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Napirendi javaslat  
 

1. Az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak a megvitatása 

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

2. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
OGY-határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslat kapcsolódó 
módosító javaslatainak a megvitatása 

(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

 
 

(A bizottság a „Tájékoztató a 2012-ben indított kötelezettségszegési eljárásokról” című 
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta, amelyről külön jegyzőkönyv készült.) 
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Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom.  

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket és a sajtó igen tisztelt képviselőit.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Két eseti 
képviseleti megbízást jelentek be: Firtl Mátyás alelnök úr képviseli Tessely Zoltánt, és Káli 
Sándor képviselő úr képviseli Botka Lászlót.  

Amint jeleztem már korábban képviselőtársaimnak, a mai tervezett napirendi 
pontjaink a következők, összesen három napirendi pontunk lesz. Az első: az Országgyűlésről 
szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása. A második: a 
Házszabályáról szóló országgyűlési határozathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. A harmadik napirendi pont: tájékoztató a 2012-ben indított kötelezettségszegési 
eljárások aktuális helyzetéről, Martonyi János külügyminiszter úr beszámolója. Itt zárt ülést 
kért a Külügyminisztérium. 

Kérdezem, a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontokat. (Szavazás.) 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta. 

Az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak a megvitatása (Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach Péter 
(KDNP) és dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Répássy Róbert államtitkár 
urat. Tehát az első napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló T/6391. számú 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása.  

Képviselőtársaim a titkárság által kiválasztott, a bizottságunk feladatkörébe tartozó 
ajánlási pontokat múlt hét csütörtökön e-mailben megkapták. A tárgyalandó ajánlási pontok 
száma tehát: 195/1., 195/2. és a 236/2.  

Az első Ékes József képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata. A javaslat célja a 
törvényjavaslat egyéb rendelkezéseivel való összhang megteremtése. Kérdezem, kíván-e 
valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Kérdezem a kormány képviselőjét, az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

195/1. módosító javaslattal egyetért a kormány. Bocsánat, elnök úr, a tárca álláspontját tudom 
ismertetni. (Balczó Zoltán megérkezik a bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tehát a tárca támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 

az, aki támogatja Ékes József kapcsolódó módosító javaslatát. (Szavazás.) Ki az, aki ellene 
van? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodással elfogadtuk. 

A következő a 195/2. számú javaslat. Ékes József képviselő úr az elmúlt évek 
gyakorlata alapján indítványozza, hogy a törvényjavaslat is szabályozza, hogy a kormány 
minden soros tanácsi elnökség elején megküldi azon európai uniós tervezetek listáját az 
Országgyűlésnek, amelyek a magyar érdekek szempontjából prioritást élveznek.  

Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet. 

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

tárca egyetért a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Ékes József kapcsolódó 

módosító javaslatát. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönjük szépen. 
Következik a 236/2. javaslat, Schiffer András képviselő javaslata: az országgyűlési 

képviselői összeférhetetlenség szabályait kívánja szélesíteni, amely alapján az uniós 
támogatásokról való döntés előkészítésében, illetve meghozatalában képviselők nem vehetnek 
részt. Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet. 

Kérdezem a tárca álláspontját. (Lipők Sándor megérkezik a bizottság ülésére.) 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelt Bizottság! Itt korábban a kormány úgy nyilatkozott, hogy egyetért a módosító 
javaslattal.  

Én pillanatnyilag azon gondolkodtam, hogy nem fordulhat-e elő, hogy miniszter vagy 
államtitkár, országgyűlési képviselői megbízással is rendelkező miniszter vagy államtitkár 
részt vesz ilyen elbírálásban, mert akkor hiba lenne kizárni a minisztert vagy az államtitkárt.  

Olvassák el, hogy itt miről van szó! Arról van szó, hogy országgyűlési képviselő nem 
lehet, aki uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb… 
Bocsánat, úgy kezdődik, hogy az államháztartás alrendszeréből származó források, 
támogatások odaítélése céljából létrehozott szerv vezetője, tagja, illetve a szerv döntésének 
előkészítésében vagy meghozatalában közreműködő személy. Én most nem tudom hirtelen 
megmondani, hogy van-e olyan támogatást odaítélő szerv, amelyben miniszteri vagy 
államtitkári képviselet is van, mert ha igen, akkor az furcsa lenne, hogyha az országgyűlési 
képviselősége miatt abból ki lenne zárva, miközben miniszterként vagy államtitkárként részt 
vehetne benne.  

Tehát én, ha megengedik, a tárca álláspontját nem közölném, hanem inkább nem 
nyilatkoznék. Látom, hogy korábban más bizottsági ülésen már egyetértett vele a kormány, de 
azért szerintem meg kell vizsgálni ezt a kérdést, hogy nem fordulhat-e elő, hogy miniszter 
vagy államtitkár kerülne kizárásra ilyen támogatás odaítéléséből.  

Még egyszer mondom, az meglehetősen bizarr lenne, hogyha nem képviselő miniszter 
és államtitkár odaítélhetne ilyen támogatást, de képviselő miniszter és államtitkár nem 
ítélhetne oda ilyen támogatást. Ez furcsa lenne. (Ughy Attila megérkezik a bizottság ülésére.) 

 
ELNÖK: Igen, ez elég komplikált első olvasatban. Megnyitom a vitát. (Jelzésre.) 

Braun képviselő úr! 
 
DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Hadd kérdezzek valamit! Tehát itt a regionális 

fejlesztési pénzeknél kizárjuk a saját kollégáinkat gyakorlatilag a pénzek osztásából ennek az 
elfogadásával? (Dr. Répássy Róbert: Igen.) Azt mondja, hogy: a támogatás odaítélése céljából 
létrehozott szerv vezetője...  

Tehát a regionális fejlesztési tanács szerintem támogatás céljából létrehozott szerv, 
amelyet (Dr. Répássy Róbert: A minisztérium is…) egyébként, nagyon helyesen, szerintem 
területi vezetők, jelen esetben többségükben országgyűlési képviselők irányítanak. E helyett 
hozunk teljesen outsidereket, vagy hivatalnokokat, akik, mit tudom én, nem választott 
képviselők, tehát úgy döntenek az adott közösséget megillető pénzről, hogy különösebb 
felhatalmazásuk nincsen. Tehát azért gondoljuk ezt végig!  
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Jelen esetben még nincsen összeférhetetlenség a képviselői státusz és az 
önkormányzati vezetési státusz között, tehát én erősnek érzem ezt a rendelkezést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Mile alelnök úr, és utána Balczó képviselőtársamat illeti a szó. 
 
MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 

gondolom, itt értelmezésbeli problémáink vannak. Én ezt úgy értelmezem, hogy nem a 
regionális tanács számára nyújtják a segélyt, hanem nyilván ő azért van ott, hogy aztán ennek 
a segélynek az odaítélésében közreműködjön, és a célszemély, a jogi szervezet vagy a nem 
jogi személy az, aki aztán ennek a támogatásnak a haszonélvezője, tehát a végállomás.  

Tehát itt nem arról van szó, hogy ez kizárná mondjuk a regionális szervezetekből 
azokat, akik képviselői mandátummal rendelkeznek. Az izgalmasabb, amit az államtitkár úr 
felvetett, de én most nem tudom, hogy ezt lehet-e végrehajtási utasításban pontosítani, vagy 
hogyan lehet szabályozni, mert valóban előfordulhat, hogy ebbe a fogalomkörbe beleértendő 
mindaz, aki képviselő, de mellette egyébként még miniszter vagy államtitkár is. Tehát nem 
tudom, hogyan lehet feloldani ezt a dilemmát, mert a másikat, Braun képviselő úrét nem 
érzem olyannak, hogy... 

 
ELNÖK: Egy pillanat, még Balczó képviselő úr, és utána visszaadom a szót az 

államtitkár úrnak. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Csak röviden annyit ahhoz, amit Braun Márton 

képviselő úr elmondott, ennek az ellentmondása teljesen világos, úgyhogy a Jobbik 
érdeklődéssel figyeli, hogy a kormánytöbbség az öngólt rúgja, vagy a kapusa kivédi, tehát 
érdeklődéssel várjuk. (Derültség.) 

 
ELNÖK: Az államtitkár urat illeti a szó! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Bocsánat, én úgy emlékszem, hogy ilyen szervezetekben például rendszeresen miniszteri 
képviselő van, tehát akit a miniszter vagy a minisztérium küld oda.  

Itt a szöveg szerint kizárt lenne a szerv döntésének előkészítésében vagy 
meghozatalában közreműködő személy. Hogyha a miniszter megbízottja részt vesz, de a 
miniszter nem mondhatja meg neki azt, hogy mi a minisztérium álláspontja, mert itt 
közreműködőként ki van zárva, ez egy elég furcsa helyzet lenne. Tehát akkor a miniszter 
azért, mert országgyűlési képviselő, azért nem vehet részt még a szerv döntésének 
előkészítésében, vagy nem működhet közre a döntés meghozatalában, de ő egyébként adhat 
utasítást valakinek, aki meg képviselje a minisztérium álláspontját.  

Ez a szabály így biztos, hogy nem jó, tehát szerintem itt az, hogy egy országgyűlési 
képviselőt ebből kizárunk, az egy döntés kérdése, de a minisztériumot, hacsak nem akarjuk 
lecserélni a kormányzati felelősséget valamilyen másfajta felelősségre, akkor azt nem kellene 
kizárni. 

 
ELNÖK: Mengyi Roland képviselő úré a szó! 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyébként ez már ma is így 

van. Tehát van egy 4/2011-es kormányrendelet, amely alapján az úgynevezett döntés-
előkészítő bizottságokból, amelyek az uniós források forráselosztására ajánlásokat, meg 
döntéseket hoznak, onnan már önkormányzati képviselő, polgármester, országgyűlési 
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képviselő, megyei közgyűlési és a többi, már mind ki van zárva. (Dr. Répássy Róbert: A 
tagságából…) A tagok közül is, a vezetők közül is, mindenhonnan, de itt nem erről van szó.  

Tehát ne egyszerűsítsük le az európai uniós forrásokra, mert van itt még más fordulata 
is. Tehát ez az államháztartás alrendszerére és az államtitkári és miniszteri körökre 
vonatkozik. Én a magam részéről ezt a módosító indítványt éppen ezért nem támogatnám. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Így van, egyetértek a képviselő úrral. Kíván-e még valaki hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Tehát akkor a tárca álláspontja, hogy nem támogatja.  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Én inkább nem nyilatkoznék erről, bocsánat. Úgy értem, hogy nyilatkoztam már, de a tárca 
álláspontját nem közlöm. 

 
ELNÖK: Akkor mindenki értse úgy, ahogy akarja. Tehát világos mindenki előtt, hogy 

miről szavazunk. Felteszem a kérdést: ki az, aki támogatja Schiffer András kapcsolódó 
módosító javaslatát. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 
tartózkodás, és a többi pedig ellene van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az államtitkár 
úrnak. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) 
OGY-határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslat kapcsolódó 
módosító javaslatainak a megvitatása (Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz), Harrach 
Péter (KDNP) és dr. Szűcs Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

Következik a második napirendi pontunk, a Házszabályról szóló 46/1994. 
országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslathoz érkezett kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása. Szeretném itt is emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy a 
titkárságunk által kiválasztott, a bizottságunk feladatkörébe tartozó kiegészítő ajánlástervezeti 
pontokat múlt hét csütörtökön kézhez kapták képviselőtársaim. Tehát a tárgyalandó javaslatok 
sorszáma: 60/1., 63/1., 67/1., 69/1. 

Akkor vegyük sorra! 60/1. pont alatt Ékes József képviselőtársunk javaslatának a 
célja, hogy az egyeztetési eljárás keretében az Országgyűlésnek megküldött tárgyalási 
álláspontjavaslatot a véleményalkotásra felkért állandó bizottságok tagjai is megismerhessék. 

Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet. Kérdezem a tárca véleményét. 

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

Elnök Úr! A Házszabály tárgyában nem foglal állást a tárcánk. 
 
ELNÖK: Így van, köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki mellette vagy 

ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja Ékes József képviselőtársam 

kapcsolódó módosító javaslatát. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Ki van ellen? (Szavazás.) 3 ellenszavazattal bizottságunk 
támogatta. 

Következik a 63/1. pont alatt Lipők Sándor képviselőtársunk javaslata. Ennek 
értelmében a házszabályi rendelkezés elkerüli az olyan megfogalmazást, amely a kormány 
részére címzett rendelkezésként értelmezhető.  

Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
látok ilyet. Nyilván a tárcának… 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Jeleztem, hogy nem foglalok állást, de egyébként helyes ez a módosító javaslat, azért, mert 
pontosan az különbözteti meg az országgyűlési törvényt és a Házszabályt, hogy a 
Házszabályban nincsen olyan rendelkezés, amely kívülálló szervezetekre vonatkozna.  

 
ELNÖK: Így van, köszönjük szépen. Tehát felteszem a kérdést: ki az, aki támogatja 

képviselőtársaim közül Lipők Sándor képviselő módosító javaslatát. (Szavazás.) 16 igen 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás ellenében elfogadtuk, köszönöm 
szépen. 

Következik a 67/1.: Bana Tibor és képviselőtársai módosításának célja arra irányul - a 
múlt heti bizottsági vitánk eredményeként, emlékeztetem képviselőtársaimat -, hogy a 
szubszidiaritáskeresetek kezdeményezéséről bizottságunk határozati javaslatot nyújtson be.  

Kérdezem, kíván-e valaki mellette vagy ellene szólni. (Jelzésre.) Bana képviselő úr! 
 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ahogy az elnök úr is utalt rá, a legutóbbi bizottsági ülésen komoly vita bontakozott ki Lipők 
Sándor képviselőtársunk egyik javaslatáról.  

Éppen ezért mi a frakciótársaimmal közösen, ehhez kapcsolódva nyújtottuk be ezt a 
javaslatunkat, mellyel egyértelművé szeretnénk tenni a szöveget, azzal a céllal, hogy a 
szubszidiaritás elvét sértő európai uniós jogalkotási aktusokról bizottságunk országgyűlési 
határozati javaslatot nyújtson be a Ház elé. Tisztában vagyunk azzal, hogy a végső döntés a 
kormány hatáskörében található, ugyanakkor szeretnénk, ha az Országgyűlés is részt kapna 
ebben a folyamatban.  

Ezzel a céllal nyújtottuk be ezt a kapcsolódó módosító indítványunkat, ehhez kérem 
képviselőtársaim támogatását. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki szólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Az államtitkár urat azért megkérdezem: tehát nincs vélemény? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem, köszönjük, nem kíván… (Balczó Zoltán: Hallgatólagosan támogatja.) 
 
ELNÖK: Akkor felteszem a kérdést: ki az, aki támogatja Bana Tibor és 

képviselőtársai javaslatát. (Szavazás.) A többség támogatja. Ki van ellene? (Szavazás.) 2 
ellenszavazat. Ki tartózkodik? (Szavazás.) A többi képviselő tartózkodik, köszönöm szépen. 

Következik a 69/1. módosító javaslat: Ékes József képviselőtársunk módosításának a 
célja, hogy az Európai Bizottság és a nemzet parlamentek közötti politikai párbeszéd 
intézményének házszabályi rendelkezéseit megteremtse. Kérdezem, kíván-e valaki mellette 
vagy ellene szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyen jelzést. A tárcát nem kérdezem. 

Szavazásra teszem fel: kérdezem, ki támogatja Ékes József kapcsolódó módosító 
javaslatát. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, köszönjük szépen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megköszönöm az államtitkár úr részvételét, 
képviselőtársaim aktivitását. Ezt a napirendi pontot lezárom.  

Következik a harmadik napirendi pont: tájékozató a 2012-ben indított 
kötelességszegési eljárások aktuális helyzetéről. A napirendi pont a Külügyminisztérium 
kérésére zárt ülés keretében kerül megvitatásra, tehát kérjük a sajtó igen tisztelt képviselőinek 
és azon szakértőknek a távozását, akiknek nincsen jogosítványuk a zárt ülésen való 
részvételhez. Kérem munkatársaimat, akkor ellenőrizzék, kik lehetnek jelen! (Megtörténik.) 
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A harmadik napirendi pontunk: tájékoztató a 2012-ben indított kötelezettségszegési 
eljárások aktuális helyzetéről. Az előterjesztő Martonyi János külügyminiszter úr, akit 
tisztelettel köszöntök és a munkatársait is, Baranyai Gábor helyettes államtitkárt, Pleschinger 
Gyula államtitkár urat, Répássy Róbert államtitkár urat és Győri Enikő államtitkár asszonyt, 
állandó tagunkat, hogy így mondjam.  

Határozathozatal zárt ülés tartásáról 

Az első teendőnk a zárt ülés megszavazása, hiszen a Külügyminisztérium kérte, hogy 
ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja, hogy zárt ülés keretében számoljon 
be a miniszter úr. (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) 3 ellenszavazat. Tehát megszavaztuk, köszönjük 
szépen.  

Zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy csak azon munkatársak maradjanak, akiknek 
jogosítványunk van részt venni a zárt ülésen!  

 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 51 perc.  
- A bizottság a továbbiakban ZÁRT ülésen folytatta munkáját, amelyről 

külön jegyzőkönyv készült.) 
 

  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


