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Napirendi javaslat 

1. A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő nemzedékek 
számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/10960. szám) 
(Dr. Rubovszky György, Harrach Péter és dr. Tarnai Richárd  (KDNP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám) 
(Dr. Cser-Palkovics András, Gulyás Gergely (Fidesz) és dr. Vejkey Imre (KDNP) 
képviselők önálló indítványa) 
(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat 
megvitatása) 
 

3. Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) 
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosít javaslatának megvitatása) 
(Nem kijelölt bizottságként) 
 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről 
  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Potápi Árpád János (Fidesz) 
Csóti György (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Szávay István (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független) 

Helyettesítési megbízást adott  

Potápi Árpád János (Fidesz) megérkezéséig dr. Kovács Ferencnek (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Gaal Gergelynek (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) Kőszegi Zoltánnak (Fidesz) 
 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászólók 

Dr. Vejkey Imre (Fidesz), előterjesztő 
Virág Rudolf helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Szakál Ferenc Pál főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Schüschletz Sándor osztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
Lélfai Koppány vezérigazgató, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
 

Megjelent 
 

Zubor András főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 12 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Szeretettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelent képviselőket és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Bejelentem mai ülésünk helyettesítési 
rendjét: Potápi Árpád elnök urat én helyettesítem, Ékes Ilona képviselő asszonyt Kőszegi 
Zoltán, dr. Hoppál Péter képviselő urat pedig Gaal Gergely képviselő úr.  

A napirendre az írásban kiküldöttek szerint teszek javaslatot. Van-e egyéb javaslat? 
(Nincs jelzés.) Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról! Aki a napirendet elfogadja, 
kérem, jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 
egyhangúlag elfogadta. 

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő 
nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló határozati javaslat 
(H/10960. szám) 

Első napirendi pontunk a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a 
történelem jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú 
határozati javaslat. Az előterjesztő nem tud részt venni a bizottsági ülésünkön. A kormány 
részéről üdvözlöm Szakál Ferenc Pál főosztályvezető urat, és kérem, foglaljon helyet. 

Két ajánlási pont van, az elsőnél Révész Máriusz, Pánczél Károly és Kucsák László az 
előterjesztő. Az előterjesztő a módosító javaslatot támogatja. Kérem Szakál főosztályvezető 
urat, hogy a kormány álláspontját ismertesse. (Jelzésre:) Megadom a szót Szávay képviselő 
úrnak. 

Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása 

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy az 
előterjesztő nélkül tárgyalhatjuk-e a javaslatot? 

 
ELNÖK: Igen, tárgyalhatjuk. Tehát az előterjesztő támogatja. Kérem Szakál 

főosztályvezető urat, hogy a kormány álláspontját ismertesse. 
 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, 

hogy az Oktatási bizottság ezt a módosító javaslatot támogatta, az előterjesztő képviselője 
nem foglalt állást, a tárcaálláspontot pedig hallottuk. Kérem, szavazzunk! A bizottság 
támogatja-e az ajánlási pontot? (Szavazás. – Mindenki jelez.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A második ajánlási pontnál az előterjesztő nem foglalt állást. Kérem Szakál urat, 
ismertesse a tárca álláspontját. 

 
SZAKÁL FERENC PÁL főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Ez 

ugyanahhoz a kapcsolódó? (Igen jelzés.) Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tehát az első napirendi ponton belül – a diktatúrák által intézményesített 

gonoszság és a többi – a módosító javaslatról már szavaztunk.  
Köszönöm szépen a részvételt. 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11200. szám) 

Második napirendi pontunk a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/11200. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők részéről üdvözlöm 
dr. Vejkey Imre képviselő urat, a kormány részéről pedig Virág Rudolf helyettes államtitkár 
urat és Zubor András főosztályvezető urat. 

Módosító javaslat megvitatása 

Itt az Alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát tárgyaljuk. Az előterjesztő 
támogatja-e ezt a módosító javaslatot? 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP) előterjesztő: Igen, egyetért vele. 
 
ELNÖK: A kormány részéről? 

 
VIRÁG RUDOLF helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Szavazás következik. A bizottsági tagok közül ki támogatja a módosító 

javaslatot? (Szavazás. – Látható többség.) Ki van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? 
(Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11208. szám) 

A harmadik napirendi pontunk következik, az egyes törvényeknek a távolléti díj 
számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/11208. számú 
törvényjavaslat.  

Módosító javaslat megvitatása 

A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslata van előttünk. 
Köszöntöm körünkben Schüschletz Sándor osztályvezető urat a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő részéről Lélfai Koppány 
vezérigazgató urat. Üdvözlöm vendégeinket. Tehát a Bethlen Gábor Alapról szóló módosító 
javaslatról kérdezem az előterjesztőt: támogatják-e? 

 
SCHÜSCHLETZ SÁNDOR osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Igen, köszönjük, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszöntöm a vezérigazgató urat. 

Szeretném megkérdezni: a Bethlen Gábor Alap bizottságát már megváltoztattuk, a Bethlen 
Gábor Alap bizottságát ugyanis mindig személyre szabottan állapítják meg, amelyhez szépen 
megteszik a hivatkozást a törvényben, aszerint, hogy éppen kinek, milyen tisztsége van, és 
kiket akarnak ebbe a bizottságba betenni. Azt gondolom, most sincsen másként. Ez a 
bizottság annak idején indult Répás Zsuzsával, Semjén Zsolttal és Gál András Leventével, 
akiknek utána megváltozott a tisztségük, ezért át kellett írni a törvényt, hogy ő bent 
maradhasson, és most megint átírják, hogy ki a bizottság tagja. 



 7 

Szeretném megkérdezni: most konkrétan kik fognak a bizottságba bekerülni? Miért 
van szükség a bizottság tagjainak átírására a törvényben? A miniszterelnök-helyettes úr és az 
államtitkár asszony tisztsége nevesítve van, de emellett a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt személy – jól tudom, ez Navracsics miniszter 
úr? (Igen jelzés.) – és az államháztartásért felelős miniszter által – ez pedig Varga miniszter 
úr? (Igen jelzés.) – sejthető, illetve élek a gyanúperrel, már tudni lehet, kik lesznek ezek a 
személyek, akiket így legalizálni kell a törvényben, hogy ennek a bizottságnak a tagjai 
lehessenek. Ezt szeretném megkérdezni.  

Köszönöm. 
 

ELNÖK: Parancsoljon!  
 
LÉLFAI KOPPÁNY vezérigazgató (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Képviselő Úr! A Bethlen Alap Bizottságának az átalakítása jelen esetben 
kibővítés. Jelenleg nincs ebben változás, jelenleg is a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt személy a bizottság egyik tagja, jelen esetben 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Bíró Marcell úr. 
Tudomásom szerint különben nincsen változás a jövőben sem, Navracsics miniszter úr 
részéről nem érkezett ezzel ellentétes utasításra felhatalmazás. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Varga Mihály miniszter úr részéről kijelölt 
személyről pedig egyelőre nem áll módomban információt adni, tehát hivatalos tudomásom 
erről egyelőre nincsen. Azt tudom megerősíteni, illetve egyelőre annyit tudok előre jelezni, 
hogy ez nagy valószínűséggel Banai Péter Benő jelenlegi helyettes államtitkár úr lesz, de erről 
egyelőre hivatalos információm nincsen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdése valakinek? (Nincs jelzés.) Szavazás 

következik. A bizottság támogatja-e a módosító javaslatot? (Szavazás. – 7 igen szavazat.) Ki 
van ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás. – 2 tartózkodó szavazat.) A bizottság a 
módosító javaslatot 2 tartózkodás mellett támogatta. 

Köszönöm szépen a részvételt. 

Egyebek 
Az Egyebekben nincs bejelentenivalóm. Van-e valakinek közérdekű bejelenése? 

(Jelzésre:) Szávay képviselő úré a szó. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Szeretném kérdezni: a háromszor elmaradt délvidéki 

kihelyezett bizottsági ülésünk még meg lesz-e tartva?  
Köszönöm. 
 
ELNÖK: A tavaszi ülésszakba már nem fér bele, őszre van prolongálva. Más kérdés 

vagy bejelentenivaló van-e? (Nincs jelzés.) 
Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt, a bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 
 
 
 

Dr. Kovács Ferenc 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi 
 


