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Napirendi javaslat 

Általános vita:  

a) Az Országgyűlésről szóló T/6391 .számú törvényjavaslat  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 

b) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
országgyűlési határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslat  
(Lázár János, Gulyás Gergely (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 
 
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) 
Göndör István (MSZP) 
Szabó Gábor (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott   

Dr. Varga István (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Németh Szilárd István (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz) 
Dr. Simon Gábor (MSZP) Göndör Istvánnak (MSZP) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Karsai József főtanácsadó  

A meghívottak részéről 

Gulyás Gergely (Fidesz) előterjesztő   
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 43 perc)  
 

Elnöki megnyitó 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a helyettes államtitkár urat, Gulyás 
képviselő urat és a bizottság munkatársait.  

Tisztelettel megállapítom, hogy Cser-Palkovics András képviselő úr fogja helyettesíteni 
Németh Szilárd képviselő urat, én fogom helyettesíteni Varga István képviselő urat, aki 
elindult, de közlekedési baleset miatt valahol torlódik az országúton, addig szól a helyettesítés, 
ameddig nem ér ide, és Göndör István képviselő úr helyettesíti Simon Gábor alelnök urat. Ez 
azt jelenti, hogy a bizottság hét fővel van jelen, tehát határozatképes.  

Tisztelettel, semmi más napirendi pontunk nincs, mint az Országgyűlésről szóló 
törvényjavaslat és a Házszabályról szóló országgyűlési határozati javaslat együttes vitája.  

Szeretném elmondani, hogy fél tizenegykor az alkotmányügyi bizottság mind a két 
jogszabályt tárgysorozatba vette. Nekünk a két jogszabálytervezetnek az általános vitára való 
alkalmasságáról kellene dönteni és arról, hogy állítunk-e többségi és kisebbségi véleményre 
vonatkozó előadót.  

A napirend elfogadása 

Aki ezt az általam írásban előterjesztett napirendet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy hét igen szavazattal a napirendet elfogadtuk.  

Általános vita az Országgyűlésről szóló T/6391. számú törvényjavaslatról és a 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) 
országgyűlési határozat módosításáról szóló H/6392. számú határozati javaslatról 

Tisztelettel köszöntöm Gulyás Gergely képviselő urat mint előterjesztőt, és megkérem, 
hogy nagyon röviden tájékoztasson minket, és itt szeretnék kitérni arra, hogy mind a két 
jogszabálynak kizárólag a mentelmi joggal, összeférhetetlenséggel, a mentelmi jogi eljárással 
kapcsolatos és az új fegyelmi jogkörrel kapcsolatos részleteiről. Tehát mi az országgyűlési 
törvényjavaslat egyéb részeit hatáskör hiányában nem tárgyalnánk.  

Köszönöm szépen.  
 

Gulyás Gergely tájékoztatása 

GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Röviden csak ezekre a területekre térnék ki.  

Alapjában véve a mentelmi jog mint képviselőt megillető jog fennmaradása, nagyjából 
még változatlan tartalommal is, az alaptörvényből természetesen következik. Ami változást mi 
javaslunk, az annyi, hogy a rágalmazásnál, a becsületsértésnél, ahol egyébként az eljárásjogi 
akadály eddig is fennállt, a sérthetetlenséget az Országgyűlés azzal érvényesítette, hogy a 
mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság nem javasolta az 
Országgyűlésnek soha az ilyen cselekményt elkövető képviselők kiadását, az Országgyűlés 
ennek megfelelően a konkrét esetekben nem is függesztette fel a képviselő mentelmi jogát - ez 
kerüljön át az immunitás, tehát a felelőtlenség részbe. Általában ezekben az esetekben 
közszereplők egymás közti vitáinak kriminalizálásáról van szó, amire nincs szükség, sőt ilyen 
formában, hogy az Országgyűlés nem adja ki a képviselőket, lehetőség sincs, ugyanakkor a 
polgári jogi felelősség léte kellő visszatartó erővel rendelkezik. Eddig azt mondhattuk, hogy a 
súlyosabb szankciót az jelentette, hogy egy ilyen tényállást esetlegesen megvalósító nyilatkozat 
komoly kártérítésre adott okot, míg a büntetőjogi rész legfeljebb megrovást vagy 
legeslegdurvább esetben pénzbüntetést eredményezett. A mentelmi jognál az érdemi változás, 
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Répássy államtitkár úr az alkotmányügyi bizottság ülésén felvetette, és az előterjesztők részéről 
mi erre nyitottak vagyunk, hogy a nemzeti szocialista, kommunista bűnök tagadása viszont 
kerüljön át a kivételek közé, ugyanígy megfontolandó ez a közösség elleni izgatásnál is, mi 
ezekre nyitottak vagyunk, ha van ilyen javaslat, vagy legalábbis ezt tárgyaljuk meg és vitassuk 
meg.  

A másik, fegyelmi jogi területtel kapcsolatosan is mindenekelőtt azt szeretném 
rögzíteni, hogy az a fegyelmi szabályozás, amit ez a javaslat tartalmaz, kellő alkotmányos 
kontroll mellett az európai gyakorlatban létező fegyelmi szabályozáshoz képest egy, a 
közepesnél lényegesen puhább fegyelmi jogi szabályozást vezetne be, ahol a jog nem a 
házelnököt illeti meg, hanem a mindenkori levezető elnököt. A súlyosabb szankciók 
tekintetében pedig ez a bizottság kapná meg paritásos bizottságként azt a feladatot, hogy 
javaslatot tegyen az Országgyűlésnek, vagy a házelnöki javaslatot véleményezze, és az 
Országgyűlés kétharmados többséggel döntene, tehát ezzel visszaélni, úgy gondoljuk, nem 
lehet. Természetesen lehetne egy eléggé kisstílű politikai vitát folytatni arról, hogy a 
gyakorlatban mi van akkor, ha egy képviselőt kivezetnek, de fordítsuk meg a helyzetet, és 
gondoljunk bele abba, hogy milyen kritikákat kapna akkor az Országgyűlés - és nagyon 
remélem, hogy soha nem lesz ilyen -, ha valamilyen teljesen méltatlan helyzet, erőszakos 
magatartás esetén eszköztelenül állna. Mi úgy gondoljuk, hogy a szabályozásra azért is szükség 
van ezen a területen, hogy ez kellő visszatartó erőt jelentsen.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, 

hogy tud-e kormányálláspontot közölni velünk.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A minisztérium álláspontja az, hogy támogatja az általános vitára való 
alkalmasságát a javaslatnak. (Gulyás Gergely: Elnök úr, még egy mondatot!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék! 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy 

egyébként minden olyan szakmai javaslatra nyitottak vagyunk, sőt ez annyira logikus, hogy 
már most mondom, hogy én az előterjesztők nevében azt biztos támogatni is fogom, hogy a 
bizottságból való távolmaradást nyilván százalékhoz kössük, és biztos lehet még sok ilyet 
felvetni.  

Bár a javadalmazás nem tartozik ide, de azért egy mondat erejéig azt is hozzáteszem, 
hogy az eredeti, Lázár frakcióvezető úr által előterjesztett javaslatot vettük be a javaslatba, de 
ahogy ő is korábban jelezte a nyitottságát a módosításokra, ez a nyitottság most is fennáll. 

 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni, hogy azt csak a képviselői 
mivoltom mondatta velem, hogy a bizottsági távolmaradás milyen hátránnyal jár, de ez kívül 
van a mentelmi bizottsági hatáskörön, tehát az majd csak az alkotmányügyi bizottság előtti vita 
során kerülhet elő vagy sem.  

Tisztelettel, nekünk volt egy olyan álláspontunk, és én ehhez ragaszkodnék, hogy 
amikor a törvényjavaslat arról beszél, hogy mentelmi jog illeti meg a képviselőt, és azt köteles 
mindenki tiszteletben tartani, ugyanezzel azonos szabályként talán még ebbe a pontba 
belevennénk, hogy a képviselő viszont minden hivatalos eljárás során köteles föltárni a 
képviselői mivoltát. Én azt kérdezném, ahogy az alkotmányügyi bizottságban is utaltam rá, 
hogy a szabálysértési előadó egyébként ezt honnan tudja. Tehát ne írjuk már elő feltételként, 
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hogy az ország összes adminisztrátora vágja be, hogy ki a tisztelt Ház tagja. Ebben is van 
nyitottság az előterjesztőtől?  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Ha ilyen javaslat érkezik a mentelmi 

bizottságtól vagy akármelyik képviselőtől, akkor mi ezt támogatni fogjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Akkor én most ez után a rövid kérdés 

után kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki hozzászólni az általános vitára való 
alkalmassági döntés előtt. (Göndör István jelentkezik.) Göndör képviselő úrnak adom meg a 
szót.  

 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Még a vita 

megkezdése előtt mondanám, hogy nekünk alapvető problémáink vannak a törvénnyel és a 
hozzá kapcsolódó Házszabállyal. Ezt mi így, ebben a formában nem tudjuk támogatni.  

A vitában is el fogjuk mondani, hogy egy ilyen kérdést nem lehet úgy beterjeszteni a 
Ház elé, hogy ez nincs a parlamenti patkó minden frakciójával egyeztetve és közös álláspont 
kialakításával letéve az asztalra. Emellett azt látom, hogy a korábbi Lázár-javaslatot 
kijavították, ezt pozitívnak tartom, de arról, hogy mennyire gyors és elkapkodott, hadd 
mondjam, hogy a megyei területi lista még mindig benne van a törvényjavaslatban mint olyan, 
holott információim szerint ez nincs. Segítek, a 61. oldalon a 3. sorban van.  

 
ELNÖK: Elnézést, ez 2013 januárjától a 2014-es választásig hatályban van.  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Jó. Igen, mert korábban arról beszéltünk, hogy ezt 

ésszerű lenne 2014-től életbe léptetni mint ilyet.  
A másik: szóba jött a javadalmazás. Én még egyszer az előterjesztőknek a figyelmébe 

ajánlanám, hogy jelenleg ma a képviselők minden egyes forintból adót és tb-járulékot fizetnek. 
Ha ezt a változatot elfogadjuk, az azt jelenti, hogy újra adó- és járulékmentes juttatást kapnak, 
mert az üzemanyagkártya ez. Tehát én megfontolásra azt javasolnám, hogy legyen vita arról, 
hogy ezek a kilométerek elfogadhatók-e vagy sem. Ha ebben egyetértés van, hogy ezek a 
távolságok rendben vannak, akkor ezt fordítsuk át, ugyanígy számítsuk bele a képviselők 
javadalmazásába, és továbbra is fenntartjuk azt a rendszert, ami mindenütt a társadalomban 
létezik, hogy mindenből adót és járulékot kell fizetni.  

Én úgy érzem - és tényleg nem akarok időt rabolni -, hogy ahogy a kormány közeli 
közszolgáknál is előfordult, hogy visszaélnek ezzel, azt gondolom, nem lenne szerencsés, ha 
attól lenne hangos a média, hogy kit és hol fotóztak le, milyen rendszámú gépkocsival és 
tankolt. Sokkal egyszerűbb az, főleg így, hogy itt már szerepel az, hogy családokban esetleg a 
hozzátartozójának a gépkocsiját igénybe veheti, akkor elképzelhető, hogy a kártyán ugyanúgy 
két rendszám lesz, mint a parkolókártyánkon? Ezeket a példákat azért mondom, mert szerintem 
ezek mind előtte rendezhetők és megbeszélhetők lettek volna.  

Amit az elnök úr elmondott a fegyelmi jogkörrel kapcsolatban, azzal egyszerűen az a 
gondunk, hogy a házelnöknek túlhatalma lesz ebben a rendszerben, és mi ezt így nem tudjuk 
támogatni.  

Köszönöm szépen. (Dr. Cser-Palkovics András jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Cser-Palkovics András képviselő úr! 
 
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Csak néhány mondatban szeretnék reagálni. A házelnök a levezető elnök - azt gondolom, a két 
fogalom bizonyos értelemben, e jogkörök esetében fontos, hogy elkülönüljön egymástól.  
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Másrészt az alkotmányügyi bizottság másfél órás vitát folytatott az általános vitára való 
alkalmasságról, és annak a vitának a jelentős része az egyeztetésről szólt, illetve az azzal 
kapcsolatosan megfogalmazott kritikákról, emlékeztetve egyébként az ellenzéki 
képviselőtársakat arra, hogy az MSZP és az LMP jelezte azt, különböző indokokra hivatkozva 
és különböző feltételekhez szabva, egyöntetűen, hogy nem kívánnak ilyen egyeztetéseken részt 
venni, ebben kértünk egy következetességet.  

Emellett is az a legfontosabb a mentelmi bizottság vonatkozásában, hogy én támogatni 
tudom az elnök úr azon felvetését, amit nemcsak most fogalmazott meg, hanem az 
alkotmányügyi bizottság ülésén is, amikor a kérdést tárgyaltuk, hogy több olyan pont lehet, ami 
a mentelmi bizottság által módosító indítványként benyújtható. Miután az előterjesztő jelezte, 
hogy készek ezeket megfontolni, én ezeknek a megfogalmazását, illetve annak az áttekintését 
javaslom, hogy milyen határidővel tudja ezt a mentelmi bizottság házszabályszerűen megtenni. 
(Göndör István jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Göndör képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Egy mondattal hadd reagáljak a 

Cser-Palkovics képviselő úr által elmondottakra. Általában igaz az, amit a képviselő úr mond, 
de vannak olyan tételek, ahol a házbizottságban egyet nem értés kizárólag a házelnökre 
vonatkozik, és a mostani gyakorlat, hogy ő javaslatot tesz a Háznak, és a Ház dönt, ehelyett a 
házelnöknek lett döntési joga. Tehát én ezt úgy fogalmazom meg, hogy csorbította a mi 
képviselői jogosítványunkat, ha ez így elfogadásra kerül.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e egyéb észrevétel. (Nincs jelentkező.) Tisztelettel, akkor 

először az általános vitára való alkalmasság tárgyában kell dönteni.  

Határozathozatalok 

Tekintettel arra, hogy együttes vita van az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatról és a 
Házszabályról, indítványozom, hogy egyszerre szavazzunk a kettőről. Tehát kérdezem, hogy ki 
támogatja az általános vitára való alkalmasságot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy négy igen. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy három nem.  

Most a következőt kell megbeszélni. Az idő sürget, mert a holnapi ülésnap végéig lehet 
beadni módosító indítványt. Nekem van egy olyan javaslatom, és ezt a bizottság vitassa meg, 
hogy amikor csak készültünk erre a jogállási törvényre, akkor mi gyakorlatilag egy 
munkaanyagot átadtunk a kodifikáló képviselő uraknak, és bár nem volt formális 
határozathozatal, de gyakorlatilag kialakult egy álláspont. Egyet el kellene dönteni: ebből az 
álláspontból azt, amit nem fogadott el az előterjesztői kör, beadjuk önálló képviselői 
indítványként, vagy adjuk be a mentelmi bizottság nevében, csak akkor hogyan tudjuk 
egyeztetni? Tudniillik azt lehet, hogy végső fokon ráhagyatkozunk az alkotmányügyire, hogy 
majd akkor az alkotmányügyi zárószavazás előtt, de alapvetően azt tudni kell, hogy azok a 
módosító indítványok praktikusan kikerülnek a parlamenti vita alól, amelyek a zárószavazás 
előtt kerülnek be. De, ha jól emlékszem, a sarkalatos kérdés alapvetően az, hogy arra tennénk 
indítványt, hogy a képviselő köteles legyen felfedni a képviselői mivoltát.  

A pótmagánvád nincs benne a törvényszövegben, a ma hatályos szövegben benne van, 
úgyhogy ezt terjesztenénk még be. Ebben kérném a bizottsági álláspontot.  

Köszönöm.  
 
GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, én a következőt javasolnám, és itt most nem 

visszaélve azzal, amit az előterjesztő képviselője mondott: legyen nyitott, és jelezzük, hogy 
ebben mi még tenni akarunk valamit, tehát kinyitjuk a lehetőséget, hogy később egy 
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kompromisszumos kapcsolódó módosítóval, egy hét múlva ezt meg lehessen csinálni, akár 
úgy, hogy az elnök úr nevével bekerül, tehát tudva azt, hogy ezen még fogunk magunk is 
dolgozni, de legyen benne.  

 
ELNÖK: Hozzáteszem, hogy sokkal szimpatikusabb lenne nekem az a megoldás, ha 

egy olyan felhatalmazást kapna Karsai úr, hogy azon anyag alapján csinál egy bizottsági 
módosító indítványt, és beadjuk bizottsági módosító indítványként… (Gulyás Gergely 
jelzésére:) Pillanat, megadom a szót Gulyás képviselő úrnak.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz) előterjesztő: Elnök úr, ha annyit szabad kérni az 

előterjesztő nevében, hogy nekünk az jó lenne, ha szerdán, esetleg csütörtökön ez a módosító 
indítvány bejönne, tehát ez segítené a tárgyalást.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, én épp arról beszélek, hogy ezt a holnapi napon beadnánk. 

(Gulyás Gergely: Az még jobb…) Tehát gyakorlatilag én most arra kérek felhatalmazást, hogy 
az eddigi munkaanyag alapján a bizottság nevében előterjeszthessünk egy módosító indítványt 
azzal - és ezt itt jegyzőkönyvbe mondom -, hogy amennyiben a bizottság szó szerint nem ért 
vele egyet, akkor én tudomásul veszem, hogy ezt kapcsolódó módosító indítvánnyal helyre 
fogjuk tenni a részletes vita végéig, de nyissuk meg a törvényjavaslat vitáját ezzel a kérdéssel.  

És még egy dologban szeretnék kérni felhatalmazást: nekem Karsai úr jelezte, hogy 
vannak ésszerűségi indítványai a vagyonnyilatkozat formai részeivel kapcsolatban. Azt hiszem, 
ő nálunk sokkal jobban ismeri ezt, lévén, hogy húsz esztendeje csinálja, így e tekintetben is 
kérnék felhatalmazást, hogy a gyakorlatból vett érvek alapján megcsináljunk egy ilyen 
módosítást, amit szintén egyet nem értés esetén visszavonhatunk, de mégis ne az legyen, hogy 
Rubovszky György adja be, hanem a mentelmi bizottság adja be, tekintettel arra, hogy egy 
közös, együttes munkán alapszik az egész. (Göndör István: Az előkészítő anyagban teljesen 
egyetértek! Ez így helyes is!) Azért mondom, az előkészítő anyagban pontosan fel volt sorolva, 
hogy ki mivel hogyan értett egyet.  

A mentelmi jognál azért egy megjegyzésem lenne: eddig a képviselői felelőtlenségi 
körben csak a becsületsértés, rágalmazás volt, most viszont az államtitoksértés van helyette 
benne. (Gulyás Gergely: Eddig is benne volt, csak most már máshogy hívják!) Igen, bocsánat, 
jó. Tehát oda leszűkült a kör.  

Én nem szívesen foglalok állást abban, hogy a mentelmi jogból kivétel legyen, 
becsületsértés, rágalmazás vagy valami; amennyiben az lesz, akkor úgy fogunk eljárni, 
amennyiben nem lesz, akkor úgy fogunk eljárni, nekem ebben nincs álláspontom, tehát ebben 
teljesen nyitott vagyok. Azt javasol a tisztelt bizottság, amit akar, és én el fogom fogadni.  

Akkor arról szavazzunk, tisztelettel, hogy a bizottság nevében az eddigi elvégzett 
munkák alapján és technikai kérdések tekintetében beadhatunk bizottsági módosító indítványt, 
amit szükség esetén felülbírálunk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 7 igen. Akkor ez holnapig bemegy, azzal, hogy mi is nyitottak leszünk 
abban, hogy hogyan módosítsuk, mert ha a módosító indítványok tárgyalása során az 
előterjesztő észrevételeit akceptáljuk, akkor közelebb járunk az igazsághoz.  

Egyet kell még eldönteni, azt, hogy kívánunk-e előadót állítani az általános vitában. 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs ilyen, akkor én nagyon röviden elmondanám a bizottsági 
álláspontot, nem térve ki részletekre. Kisebbségi vélemény elhangzik? (Göndör István: 
Elmondhatom!) Egyet szeretnék elmondani: amit Cser-Palkovics képviselő úr elmondott az 
előzetes egyeztetéssel kapcsolatban, az elkezdődött múlt héten csütörtökön a házbizottságban, 
ahol Tóbiás József frakcióigazgató úr szóba hozta ezt, hogy vonja vissza az előterjesztői kör a 
törvényjavaslatot, és legyen egyeztetés, és akkor ott én tettem egy megjegyzést, hogy miért 
tartom értelmetlennek, de hozzáteszem, hogy nem fejeződött be az az egyeztetés, mert az az 
ötpárti egyeztetés ma, az interpellációkat követően folyik tovább. Igaz, hogy ez csak a 
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párfinanszírozásról, kampányfinanszírozásról és a választójogi eljárási törvényről szól, de ebbe 
kívánták belevenni az anyagot. (Göndör István: Szerintem, ha az elnök úr ezt az általános 
vitában elmondja, az jó.) Nagyon röviden, és akkor csak egy rövid hozzászólás lesz a 
részünkről.  

Elnöki zárszó 

Amennyiben további észrevétel nincs, az ülést berekesztem, és nagyon szépen 
köszönöm a jelenlétet.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 07 perc) 

 

 Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


