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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága 

ellenőrző albizottságának 

2012. február 20-án, hétfőn 12 óra 37 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 

megtartott üléséről 

                                                 

∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirend: 

 

1. Az egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálatáról 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői: 

A bizottság részéről megjelent: 

Elnököl: Rozgonyi Ernő (Jobbik), az albizottság elnöke 
 

Babák Mihály (Fidesz), 

Dr. Dancsó József (Fidesz), 

Boldvai László (MSZP) 

 

 

 

 

Helyettesítési megbízást adott: 

 

 Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) dr. Dancsó Józsefnek (Fidesz). 

 

 

 

Meghívottak részéről: 
Hozzászólók: 

 

 Borókainé dr. Vajdovits Éva, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes 

államtitkára 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 37 perc) 

 
ROZGONYI ERNŐ (Jobbik), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Bizottság! A meghívó tartalmazta, hogy mit szeretnénk ma napirendre tűzni, ami úgy szól, 
hogy az egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú felülvizsgálata. Ezt annyiban 
egészíteném ki, mielőtt fölteszem szavazásra, hogy itt tulajdonképpen a számvevőszéki és 
költségvetési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági 
hatását figyelemmel kísérő albizottságról van szó, tehát tulajdonképpen a hatáskörünkbe 
tartozó határozatok felülvizsgálatáról és értékeléséről van szó. Akik elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy az albizottság egyhangúlag 
elfogadta napirendjét. 

Van egy olyan listám, amit én gyűjtöttem ki. Azt szeretném elmondani itt a tisztelt 
bizottságnak, hogy én ezt lesokszorosítom, még ma a parlamentben kiosztom, és a 
legközelebbi találkozásunk alkalmával tudunk érdemben beszélni erről. Talán annyit 
mondanék még, hogy az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára és jogi 
szakértője segíteni fogja ezt a munkát, tehát nem vagyunk teljesen magunkra utalva. 
Köszöntöm is természetesen a megjelent helyettes államtitkár asszonyt. Borókainé Vajdovits 
Évát, és kérem, hogy nyújtson nekünk segítséget ebben a munkában. Ezt el kell végeznünk, ez 
torlódik most már hosszú ideje, ennek valahogyan a végére kéne járnunk, mert ez a 
feladatunk. Köszönöm szépen. Át is adnám államtitkár asszonynak a szót. 

 
BORÓKAINÉ DR. VAJDOVITS ÉVA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Jó napot kívánok. A KIM kormányirodát irányító helyettes államtitkárként vagyok jelen, 
köszönöm szépen a lehetőséget. Arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a kormány 
deregulációs programja gyakorlatilag jó ütemben halad, hiszen 2011-ben erre vonatkozóan két 
döntés is született. Az első országgyűlési határozat a 72/2011. számú országgyűlési határozat 
volt, amely közel 900 országgyűlési határozat deregulációját foglalta magába. ezek részben 
normatív, részben egyedi döntések voltak. Az idézett országgyűlési határozat 5. pontja volt 
az, amelyik azt jelezte, hogy a deregulált országgyűlési határozati körön kívül azokhoz az 
országgyűlési határozatokhoz, amelyek kifejezetten az Országgyűlés működésére vonatkozó 
szervezeti, működési, mentelmi és egyéb ügyeket érintő döntések, nem kíván hozzányúlni. 
Most kezdődhet el, ha jól értem, az a munka, hogy ezek is sorra kerülnének. Ha elnök úr 
megengedi, csatolnám majd azt a listát, egy 1030 darabból álló országgyűlési határozati lista 
van, ami ebbe a körbe tartozna, és amelyek felülvizsgálatára sor kerülne. Ebben ajánlom a 
segítségemet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igénybe fogjuk venni. Természetesen ebből a listából mi 

mazsolázni fogunk, mert a bizottság hatáskörébe tartozó országgyűlési határozatokkal 
szeretnénk csak foglalkozni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim! Tulajdonképpen ezzel 
ezt az ülést be is lehetne zárni. Még egyszer megígérem, hogy amit én össze tudtam szedni, és 
úgy tűnik, hogy bennünket érint, lesokszorosítom, és ki fogom osztani. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc.) 

 

 Rozgonyi Ernő 

az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


