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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló 
bizottságának 

2012. október 8-án, hétfőn, 12 óra 32 perckor kezdődően, 
az Országház földszint 1. számú tanácstermében  

megtartott üléséről 

                                                 
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.  
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Napirendi javaslat  
 

1. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/8610. szám) 
 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  
(Általános vita) 
(Nyílt ülés!) 
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Az ülés résztvevői 
  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke 
 
Dr. Simon Gábor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz)  
Göndör István (MSZP)  
Szabó Gábor (Jobbik) 
Szilágyi Péter (LMP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Dr. Salamon László (KDNP), az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság elnöke  
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(A bizottság 12 óra 25 perctől 12 óra 32 percig zárt ülés keretében végezte munkáját. 
A nyilvános ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc) 

 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 
módosításáról szóló határozati javaslat (H/8610. szám) 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pont következik. Október 4-én a házelnök úr 
kijelölte a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által előterjesztett egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) számú   
országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat megtárgyalására. Itt a 
bizottságnak az általános vitára való alkalmasság tekintetében kell döntenie.  

Most szeretném jelezni, hogy abban a nem várt esetben, ha a holnapi tárgyalást 
követően az országgyűlési határozati javaslathoz módosító indítvány érkezik, akkor a jövő 
héten hétfőn vagy kedden a délelőtt folyamán össze kell ülnünk, és a módosító javaslatokról 
döntenünk kell, mert nagy valószínűség szerint a határozati javaslat módosító javaslatai fölötti 
szavazás a jövő héten megtörténik. 

Köszöntöm a napirendhez meghívott dr. Salamon László elnök urat, az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnökét, köszönöm, hogy megjelent. Az a 
kérésem, hogy röviden ismertesse a bizottságnak a javaslatát. Köszönöm. 

Dr. Salamon László (KDNP),  az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság elnökének tájékoztatója 

 
SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót. Az Alkotmányügyi bizottság egy 

koherenciazavar kiküszöbölésére vállalkozott, amely a 102. § és a 107. § között áll fenn 
jelenleg is a Házszabályban. A javaslat indokolásában részletesen leírjuk, miről van szó. Ha 
van kérdés, nagyon szívesen elmondom részletesen szóban is. 

Röviden annyit, hogy a kérdésben elfoglalt álláspontokat talán az jellemzi, hogy azt 
mondhatom, konszenzusos a javaslat. Az albizottságban nem volt ellenvetés a megoldással 
szemben, és nem volt ellenvetés a bizottságban sem. Azért fogalmazok így, mert a szavazás 
nem egészen tükrözi ezt. A kormánypárti oldal és a Jobbik a javaslat előterjesztéséről 
igenlően szavazott mind az albizottságban, mind a főbizottságban, az MSZP képviselője 
tartózkodott, de hangsúlyozom, az érdemi vitában nem volt ellenvetés. A teljességhez tartozik 
az is, hogy az LMP képviselőjének a hozzáállásáról nem tudok beszámolni, mert sem az 
albizottságban, sem pedig a főbizottságban nem volt jelen, amikor ezzel a javaslattal 
foglalkoztunk. 

Tehát azt gondolom, úgy korrekt a dolog, ha azt mondom, hogy minden tartalmi 
ellenvetés nélkül tette magáévá az albizottság, majd az albizottság javaslata alapján az 
Alkotmányügyi bizottság is ezt a javaslatot. 

Kérem a Mentelmi bizottságot, támogassa a javaslat általános vitára bocsátását. 

Kérdések és vélemények 
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ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Szilágyi Péter képviselő 
úré a szó. Parancsoljon!  

 
SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Salamon elnök úrhoz szeretnék kérdést intézni. Itt a második pont jelent újdonságot, 

ami arról szól, hogy a kijelölt bizottság a részletes vita lezárását követően nyújthat be 
módosító javaslatot, 24 órával a módosítókról való szavazás előtt. Ez praktikusan azt jelenti, 
hogy általában hétfőn van a szavazás a módosítókról, így vasárnap délben benyújthat egy 
érdemi tartalmi módosítót a bizottság, amely adott esetben teljes mértékben átírhatja az adott 
törvényjavaslatot.  

Azt szeretném kérdezni: jól tudom-e, hogy az eddigi töretlen gyakorlat szerint, 
amennyiben bizottsági módosító kerül benyújtásra, akkor a részletes vitát egy héttel szokták 
csúsztatni, annak érdekében, hogy a Ház megvitathassa a módosító javaslatot. Amennyiben ez 
a módosító javaslat így megszavazásra kerül, lényegében lehetőség lesz arra, hogy teljes 
mértékben átírjanak egy adott törvényjavaslatot egy bizottsági módosító által, anélkül, hogy a 
plenáris ülésen akár egy szó is elhangozhatna erről.  

Kérem az elnök úr megnyugtatását, hogy ez nem fog megtörténni. 
 
ELNÖK: Megadom a szót az elnök úrnak. 

Válaszadás 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Rossz a képviselő úr helyzetértékelése, mert ha 

előveszi a most hatályos 102. § (1) bekezdését, ott az ominózus rendelkezés így szól: „A 
kijelölt bizottság a záróvita lezárásáig nyújthat be módosító javaslatot.” Tehát, ha nem 
csinálunk semmit, akkor ma az a helyzet, hogy mondjuk egy törvénynél lehet öt kijelölt 
bizottság is, és bármelyik kijelölt bizottság valóban átírhatja a törvényjavaslat egészét, 
mégpedig időben, a záróvita lezárásáig. Most felfedeztük, hogy ez ellentétben áll azzal az 
általános akarattal, ami a 107. §-ban megjelenik, hogy a törvényjavaslat teljes átírására – 
természetesen az egységes javaslat keretein belül –, a teljes átírását szorgalmazó módosító 
javaslat benyújtására legfeljebb csak a zárószavazást megelőző 24 órában kerülhessen sor.  

De van itt egy másik elem is. Ez a javaslat nem a záróvita előtti 24 óráról beszél, 
hanem a módosítókról történő szavazás előtti 24 óráról. A jelenlegi helyzetben, ha akár ma, 
hétfőn van egy szavazás, 12 óráig bármelyik kijelölt bizottság korlátlanul benyújthat módosító 
javaslatot. Tehát az a javaslat, amit ez itt tartalmaz, sokkal jobban korlátozza, illetve a 
mostani helyzethez képest korlátozza azt a széles átírási lehetőséget, amiről ön beszél.  

Még egyszer mondom: itt olyan bizottsági módosítók benyújtásáról van szó, 
amelyeket a részletes vita után, de a szavazás megkezdése előtt lehet benyújtani, különben ma 
ez a gyakorlat. Meg lehet nézni, valamennyi kijelölt bizottságnál minden kapcsolódó 
módosítót a részletes vita lezárása után tárgyalunk, és ha ez a tárgyalás a szavazás napjára 
esik, akkor ma minden bizottság megteheti, olykor meg is teszi, hogy benyújt javaslatot. Mi 
ehhez képest szűkítjük, korlátozzuk a lehetőséget a szerint az elv szerint, hogy legyen egy 
bizonyos intervallum az áttekintésre.  

Itt a szavazás előtt, kétségtelen, hogy nincs megvitatási lehetőség, különben a 
kapcsolódókról sem vitatkozunk, mert a részletes vita lezárásáig lehet kapcsolódót beadni. 
Tehát ebben semmi olyan új – hogyan mondjam – lehetőség nem nyílik meg a bizottság előtt, 
ami eddig ne lett volna, mert itt egy szűkítés történik. Ezekről, kétségtelen, nincs tárgyalás, de 
így legalább van 24 óra gondolkodási idő a benyújtáshoz. Gyakorlatilag egyetlenegy bizottság 
sem ülésezik sem szombaton, sem vasárnap, de azt hiszem, pénteken sem, tehát azért ez 
egyszerűen praktikusan azt a helyzetet kodifikálja, ami ma is fennáll, hogy lezárták a részletes 
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vitát, az azt követő héten vagy az azt követő ülésnapok valamelyikén összeül a kijelölt 
bizottság, megvitatja a kapcsolódókat, és ha még jónak tartja, akkor önállóan benyújt egy 
bizottsági kapcsolódót. Ennek szabjuk meg a végső határidejét a módosítókról való szavazást 
– nem a zárószavazást – megelőző 24 órával. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot: van-e még egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Az elnök úrnak van-e egyéb mondanivalója? (Dr. Salamon László nemleges jelzése.) 

Szavazás 
A határozathozatal következik. A bizottság támogatja-e ennek a határozati javaslatnak 

az általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás. – 7 igen szavazat.) Ki nem támogatja? 
(Szavazás. – 1 nem szavazat.) Köszönöm szépen. 

Kíván-e a bizottság előadót állítani, vagy csak írásban bejelentjük? Ha jól tudom, ez 
holnap kerül vitára. A bizottság előtt ismert, lévén, hogy minden bizottsági tagot 
megkérdeztem, miután holnap a bizottság egy része elutazik, nem vesz részt a vitán, nekünk 
különösebb hozzászólnivalónk nincsen, de amennyiben bárki a nem utazók közül előadóként 
elő szeretné ezt adni, én készséggel állok rendelkezésre, ha pedig nem, akkor írásban jelentjük 
be. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  

(Szilágyi Péter felé:) Kérdezem a képviselő urat, hogy kisebbségi véleményt kíván-e 
mondani? (Szilágyi Péter: Az általános vitában szeretnék hozzászólni.) Jó, de akkor az nem 
bizottsági kisebbségi vélemény, hanem felszólalás lesz. 

Bejelentem, hogy a bizottság 7 igen és 1 nem szavazattal az általános vitára való 
alkalmasságot megszavazta, előadót nem állít, írásban jelenti be a Ház vezetésének. 

Még egyszer szeretném elmondani: ha netalántán érkezik módosító indítvány, azt mi 
szerdán meg fogjuk tudni. (Göndör István: Lesz módosító.) Akkor azt kell eldöntenünk, hogy 
pénteken délután vagy hétfőn délelőtt ülésezzen-e a bizottság. 

(Jelzésre:) Elnök úré a szó. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ha módosító van, akkor az előterjesztői 

álláspontot is ki kell alakítani, tehát akkor ezt hétfőre kell az Alkotmányügyi bizottságnak 
nyilván első napirendi pontként tárgyalnia. Szerény véleményem szerint a bizottság 
természetesen akkor tárgyal, amikor akar, ezt szuverén módon dönti el, csak nem lesz 
előterjesztői álláspont a módosítóhoz. 

 
ELNÖK: Arra szeretném felhívni a figyelmet, ha lesz módosító indítvány – 

képviselőtársaim megnyugtattak, hogy lesz –, akkor meg kell állapodnunk, hogy mikor adjuk 
le az ajánlást. (Tanácskozás.) Ráérünk hétfőn 12 órakor találkozni, azzal, hogy hétfőn délelőtt 
az Alkotmányügyi bizottság a módosítókról, mint előterjesztő, ki tudja alakítani az 
álláspontját. Megpróbáljuk ilyen keretek között tartani a dolgot. Köszönöm szépen. 

(Jelzésre:) Németh Szilárd képviselő úré a szó. 
 
NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN (Fidesz): A Lenhardt Balázzsal kapcsolatos 

tájékoztatót meg kell kapnia az Országgyűlésnek? 
 
ELNÖK: Úgy szól a törvény, hogy a bizottság elnöke a következő ülésen tájékoztatja 

a bizottságot az ügyről, ennyi van, nincs tovább, nem megy az Országgyűlés elé. 
Köszönjük szépen az elnök úr megjelenését. (Dr. Salamon László elhagyja az 

üléstermet.) 
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Egyebek 
A következő a helyzet. Az én elképzelésem szerint október 16-án 10 órára szerettem 

volna kitűzni a Balog Zoltán miniszter úr ellen beterjesztett magánvádas ügyet, ahol a 
Magyarok Világszövetsége tett magánvádas feljelentést, mert a miniszteri meghallgatás 
alkalmával tett kijelentést a Világszövetség magára nézve sérelmesnek tekinti. Én hajlok arra, 
hogy azt is áttegyük hétfőre, és akkor a keddi napot függetleníteni tudjuk. Amennyiben lesz 
módosító indítvány, akkor hétfőn 12 órakor találkozunk, így nem kell kedden üléseznünk, és 
tájékoztatom a miniszter urat, hogy hétfő 12 órakor itt leszünk, de egy mentelmi ügyünk is 
lesz. 

Még annyit szeretnék elmondani, hogy találkoztam Darák Péter elnök úrral, amikor is 
szóba hoztam, hogy eddig vagy a Kúria alelnöke vagy az elnöke megtisztelte a bizottságot, és 
tartott egy előadást. Elmondtam, tekintettel arra, hogy új törvényünk van, nagyon örülnék, ha 
eljönne. Nem zárkózott el, megbeszéltük, hogy megkeresem, és egyeztetjük az időpontot.  

Felvetem, mivel a törvény nemcsak a bírósági ágazatnak, hanem az ügyészségnek is 
problémákat vet fel, erre a konzultációra hívjuk meg Polt Péter urat is, aki egyébként 
személyében lelkes a mentelmi ügyek tekintetében, könyvet is írt, de tisztázom Darák Péter 
elnök úrral, hogy mit szól hozzá, ez önállóan vagy együtt legyen-e. Emlékeztetem a 
bizottságot, hogy annak idején az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és egyben a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke tartott nekünk előadást az Irodaházban. Tehát ez közös legyen-e, 
ha Darák Péter vállalja, hogy hívjuk meg Polt Pétert is? (Jelzésre:) Varga képviselő úré a szó. 

 
DR. VARGA ISTVÁN (Fidesz): Szerintem ezzel hátha oldódna a feszültség az 

ügyészség és a bíróság között. 
 
ELNÖK: Erről a későbbiekben még beszélünk. A napirendi pontot lezárom, egyben a 

bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 45 perc) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 

 
 
 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

 
 


