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Napirendi javaslat  
 

1. Zárószavazások előkészítése:  

a) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 

alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10750. szám)  

b) Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a 

hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 

személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11211. szám)  

c) Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/11107. szám)  

d) A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében 

való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 

tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat 

(H/10767. szám)  

(Tóbiás József, dr. Steiner Pál és Lendvai Ildikó (MSZP) képviselők önálló 

indítványa)  

e) A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által 

elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles 

bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/11032. szám)  

(Vona Gábor, Farkas Gergely és Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló 

indítványa)  

f) A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő 

nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat 

(H/10960. szám)  

(Dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd (KDNP) képviselők 

önálló indítványa)   
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2. 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)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

3. A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11523. szám)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

 

4. A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése L. Simon László, a Kulturális és 

sajtóbizottság elnökének 2013. március 18-ai ülésvezetése tárgyában  

(AIB-73/2013. szám)  

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

61. §-a szerinti eljárásban)  

 

5. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
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. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Botka László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után Kozma Péternek (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének 
(KDNP)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek 
(KDNP)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Botka László (MSZP) távozása után dr. Lamperth Mónikának (MSZP) 
Dr. Ipkovich György (MSZP) megérkezéséig dr. Botka Lászlónak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Farkas Gergely (Jobbik) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Megkezdjük mai munkánkat. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a bizottsági ülésen.  

A helyettesítési rend a következő: Botka László képviselő úr Ipkovich György 
képviselő urat helyettesíti, Szakács Imre képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat, Vas Imre 
képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat, jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt, 
Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás Gergely képviselő urat, Turi-Kovács Béla képviselő úr 
Gruber Attila képviselő urat, Rubovszky György képviselő úr Vitányi István képviselő urat, 
Vejkey Imre képviselő úr Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszonyt helyettesíti. 

Napirend-kiegészítésként a zárószavazás előkészítése tekintetében javaslom az 1. a), 
b), c) pontok levételét a napirendi pontok közül, tekintettel arra, hogy zárószavazás 
előkészítésére itt nincs szükség, módosító indítvány nem érkezett.  

Javaslom levenni a 2. pontot, tehát a H/11459. számú, az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló határozati javaslatot, tekintettel arra, hogy módosító indítvány nem 
érkezett. 

S javaslom kiegészíteni a napirendet az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
H/11532. számú, az alkotmányügyi bizottság által benyújtott indítvánnyal, tekintettel arra, 
hogy a sürgős tárgyalásról, illetve ennek kezdeményezéséről döntenie kell a bizottságnak.  

További napirend-kiegészítésre javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki az így 
módosított napirendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) 18 igen. Kik tartózkodtak? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Kik nem értenek egyet? (Szavazás.) 5-en nem értettek egyet a napirendi 
javaslattal. 

Zárószavazás előkészítése 

d) A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való 
minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának 
tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati javaslat 
(H/10767. szám) 

Az 1/d ponttal kezdünk tehát: a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal 
generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra 
fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló H/10767. számú 
határozati javaslat.  

Pálffy István képviselő úr nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem Steiner 
képviselő urat előterjesztőként. 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Egyetértek. 
 
ELNÖK: Steiner képviselő úr előterjesztőként egyetért a módosító javaslattal. 

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

A másodikról nem kell döntenünk; ott a kormány képviselőitől kérdeztük volna meg, 
hiszen a múltkor erről a bizottság már szavazott, de most sincs jelen a kormány képviselője, 
tehát nem tudjuk tőle megkérdezni, hogy van-e a tárcának vagy a kormánynak álláspontja. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  
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e) A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló 
határozati javaslat (H/11032. szám) 

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett 
rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló H/11032. 
számú határozati javaslat zárószavazásának előkészítése következik.  

Az 1. pontban Gyöngyösi Márton nyújtott be módosító indítványt. Hozzászólási 
szándékot nem látok… (Farkas Gergely megérkezik az ülésre.) Farkas Gergely képviselő urat 
kérem, előterjesztőként foglaljon helyet. S ha megkapta az ajánlást, az 1. pontról, Gyöngyösi 
Márton képviselő úr javaslatáról kérem az előterjesztői álláspontját. 

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. 

Előterjesztőként támogatom Gyöngyösi Márton javaslatát, pontosítását. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormánytól nem tudjuk megkérdezni az álláspontját. 

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

A 2. pont Pálffy István képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 3. pont Gyöngyösi Márton képviselő úr javaslata. Ennek tekintetében a bizottság 

már állást foglalt, de akkor nem tudtuk az előterjesztő álláspontját megismerni. Kérem, 
nyilatkozzon előterjesztőként, hogy ezt támogatja-e.  

 
FARKAS GERGELY (Jobbik): Támogatjuk ezt is. Egy koherenciazavart kiküszöbölő 

javaslat. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság állásfoglalása pedig a múltkor már megtörtént, így a 

jegyzőkönyvbe ez is bekerült. 
Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen, képviselő úr. 

f) A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/10960. 
szám) 

Soron következik a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem 
jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati 
javaslat.  

Egy Pálffy István képviselő úr által benyújtott javaslatról van szó. Rubovszky 
képviselő urat kérdezem előterjesztőként. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Igen, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 22-en támogatták. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Így ezt a napirendi pontot is lezártuk. 
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Tekintettel arra, hogy a soron következő, a büntetőeljárások időszerűségének javítása 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz a kormány 
képviselője még nincs itt, kérem a bizottság hozzájárulását, hogy ezt az „egyebek” napirendi 
pont előtt tárgyaljuk meg, és folytassuk a munkánkat a többi előterjesztéssel. Hozzászólási 
szándékot ehhez nem látok. Kérdezem, ki az, aki egyetért ezzel a napirend-módosítással. 
(Szavazás.) 18-an. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 
5-en nem értettek vele egyet, de a bizottság elfogadta. 

A Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése L. Simon László, a Kulturális és 
sajtóbizottság elnökének 2013. március 18-ai ülésvezetése tárgyában (AIB-73/2013. 
szám); állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
61. §-a szerinti eljárásban 

Soron következik tehát a Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése L. Simon László, 
a Kulturális és sajtóbizottság elnökének 2013. március 18-ai ülésvezetése tárgyában. Az eseti 
állásfoglalásra szóló tervezetet képviselőtársaim ismerik. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel. 

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 

Hozzászólás 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Az előterjesztés szerinti 
ügyben, úgy gondoljuk, sokkal több történt annál, mint amit az állásfoglalás-tervezet 
megállapítani rendel. Tehát mi egy olyan módosítást szeretnénk, és ezt írásban, ha minden 
igaz, be is terjesztettük (Kubovicsné dr. Borbély Anett főtanácsadó: Nem.) – vagy ha ez nem 
jött be írásban, akkor ezt most így… Tehát nem ment be végül írásban, de volna itt egy 
szövegszerű pontosítási javaslatunk, ami úgy szól, hogy tehát nem azt a szövegezést 
szeretnénk látni, hogy nem volt figyelemmel az országgyűlési törvényben foglaltakra L. 
Simon László, hanem megsértette azt. Mert végül is, ha valaki egy adott normát nem tart be, 
és ezáltal jogsérelmet okoz, akkor lehet persze, hogy nem volt figyelemmel, ez úgymond 
hétköznapi nyelven megállja a helyét, de hogy megsértette az országgyűlési törvény 2. § (3) 
bekezdés a) pontját, ez kimondható és kimondandó jelen esetben. 

Másrészt pedig az is fontos, hogy azt kimondjuk, hogy Novák Előd képviselőtársunk 
előterjesztői zárszavát nem mondhatta el. Nem csak arról volt szó, tehát nem felel meg a 
történeti tényállásnak az, amit az állásfoglalás-tervezet harmadik bekezdése tartalmaz, mely 
szerint Novák Előd képviselő úr előterjesztői zárszavát elmondta. Nem mondhatta el a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint. Ráadásul számtalanszor közbevágott L. Simon László 
képviselőtársunk, és nem engedte meg, ezáltal nem tudta elmondani képviselőtársunk a 
zárszavát. És éppen ezért fontos lenne azt kimondani, hogy a bizottság megállapítja, hogy: „L. 
Simon László megsértette az Országgyűlés méltóságát, egyúttal a parlamenti demokrácia 
alapjait képező népszuverenitás elvét azáltal, hogy a magyar választópolgárok meghatározó 
részének akaratnyilvánítása által képviselői feladatokkal felruházott Jobbik Magyarországért 
Mozgalom parlamenti jelenlétét sajnálatosnak minősítette.”  

Tehát gyakorlatilag három ilyen szövegszerű módosításunk van. Kérjük, hogy ennek 
megfelelően hozza meg állásfoglalását a bizottság. És szeretném, ha egy kicsit a most 
észlelteknél nagyobb figyelem követné; kérem elnök úr segítségét ebben, mert úgy gondolom, 
ez egy kicsit komolytalanná teszi a bizottság munkáját, ha ennyire nem figyelünk oda. 
Ráadásul itt egy olyan ügyrendi kérdésről van szó, amelynek egyedüli letéteményese a 
bizottságunk. Tehát egy nem elfogadható és nem helyes gyakorlatnak a kérdésében kell 
dönteni most. 

Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Én is kérem képviselőtársaimat, hogy 
egymás hozzászólását nagyobb figyelemmel hallgassák.  

Természetesen a módosító indítványról szavaztatni fogok. Egyedül csak arra hívom 
föl a figyelmet, remélem, nem túllépve az elnöklés adta lehetőséget, hogy az L. Simon László 
elnök úr által elmondottakból világosan kiderül: „Köszönöm szépen Novák képviselő úrnak 
az előterjesztői zárszavát.”, tehát hogy ez a zárszó elhangozhatott. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
De ez nem így volt…) Lehet, hogy ezzel kapcsolatban különbözők az álláspontok, de az 
állásfoglalás-tervezet ez alapján született.  

A fordulat tekintetében, hogy „nem volt figyelemmel”, ez pedig egy bevett fordulat; 
más állásfoglalásoknál is szerepelt már.  

Szavazás módosító indítványról 

Kérdezem, ki az, aki a Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr által megfogalmazott szóbeli 
módosítással egyetért, hogy eszerint módosítsuk az állásfoglalást. (Szavazás.) 1 igen szavazat 
mellett a bizottság ezt nem támogatta. 

Szavazás az állásfoglalás elfogadásáról 

Kérdezem, ki az, aki az állásfoglalással eredeti tartalma szerint egyetért. (Szavazás.) 
18-an. Ki nem ért egyet? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett a bizottság az állásfoglalást elfogadta. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/11532. szám); bizottsági döntés sürgős 
tárgyalás kezdeményezéséről 

Soron következik a napirend-kiegészítésként a bizottság elé került, az egyes 
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) országgyűlési határozat módosításáról 
szóló H/11532. számú határozati javaslat. Ez az alkotmányügyi bizottság indítványa. Kérek 
döntést a bizottságtól a javaslat sürgős tárgyalásának kezdeményezéséről a HHSZ 99. § (1) 
bekezdése, s mivel rendkívüli ülésszakban vagyunk, a 39. § (6) bekezdése alapján. 

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs ilyen jelzés.) Hozzászólási szándékot 
nem látok. 

Kérdezem, ki az, aki ezzel az indítvánnyal egyetért. (Szavazás.) 22 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11523. szám); módosító javaslatok megvitatása 

Államtitkár úr éppen meg is érkezett a napirendi pont tárgyalására, tisztelettel 
köszöntöm. 

Soron következik tehát a T/11523. számú, a büntetőeljárások időszerűségének javítása 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez egy 6 pontos 
ajánlás, benne néhány összefüggéssel.  

Az 1. pont Bárándy Gergely képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az 
államtitkár urat a tárca vagy a kormány álláspontjáról. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány álláspontját fogom mondani. Az 1. ajánlási pontot a tárca nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Megkérdezem az előterjesztő képviselőjét, miért nem támogatja. Ugyanis a felszólalásommal 
kapcsolatban ott a plenáris ülésen nem kaptam választ arra, miért nem volna megfelelőbb az, 
hogy az egyszemélyi hatáskör további bővítése helyett gyakorlatilag a bírói tanács kapja meg 
azt a jogot, hogy soron kívüli eljárás lefolytatását határozhassa meg, rendelhesse el.  

Illetve egy kiegészítő kérdésem van, és akkor a többi javaslatomnál nem is kérek szót. 
A napirendi ajánlásból úgy néz ki, hogy erről zárószavazást kívánnak tartani pénteken. Tehát 
ha önök elhatározták már most, hogy semmilyen módosítót nem fogadnak be, akkor az ember 
fölöslegesen nem strapálja magát. Úgyhogy erre az előkérdésre mindenesetre kérek választ az 
előterjesztőtől. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Közben Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László 

képviselő urat helyettesíti mostantól. 
Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő Úr! Szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy az OBH elnökének az ebbéli hatásköréről, ami itt megjelenik a büntetőeljárási törvény 
módosításában, az nem új hatáskör. A 14/2002-es IM-rendelet már foglalkozott azzal, hogy az 
OBH elnöke, illetőleg akkor még… (Munkatársával folytatott rövid konzultációt követően:) 
Tehát korábban is volt erre lehetőség. Másrészt pedig az Országos Bírói Tanács havonta 
ülésezik, és a soronkívüliséget, a soron kívülivé minősítést éppen hogy hátráltatná, ha egy 
havonta ülésező testület döntene arról, hogy mit lehet soron kívülivé nyilvánítani és mit nem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Először is a második kérdésemre nem kaptam választ államtitkár úrtól, hogy egyáltalán 
strapáljam-e magam a kérdésekkel, és fontolóra veszik, hogy befogadnak módosító 
javaslatokat, vagy eleve kizárják, mert a napirend ezt sugallja. 

A másik pedig, ami a tartalmi választ illeti, tisztelt államtitkár úr, pontosan, amire ön 
visszautalt, hogy volt ilyen lehetőség, ebben önnek igaza van. Csakhogy az az OIT-nek a 
jogköre volt, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak mint testületnek a jogköre. 
Pontosan ez az, amit én is javasolnék, hogy ismét a bírói testület hozzon erről határozatot. 
Hozzátéve azt egyébként, hogy mivel – és ezt is elmondtam a plenáris ülésen – 
Magyarországon nem statáriális bíráskodás folyik, éppen ezért egy hónap még egy kiemelt 
ügyben sem jelent igazi hátrányt. Ha pedig a közérdek megköveteli azt, hogy ebben soron 
kívül döntsenek, és ez az egy hónap is sok ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzanak, akkor 
nyugodtan össze lehet hívni egy hónapon belül is egyébként az Országos Bírói Tanácsot, erre 
a jogszabály szerint van lehetőség, és ilyenkor akkor még egy hét hátrányt sem fog szenvedni 
az ügy. 

Mindenesetre, ha már önök azért módosítanak jogszabályt – és ezt a vitát nyilván nem 
fogom most még egyszer fölnyitni – többek között, mert a Velencei Bizottság és az Európai 
Unió nem értett egyet bizonyos, a bírósági igazgatásra vonatkozó normákkal, akkor fölhívom 
a figyelmüket arra, hogy a Velencei Bizottság kifejezetten fölhívta a figyelmet több 
alkalommal is arra, hogy túlzottan széles körűnek és kiterjedtnek érzi az OBH elnökének 
egyszemélyi felelősségét. Most ezzel a rendelkezéssel önök továbbnövelik az OBH elnökének 
a jogköreit, ahelyett, hogy egyébként a testülethez telepítenék ezt a jogkört. Az ég egy adta 
világon semmilyen hátrányt nem okozna a dolog, viszont sokkal inkább megfelelne azoknak a 
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jogállami elveknek, amelyeknek a betartására, úgy tűnik, önök most tesznek egy kísérletet az 
előttünk fekvő javaslattal, illetve majd az ötödik alaptörvény-módosítással.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm. Bárándy képviselőtársam figyelmét fölhívom 

arra, hogy a péntekre meghirdetett napirend szerint lehetőség szerint van zárószavazás. Tehát 
nem az van ott, hogy a zárószavazást mindenképpen meg kell tartani, csak az, hogy lehetőség 
szerint. (Dr. Bárándy Gergely: Ezért kérdeztem.) Úgyhogy ez nem eleve elrendeltetett. 
Nyilván, ha az Országgyűlés nem fog elfogadni módosító indítványt, akkor meg lehet tartani a 
zárószavazást. De én úgy gondolom, nem a kormány képviselője hivatott azt eldönteni, hogy 
az Országgyűlés elfogad-e módosító indítványt avagy sem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, röviden. A módosító javaslatnak, amelyet képviselő úr 
előterjesztett, az indoklása arról szólt, hogy az OBH elnökének egy új hatáskört teremt a 
törvényjavaslat. Erre mondom azt, hogy ez nem így van, hiszen a vonatkozó IM-rendelet, 
amely korábban valóban az OIT-hez kapcsolta ezt a soron kívüli intézkedés elindulásának 
lehetőségét, ezt követően, amikor az igazgatási hatáskörök és az ítélkezési hatáskörök 
szétválasztásának megfelelően az OBH elnöke megkapta az igazgatási hatásköröket, a Kúria 
elnökének pedig a továbbiakban csak a bírói, illetve a jogegység megteremtéséhez szükséges 
hatáskörei maradtak meg, ez nyilvánvalóan egy igazgatási hatáskör volt az ügyek elosztásával 
összefüggésben, illetve az ügyek intézésének gyorsaságával összefüggésben, ezt az OBH 
elnöke kapta meg. Nem ezzel a törvényjavaslattal kapta meg, hanem a vonatkozó IM-
rendeletnek a módosításával kapta meg. Tehát ez létezik. Létezik, tehát nem a büntetőeljárási 
törvény adja meg a hatáskört az OBH elnökének. 

A másik pedig, hogy nincs kizárva, hogy az előterjesztő, ha olyan módosító javaslat 
érkezik, amelyik elfogadható, akkor azt támogassa. Tehát ezt én nem zárnám ki. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 2. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata, összefüggésben a 6. ponttal. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom 

hosszan indokolni, csak egy kérdést kívánnék föltenni. Azt mondták a parlamenti vitában, 
illetve Répássy államtitkár úr azt mondta a parlamenti vitában és itt is, ha jól emlékszem, 
hogy széles körű egyeztetés előzte meg ennek a javaslatnak a benyújtását, ami egy nagyon jó 
dolog. 
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Szóba került ezen az egyeztetésen egyáltalán az, hogy a kiemelt ügyeket mint 
kategóriát a joggyakorlók úgy általában szeretnék-e megtartani vagy nem szeretnék 
megtartani? Ugyanis énhozzám még olyan visszajelzés nem érkezett, hogy ez az ügykategória 
egy jól alkalmazható és a joggyakorlók által kedvelt kategória lenne. Éppen ezért kérdezem, 
mivel itt meg van nyitva ez a szakasz, és mi erre teszünk javaslatot, hogy az egészet töröljük a 
büntető-eljárásjogi törvényből, erre vonatkozóan volt-e bármi az egyeztetésen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Az egyeztetések során kialakult álláspontot tükrözi a 
törvényjavaslat. A kiemelt ügyek körének ez bizonyos fokú csökkentését tartalmazza, a teljes 
megszüntetésről a kiemelt ügyek kategóriája vonatkozásában nem merült föl javaslat egyik 
szervezet részéről sem.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak azt a véleményemet szeretném 

elmondani, hogy önmagában azért, mert adott esetben még ez az intézmény nem érte el a 
tetőfokát, tehát nem járatódott be, attól még szerintem nem kell feltétlenül ezt kivenni. Sőt, 
annak idején mi támogattuk azt, és elsősorban, amit itt komoly hisztéria követett, hogy a 
hivatali jellegű bűncselekményekkel kapcsolatban szerintem igenis helye volna, tehát meg 
kell tartani a kiemelt eljárásokat. Sőt, mi több, az a baj inkább, hogy ezek az eljárásokkal nem 
kellő számban indulnak meg, illetve nem veszik igénybe ezek szerint a vádhatóságok ezt az 
eszközrendszert, helyesebben egyszerűen nem indítanak ilyen jellegű eljárásokat, amelyek a 
kiemelt ügyek kategóriájába esnének. Ez tehát az, amiről mi mindig elmondjuk, hogy az 
elszámoltatáshoz szükséges elszántság hiányának tudjuk be. Mindenesetre az intézmény, 
abban a körben, amiben most megmarad, szerintünk indokolt, tehát semmiképpen nem 
kellene kivenni a soron kívüli körből. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Azt gondolom, helyes, ha erről beszélünk, hiszen abszolút a napirendhez tartozik, és engedje 
meg a bizottság, hogy akkor két gondolatot röviden én is hozzáfűzzek. 

Az egyik, hogy a büntetőeljárások során a büntető-eljárásjogi törvény is úgy 
rendelkezik, hogy meg kell kísérelni minél előbb befejezni az ügyeket. Ugyanis az, hogy 
valaki hosszú ideig áll a büntetőeljárás hatálya alatt, az egy hátrány. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy ez egy hátrány. Ezért énnekem egész egyszerűen groteszk az, amikor kiemeljük a 
legsúlyosabb bűnügyeket, a korrupciós ügyektől kezdve, nem tudom, az igazán súlyos 
megítélésű élet ellenes ügyeken keresztül; nem tudom fejből, milyen kategóriák vannak még 
ebben, mert hogy koherencia nincs közöttük ebben a kiemelt ügyek kategóriájában, az biztos. 
És magyarán szólva, azoknak biztosítjuk azt az előnyt, hogy előbb lezárul az ügyük, akik a 
legsúlyosabb és erkölcsileg legelítélendőbb bűncselekményeket követték el. Tehát én ebben 
logikát, magunk közt szólva, nem sokat találok. 

A másik része viszont az a dolognak, hogy a joggyakorlat – egyelőre úgy tűnik – azt 
igazolja vissza, hogy mivel a két hónapos határidőt tartani kell, ezért a jogalkalmazó, mivel ez 
törvényi kötelezettség, látszat eljárási cselekményekre tűzi ki kéthavonta az ügyeket a 
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bíróságon, azért, hogy ne fussanak ki a törvényi határidőből, de az ég egy adta világon 
semmivel nem jutnak előbbre, mert olyan nagy ezeknek az ügyeknek a száma, hogy szinte 
minden komolyabb ügy, ami elhúzódik egyébként is, az kiemelt ügy. Tehát a kiemelt ügy és a 
kiemelt ügy közt nincs különbség, éppen ezért előbbre nem jutunk vele, csak a jogalkotót 
hozzuk nehéz helyzetbe.  

Én ezért mondom azt és képviselem azt az álláspontot, hogy nem a kiemelt ügyek 
kategóriáját kell meghatározni, hanem általában kell a büntetőeljárások gyorsításáért törvényt 
alkotni, minden büntetőeljárásnak a felgyorsításáért. Azért jó és előremutató egyébként ez a 
törvényjavaslat, amit most tárgyalunk, alapvetően, mert erre tesz javaslatot. De teljesen 
fölösleges a kiemelt ügyek kategóriáját megtartani, és ha úgy tetszik, hadd fogalmazzak így, 
kedvezőbb helyzetbe hozni azokat az elkövetőket, akik súlyosabb és erkölcsileg elítélendőbb 
bűncselekményeket követtek el.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bárándy Gergely képviselőtársam felvetésével 

azért nem tudok egyetérteni, mert itt egy társadalmi cél és társadalmi igény és társadalmi 
érdek, hogy az ilyen kiemelt bűncselekmények ügyében, mint a korrupciós bűncselekmények, 
minél hamarabb megszülessen a jogerős ítélet. Tehát lehet, hogy ez a rendszer egésze 
szempontjából, az eljárás alá vontak között úgymond különbséget teremt, mert az adott 
korrupciós bűncselekmény elkövetői ügyében hamarabb születik ítélet, de sokkal magasabb 
rendű igény az, hogy a soronkívüliség által minél hamarabb lásson tisztán a társadalom abban, 
hogy az az adott személy, akit egy ilyen súlyos ügyben meggyanúsítottak, majd vád alá 
helyeztek, valóban bűnös-e, valóban ott lehetett-e a rendszer környékén vagy sem. Tehát 
minél hamarabb ki kell vonni a rendszerből azokat, akik ebben a hivatali bűncselekmény, 
korrupciós bűncselekmény kategóriában elkövetőkké váltak, és ezért viszont a soronkívüliség 
indokolt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Államtitkár 

úrnak adom meg a szót, amennyiben kíván válaszolni. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Jelzi, hogy az előbb elmondta az indoklást. 
Kérdezem, ki az, aki egyetért a 2., illetve vele összefüggésben a 6. módosító 

indítványokkal, Bárándy képviselő úr javaslatával. (Szavazás.) 5 igen. A bizottság nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 3. pont következik, Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány 
álláspontját. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nagyon szeretném meggyőzni a tárca jeles 

képviselőjét, hogy tartsuk be, kövessük azt a 45/2003-as országgyűlési határozatot, amely a 
családon belüli erőszak elleni keretstratégiát vázolja föl, és ennek a 3/b pontja egyértelműen 
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és világosan rögzíti – ahogy le is írtam az indokolásban, ez nyilván ismert –, hogy az ilyen 
típusú ügyekben soronkívüliséget kell biztosítani. Ez egy tíz éve elfogadott határozata az 
Országgyűlésnek. Most jogalkotási úton módosítjuk a büntetőeljárási törvényt. Miért nem 
kívánja a tárca ezt a soronkívüliséget, amit már tíz éve az országgyűlési határozat tesz a 
kormány számára, a mindenkori kormány számára feladattá, hogy teremtse meg ezt a 
soronkívüliséget? Elég nagy baj, hogy ez eddig nem történt meg, és hála istennek, hogy 
megszületett egy önálló büntetőtörvényi tényállás is. Én arra kérem csupán a tárca 
képviselőjét és minden képviselőtársamat, hogy ennek a 45/2003-as országgyűlési 
határozatnak szerezzünk érvényt, és ne legyen egy ilyen dichotómia a magyar jogrendszerben, 
hogy van egy érvényes országgyűlési határozat, amely szerint soron kívüli kategóriába 
kellene kerüljön minden ilyen kapcsolati erőszak kategóriába sorolható cselekmény, 
ugyanakkor pedig, ha most módosítjuk a büntetőeljárási törvényt, ezt nem vesszük komolyan. 
Ezek után ki fogja komolyan venni bármely normáját az Országgyűlésnek?  

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Képviselő úr, én a módosító javaslat indoklásában kerestem az erre vonatkozó 
utalást, de nem találtam. Ettől függetlenül természetesen megvizsgáltuk ennek az ügykörnek a 
beemelését a soron kívüli eljárások közé. De azt találjuk, hogy ezek gyakorlatilag most is 
soron kívüli ügyek; megmondom, hogy miért. Ugye, egyrészt abban az esetben, ha a sértett 
kiskorú, és ezekben a családon belüli erőszakos ügyekben általában megjelenik valamilyen 
formában a kiskorú, még ha nem is ennek a tényállásnak a keretében, hanem ehhez 
kapcsolódóan legalábbis kiskorú veszélyeztetésével, már ott van a kiskorú sértett az 
eljárásban, abban az esetben soron kívül kell eljárni.  

A másik dolog: kifejezetten azokra az esetekre jött létre egy speciális 
kényszerintézkedés, ahol az egy fedél alatt élés, az együttélés jelenti a bűnismétlést, magában 
hordozza a bűnismétlés veszélyét, illetőleg magát a büntetőeljárást is hátrányosan 
befolyásolhatja, hiszen az együtt élők utána mégiscsak befolyásolhatják egymást, hogy 
hogyan és milyen vallomást tesznek az eljárásban. Erre vonatkozó kényszerintézkedés a 
távoltartás, amelyet lehetőség van ebben az esetben is alkalmazni. És ha kényszerintézkedést 
alkalmaznak, akkor pedig soron kívül kell eljárni. 

Ugyanúgy, súlyosabb esetekben, amikor a távoltartás, mondjuk, nem célravezető, 
akkor pedig végső esetben előzetes letartóztatásba is lehet helyezni a gyanúsítottat. Ezekben 
az esetekben is soron kívüli eljárásnak van helye. 

Tehát azt látjuk, hogy ezeknek az eseteknek, én azt gondolom, majdnem száz 
százaléka soron kívüli lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Jó volna erről megkérdezni azok véleményét, 

akik ezt nagyon másképp látják. Ezzel a témával tényleg sok szervezet foglalkozik, és nagyon 
széles szakirodalom is ismert ebben a körben, és ennek az a lényege, hogy pontosan nem az 
jellemzi az ilyen típusú bűncselekmény-kategóriákat, hogy itt valami extrém, együttélést 
lehetetlenné tevő cselekménysorozat zajlik, de mégis oly módon követik el, és oly módon 
olyan állapotokat teremtenek, ami lehet, hogy távoltartásra nem ad okot, de mégis 
megvalósítja a kapcsolati erőszak bűncselekményt, és ha a távoltartást nem rendelik el és nem 
kiskorút érint az ügy, hanem adott esetben nőt érint az ügy vagy férfit, akkor ebben az 
esetben, felnőtt korú személy esetében elvileg bocsánatos dolog, vagy akkor rendes, akár 
többéves, taposómalmos rendes bírósági kategóriába kerüljenek ezek az ügyek? Akkor minek 
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alkottuk meg ezt a büntető törvénykönyvi tényállást, ha kitesszük annak az érintetteket, hogy 
hosszú évekig tartó büntetőeljárás még jobban elmélyítse azokat az ellentéteket, még jobban 
kiélesítse a konfliktusokat? Pont az lenne a cél, hogy ebben a kategóriában minél hamarabb 
lezajlódjanak az eljárások. És még egyszer jelzem, a 45/2003-as országgyűlési határozat ezt 
előírja. Akkor módosítsa az Országgyűlés ezt, és emelje ki belőle, ha éppen úgy gondolja, de 
hát ez nem lenne jó dolog; viszont ha már így van, akkor egyszerűen nem tudom elfogadni 
államtitkár úrnak ezt a levezetését. Miért lenne ez kedvezőbb? Vagy miért kellene ezt nekünk 
eszköztelenül úgymond tudomásul venni, hogy nem lehet ezt a soronkívüliséget biztosítani? 
Ha még olyan érvet hallottam volna, hogy tényleg, felmérték, kielemezték a várható 
ügyérkezést, és a bírósági rendszer leterheltségének veszélye áll fenn, akkor esetleg egy ilyen 
érv mellett el lehet vitatkozni. De ilyen még el sem hangzott.  

Egyszerűen nem értem, miért nem akarják teljesedésbe vinni ezt az egyébként jó és 
népi kezdeményezés alapján megindult vagy elfogadott bűncselekmény kategóriát. 

 
ELNÖK: Államtitkár úrnak adom vissza a szót. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szerintem, képviselő úr, azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy ennek a 
tényállásnak a megalkotása, hogy ebből mi lesz, az elég nagy zsákbamacska. Ezeknek az 
ügyeknek a száma, merthogy ön utalt erre, milyen felmérések végezhetők arra vonatkozóan, 
hogy milyen bírósági vagy hatósági terhelést jelent majd ezeknek az ügyeknek a bekerülése az 
igazságszolgáltatásba: óriási itt a látencia, nyilvánvalóan ezért nem tudunk pontos adatokat 
erre vonatkozóan. Csak sejtéseink vannak.  

Én azt gondolom, és egyébként nem magával tartalmilag, mint ahogy az én válaszom 
is arra terjedt ki, hogy nem tartalmilag vitatkozunk azzal, hogy a soronkívüliség igénye itt 
bizony megfontolandó. Éppen ezért arra vonatkozott a válaszom, hogy a meglátásunk szerint 
az esetek túlnyomó többsége így is soron kívüli lesz. De amennyiben súlyos eltérések vagy 
hiányosságok mutatkoznak a soronkívüliség tekintetében, ott hajlandóak vagyunk 
megfontolni, hogy adott esetben a gyakorlat alapján egy ilyen eset beemelésre kerüljön a 
soron kívüliek közé. 

Amikor a soronkívüliségről beszélünk, figyelembe kell venni azonban azt, hogy más 
bűncselekmények esetében, más sértetti-áldozati csoportok véleménye szintén súlyosan esik 
latba. Tehát ha túl sok a soron kívüli eset, akkor végül is semmi nem lesz soron kívüli. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kozma Péter képviselő úr Molnár Attila 

képviselő urat helyettesíti. 
Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot 

kapott. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 4. pont Bárándy Gergely képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az 5. pontban Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré az utolsó módosító indítvány. 
Kérdezem az államtitkár urat. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólásra Gaudi-Nagy Tamás képviselő úré a szó. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igazából semmiképpen nem szeretném ezt az 

előterjesztést puhítani. Inkább csak azt próbáltam beemelni ezzel a „vagy meghiúsítja” 
fordulattal, tehát a nyomkövető eszköz működésének meghiúsítása kapcsán, hogy ne 
kerülhessen esetleg a bírói gyakorlat olyan helyzetbe, hogy egyszerűen azt mondja, hogy 
kérem, a jogalkotó csak az akadályozásra vonatkoztatta az akaratát, és mivel egyértelmű és 
kétséget kizáró szövegezés nem szól amellett, hogy ezt valaki, mondjuk, úgy, ahogy van, 
megsemmisíti, tönkreteszi, ez az akadályozásnál sokkal több, tehát szerintem egy pontos és 
precíz jogalkotási feladatunk van nekünk ebben a körben, és itt a „meghiúsítás” lenne 
szerintem az a fordulat, amelyet szintén szankcionálni kell.  

Lehet, hogy persze a többen benne van a kevesebb, lehet egy ilyen érveléssel nekünk 
most elütnünk ezt a problémát, de a bírói gyakorlatban igenis ismerjük a textualista felfogását 
a bírói karnak, és én tartok attól, hogy az lesz erre a reakció, hogy a házi őrizet vagy 
lakhelyelhagyási tilalom megszegésének nem fog minősülni az az adott esetben durvább 
megsértési mód, mint az akadályozás. Merthogy az akadályozáson túlmutat, ha meghiúsítja az 
eszköz használatát.  

Én nagyon szeretném, ha ezért kizáródna ez a lehetőség, ezért nyújtottam be ezt a 
módosítót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úré a szó. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Bízunk a bírák józan ítélőképességében, és abban, hogy 
itt a kevesebben benne van a több. Mi tehát az akadályozást megfelelőnek tartjuk, a 
meghiúsítás ebbe ugyanúgy beletartozik, mint bármilyen más, végső soron a figyelemmel 
kísérést lehetetlenné tevő magatartás. Úgyhogy nem tartjuk indokoltnak ennek a pontosítását. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, 
egyharmadot sem kapott. 

Államtitkár úr, köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, 
hogy a holnapi ülésnapon várhatóan bizottsági ülést kell tartanunk 9 órakor. De erről külön 
megy majd SMS-értesítés, hiszen csak abban az esetben kerül erre sor, ha kapcsolódó 
módosító javaslatok érkeznek, vagy olyan módosító indítványok, amelyeket még holnap a 
határozathozatalt, illetve a részletes vitákat megelőzően kell tárgyalnia a bizottságnak. Ha lesz 
bizottsági ülés, akkor az 9 órakor fog kezdődni. SMS-ben mindenkit természetesen értesíteni 
fogunk. 

Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is bezárom, a bizottsági ülést pedig 
berekesztem. Köszönöm szépen mindenkinek. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  
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Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


