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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és kedves vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki 
megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5976. szám)   
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést 
vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. február 28-i kiegészítő 
ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat és megérkezem, 
hogy kíván-e nyilatkozni a benyújtott kapcsolódó módosító javaslat házszabályszerűségéről, 
vagy arról nyilatkozzon a bizottság.  

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

majd a Házbizottság dönti el, de valóban eléggé aggályos, hogy házszabályszerű-e ez a 
módosító javaslat. Egyébként nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Az alkotmányügyi bizottság február 28-i ülésén úgy foglalt állást, hogy a 

kapcsolódó módosító javaslat nem felel meg a Házszabály 114. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak, ezért azt javaslom, hogy az alkotmányügyi bizottság állásfoglalásával azonosan 
az emberi jogi bizottság is minősítse házszabályellenesnek dr. Gaudi-Nagy Tamás és Zagyva 
György Gyula kapcsolódó módosító javaslatát. Ki ért ezzel egyet? (12) Ki nem ért vele egyet? 
(2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a kapcsolódó módosító indítványt 
házszabályellenesnek tartja, ezért azt nem tárgyaljuk.  

A kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének 
megörökítéséről szóló határozati javaslat (H/5540. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. napirendi pontunk a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket 
befogadók emlékének megörökítéséről szóló határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása. A 2012. február 28-i keltezésű kiegészítő ajánlásból 
dolgozunk. Ismételten köszöntöm dr. Rétvári Bence államtitkár urat.  

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat címének módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.   

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

Nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat preambulumának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.   

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

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat 1. pontja a) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.   

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

Támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot?  (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat 1. pontja b) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.   

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

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat 1. pontja d) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

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

Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 6. pontjában dr. Dorosz Dávid és Szilágyi László a határozati 
javaslat 1. pontja e) alpontjának módosítását javasolják. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

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

Nem támogatja.  
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A módosító javaslatok tárgyalásának végére értünk. Megállapítom, hogy a nem 
támogatott javaslatok közül egyik sem kapott egyharmados támogatást.  

(Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.)  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hol tartunk? Már vége van az ülésnek?  
 
ELNÖK: Az első két napirendi pontot tárgyaltuk meg, képviselő úr.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Kulcsár képviselőtársamon keresztül kértem 

elnök urat, hogy várjanak meg az első két napirendi pont tárgyalásával. Én már számtalanszor 
érkeztem nyolc-tíz perccel elnök úr előtt az ülésre, ezért most jogosan vártam volna el, hogy 
várjanak meg engem a kezdéssel.   

 
ELNÖK: Hozzám nem érkezett ilyen kérés.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tolmácsoltad a kérésem elnök úr felé?  
 
KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Nem.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben az esetben elnézést kérek.  

A Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól 
szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/5790. szám)   
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa)   
(Módosító javaslat megvitatása) 

ELNÖK: 3. napirendi pontunk a Független Rendészeti Panasztestület beszámolója a 
2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslathoz 
benyújtott módosító javaslat megvitatása. Javaslom, hogy a bizottság ezt a módosító 
javaslatot se tárgyalja érdemben, mert a Házszabály 106. § (9) bekezdése alapján a 
módosítással érintett rendelkezések felett a szavazást követően legkésőbb a zárószavazást 
megelőző második munkanapon a zárószavazásra bocsátandó egységes javaslatot az 
előterjesztő ellenjegyzésével a képviselőcsoport-vezetőknek, az alkotmányügyi bizottságnak 
és a kijelölt bizottságnak meg kell küldeni, a képviselők számára hozzáférhetővé kell tenni. A 
107. § (1) bekezdése szerint a zárószavazás megkezdése előtt módosító javaslatot lehet 
benyújtani bármely korábban megszavazott rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a megszavazott 
rendelkezés nincs összhangban az alkotmánnyal vagy más törvénnyel, a törvényjavaslat már 
megszavazott rendelkezéseivel vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely 
rendelkezésével. Zárószavazás előtti módosító javaslatot az előterjesztő is benyújthat. A 
zárószavazás előtti módosító javaslatot írásban lehet benyújtani, legkésőbb annak az 
ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén szerepel az adott 
törvényjavaslat zárószavazása. A Házszabály e két felolvasott rendelkezése alapján a 
benyújtott kapcsolódó módosító indítvány nem felel meg a Házszabálynak.  

Csak és kizárólag a Házszabály kérdésében adok szót Gaudi-Nagy Tamás képviselő 
úrnak.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. A Házszabály idézett 

rendelkezéseit természetesen ismerem, de úgy gondolom, hogy a nemzeti együttműködés 
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rendszerében elharapózott tág, önkényes jogértelmezés talaján nyugodtan értelmezhetem én is 
úgy ezt a rendelkezést, hogy az lehetővé teszi ilyen típusú módosító javaslat benyújtását, 
hiszen a kettős mércés és az önkényes jogértelmezés igen gyakori példáit élhetjük meg 
például a Balsai-jelentéshez beadott módosítók kapcsán is. Míg a bizottság legalább egy 
pontban felvállalta azt – egyébként nagyon helyesen –, hogy pontosítani kell a Balsai-jelentést 
és a határozati javaslatot ezzel kívánta módosítani, addig a mi ugyanezen célt előirányzó 
módosító javaslatunkat nem támogatták. Tehát a kettős mérce és önkényesség abszolút jelen 
van. Ezek alapján kár itt jogról beszélni és nevetséges is.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, tudja, hogy nincs igaza, de tessék mindezt a jegyzőkönyvnek 

mondani. Parancsoljon!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy olyan rendszert alakítottak ki és 

működtetnek, amely az önök szégyenére válik, a jogászok szégyenére válik, a parlament 
szégyenére válik, önök ugyanis semmilyen mértékben nem vesznek komolyan semmiféle 
jogszabályt, főleg eljárási jogszabályt. Akkor én miért vegyem komolyan azokat? Éppen ezért 
én ezt a rendelkezést benyújtottam és minden létező fórumon képviselni fogom. Egyébként 
pedig érdemben meg teljesen helyes ez a javaslat, hiszen felháborító, hogy a rendőrség nem 
változtatott a gyakorlatán 2010 óta, és azóta ugyanúgy nem fogadja el a testület 
állásfoglalásait, mint korábban, az önkény időszakában. De hát Bencze József macedón 
nagykövet lett az önök ideje alatt, ezért ezen nem is csodálkozom különösebben.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a véleménynyilvánítás szabadsága természetesen teljes, ha 

nem volna képviselő, akkor is teljes lenne, a logikai ellentmondásokra pedig nem kívánok 
rámutatni.  

Kizárólag arról szavazunk, hogy a felolvasott házszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – amit egyébként maga a módosító indítvány benyújtója is elismert – a 
benyújtott javaslat házszabályellenesnek minősül, ezért a bizottság érdemben nem tárgyalja. 
Ki ért egyet ezzel a házszabályi értelmezéssel? (14) Ki nem ért vele egyet? (3)  Ki 
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság házszabályellenesnek tartja a benyújtott 
módosító javaslatot.  

Egyebek 

Következő napirendi pontunk az egyebek. Ki kér szót? Gaudi-Nagy Tamás képviselő 
úr!  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő segítségkérése a brüsszeli konferenciával 
kapcsolatban 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szeretném bejelenteni, segítséget várok a 
bizottsági tagtársaktól annak érdekében, hogy méltóképpen tudjam képviselni az emberi jogi 
bizottságot Brüsszelben csütörtökön a FEMM, tehát a nőjogi bizottság ülésén, ahol nemzeti 
parlamenti képviselők vesznek részt, és amelyen az egyenlő bérezésről lesz szó. A múltkor 
elnök úr megszavazta nekem a bizalmat, hogy én képviselhetem a bizottságot. Megpróbálom 
ezt megtenni, de ezúton kérek mindenkit arra, hogy segítsenek nekem észrevételekkel, 
javaslatokkal. A 2011-es női esélyegyenlőségi évkönyv drámaian foglalja össze azt, hogy 
Magyarországon hihetetlen bérezési különbségek vannak ugyanazon pozíciót betöltő nők és 
férfiak között. Megpróbálok majd egy kiegyensúlyozott álláspontot képviselni, nem olyat, 
mint amilyet például Bolgár György képviselt múlt héten a médiahelyzettel kapcsolatban 
Brüsszelben, ahol kijelentette, hogy a szólásszabadság meghalt, miután a Klubrádió bezárása 
fenyeget. Nem ilyen szinten szeretnék eljárni, hanem szakmai munkát szeretnék végezni. 
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Szerda délután fogok indulni, és addig várom a képviselőtársak javaslatait, felvetéseit, 
mindent, amit fontosnak tartanak. Ékes Ilona észrevételeire különösen számítok, akiről 
tudom, hogy nagyon szívén viseli ezeket az ügyeket. Ennyit kívántam bejelenteni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, tájékoztatom, hogy ilyen anyag már készült, amikor a 

svédekkel tárgyaltunk, és a bizottság titkárságán megtekinthető. Valóban elképesztően nagy 
bérkülönbségek vannak, viszont érdekes módon ezek a bérkülönbségek elsősorban külföldi 
érdekeltségű magyarországi vállalatoknál fordulnak elő. Azt a szempontot érdemes 
érvényesíteni, hogy ez nem magyar vállalati döntések következménye, hanem a hazánkban 
megtelepült külföldi cégek megengedik maguknak azt, amit a saját országukban nem 
engedhetnek meg.  

Köszönöm szépen. Ha más nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50  perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


