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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal 

összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) 

(Kósa Lajos és dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Nagy Csaba (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Bóka István (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Tóth Ferenc szakértő (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük a bizottsági ülést. Határozatképes a bizottság tizenhárom 
fővel. 

Külön meg szeretném köszönni ellenzéki képviselőtársaimnak, hogy a 
határozatképességhez hozzájárultak. 

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9243. szám) (Kósa Lajos és dr. Láng 
Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)  

Kettő darab kapcsolódó módosító indítvány van, a T/9243/8-as és a T/9243/10-es. Ha 
jól látom, mind a kettőnek az a célja, hogy a jogszabálytervezetnek azt a részét, amely az 
Országgyűlés működéséről szóló szabályokat pontosítaná, illetve bevezetné, még kógensebbé 
teszik, illetve az előző vitákban felmerült, és azt hiszem, itt az alelnök úr részéről is többször 
említett nem elég konkrét megfogalmazásokat teszik konkréttá. Az egyik módosítót - ha jól 
látom, akkor az jött előbb - Mesterházy Attila és Steiner Pál urak jegyzik, a másikat pedig, 
amely frissiben került hozzánk, Gulyás Gergely.  

Föl is tenném szavazásra gyorsan Mesterházy Attila és Steiner Pál módosító javaslatát. 
Ki tudja a bizottságból támogatni? (Nincs jelzés.) Senki nem tudta támogatni. Bocsánat, a 
Belügyminisztérium részéről Bekényi úr helyett kit üdvözölhetünk? 

 
TÓTH FERENC (Belügyminisztérium): Tóth Ferenc vagyok, szakértőként. 
 
ELNÖK: Tóth Ferenc szakértő urat ideküldte a Belügyminisztérium. Tóth úr, tudják 

támogatni mint tárca? Gondolom, nem kormányálláspontot mond, hanem tárcaálláspontot. 
 
TÓTH FERENC (Belügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: A Mesterházy-Steinert tudják-e támogatni? 
 
TÓTH FERENC (Belügyminisztérium): Mint a módosítóknál is jeleztük, tekintettel 

arra, hogy az Országgyűlés belső működését érinti, így nem foglalunk állást a javaslatról. 
 
ELNÖK: Kiváló. Én előterjesztőként nem tudom támogatni a Mesterházy-Steinert, 

mert azt gondolom, hogy sokkal pontosabb és precízebb a Gulyás Gergely-féle módosító. 
Akkor még egyszer felteszem a bizottságnak a kérdést, ki az, aki a Mesterházy-Steinert tudja 
támogatni. (Nincs jelzés.) Senki nem tudta támogatni. 

Áttérnénk akkor a Gulyás Gergely-féle módosítóra, ezt előterjesztőként én tudom 
támogatni. A Belügyminisztérium nem foglal állást. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
tudja-e támogatni. (Szavazás.) 10 igennel tudtuk támogatni. A többiek nem támogatták, tehát 
10 igennel tudtuk támogatni. 
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Elnöki zárszó 

Nagyon szépen köszönöm, akkor a mai bizottsági ülést bezárom. Még egyszer 
köszönöm szépen a segítséget. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  

  

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


