az egyik az alkotmánybírósági határozat, amelyet az imént idéztem, a 
másik pedig a történeti elemzés. Ha történeti elemzést nézünk, nem lehet függetleníteni attól, 
hogy egyszer a MIÉP esetében már a ’98-as alkotmánybírósági határozat után az akkori 
Országgyűlés akkor is fönntartotta a frakciójogot, amikor már a megkívánt létszám alá 
csökkent a MIÉP frakciója; a másik esetkör pedig a következő ciklusban, amikor a Magyar 
Demokrata Fórumnak, amely szintén 5 százalékos támogatottságot szerzett a korábbi 
választáson, az akkori házvezetés fönntartotta a frakcióalakítási jogát.  

Nekem az az álláspontom, az az álláspontunk, hogy ha és amennyiben egy ilyen 
értelmezési vita van, ha egy ilyen nyelvtani értelmezési tartomány van, akkor mind az 
alkotmánybírósági határozatnak, mind pedig a történeti értelmezésnek van jelentősége.  

Tehát összefoglalva: nekünk, LMP-s képviselőknek az az álláspontunk, hogy 
nyugodtan meg lehet adni a jelenlegi szöveg alapján is a frakciójogot a kérelmező 
képviselőknek. Ugyanakkor látom elnök úrnak is az előterjesztését. Természetesen, ha ezzel 
nem ért egyet a bizottság, akkor nyilván van lehetősége arra, hogy a Házszabály, hogy úgy 
mondjam, konvergáljon az Alkotmánybíróság által megfogalmazott követelményekhez. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mielőtt megyünk tovább – többen kértek szót –, szeretném ebben az esetben 

viszont azt jelezni, hogy tekintettel arra, hogy az állásfoglalási javaslat is erről szól, illetve 
most képviselő úr is jelezte, előkészítettünk technikailag egy házszabály-módosításra 
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vonatkozó javaslatot. Én ezt most kiosztatnám, és azt javasolom, és kérem is a bizottság 
hozzájárulását, hogy egészítsük ki a napirendi pontot azzal, hogy az állásfoglalás 5/a pont 
alatt, a házszabály-módosításra vonatkozó indítvány pedig 5/b pont alatt kerüljön 
megtárgyalásra. Ennek az együttes vitájára teszek egyúttal javaslatot, és természetesen majd 
külön-külön határozunk. 

Szavazás a napirendi pont házszabály-módosításra vonatkozó indítvánnyal való 
kiegészítéséről 

Kérem, hogy elsőként tehát arról döntsön a bizottság, hogy ezt a napirend-kiegészítést, 
amelyet javasoltam, elfogadja-e. (Szavazás.) Ez 20 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an 
tartózkodtak. A napirend-kiegészítés így tehát megtörtént. 

A kollégák már osztják is a házszabály-módosításra vonatkozó javaslatot. Kérem, 
ennek ezzel való együttes vitájára kerüljön sor. Így nyitom meg az együttes vitát, és megadom 
a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak, tekintettel arra, hogy hozzászólásra jelentkezett. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, de részben 

okafogyottá vált a szókérésem, mert az lett volna a kérdésem, hogy ha a kormánypárti 
frakcióknak ez a véleménye, akkor miért nem tesz mellé egy ilyen tárgyú határozati 
javaslatot. De ez most megtörtént.  

Azt szeretném csak még megkérdezni elnök úrtól, hogy esetleg, ha már ez idekerült, 
lát-e arra módot, hogy akár különleges sürgős eljárásban vagy valami hasonló módon ezt 
mihamarabb elfogadja az Országgyűlés. 

Köszönöm szépen. Mi támogatjuk mind a kettőt. 
 
ELNÖK: Gulyás Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Házszabály-módosításra különleges sürgős eljárásban 

nincs mód. (Dr. Bárándy Gergely: Igaz. Bocsánat!) Köszönöm. (Közbeszólásra:) 
Házszabálytól eltérésre sem. 

 
ELNÖK: A helyzet nem egyszerű. Mindenesetre a megkeresés, amelyet Schiffer 

András képviselő úr és képviselőtársai tettek a házelnök irányában, a házelnök kérte meg a 
bizottságot az állásfoglalásra, ennek teszünk eleget, és gondolom, ez úgy konzekvens, hogy a 
két döntést egyszerre hozzuk meg. Természetesen utána az már a parlamentre, a 
Házbizottságra, a plenáris ülésre tartozik, hogy mikor milyen eljárásrendben, hogyan fogja a 
Házszabálynak megfelelően is tárgyalni ezeket az előterjesztéseket.  

Gruber Attila képviselő úré a szó. 
 
DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Egyetlen apró pici kérésem volna, hogy a 3. § (3) 

bekezdésében a „pontjaszerinti”-t a végleges szövegben majd külön írjuk. 
Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem 

látok, így a vitát lezárom. 

Szavazás az eseti jellegű állásfoglalás elfogadásáról 

Először az állásfoglalásról kérem, hogy foglaljon állást a bizottság. Kérdezem, ki az, 
aki a kiosztott eseti jellegű állásfoglalással egyetért. (Szavazás.) 20 igen. Ki nem ért egyet? 
(Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak. A bizottság tehát 
elfogadta az eseti jellegű állásfoglalást. 
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Szavazás a házszabály-módosításra vonatkozó indítványról 

Most pedig a Házszabály módosítására vonatkozó indítvány tekintetében kérdezem, ki 
az, aki egyetért a javaslattal. (Szavazás.) 21 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3-an tartózkodtak. Ezt is elfogadta a bizottság. 

Így ezt a napirendi pontot is lezártuk. A többi természetesen a Házbizottságra és a 
plenáris ülésre tartozó kérdés. 

Egyebek 

Az „egyebekben” szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a mostani információink 
és tudásunk szerint hétfőn várhatóan 11 órakor kerül sor bizottsági ülésre. A jövő héten a 
pénteki ülésnap határozathozatalainak előkészítésére a csütörtöki napon bizottsági ülést kell 
tartanunk. Ennek időpontja várhatóan szintén 11 óra lesz. Természetesen a meghívók ki 
fognak menni. Ha ehhez képest változás van, azért előre is elnézést kérek, de a mai tudásunk 
szerint ez a helyzet, és gondoltam, tájékoztatom a képviselőket, hogy mindenki, amennyire 
lehet, tudjon erre készülni. Köszönöm.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom és a bizottsági ülést is berekesztem.  Köszönöm. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 7 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


