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Napirendi javaslat  

 

1. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/104. szám)  

(Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Döntés tárgysorozatba-vételről)   

 

2. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat 

(T/106. szám)  

(Orbán Viktor (Fidesz) és dr. Semjén Zsolt (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Döntés tárgysorozatba-vételről)   

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dankó Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
Dr. Apáti István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Demeter Zoltán (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz)  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) megérkezéséig dr. Papcsák Ferencnek 
(Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 2 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi bizottság megjelent tagjait.  

Bejelentem, hogy a helyettesítésekkel kapcsolatban majd a későbbiek során 
pontosítjuk a rendszerünket, de azért jegyzőkönyvbe szeretném foglalni, most ki kit 
helyettesít: Kovács Zoltánt Papcsák Ferenc, Demeter Zoltánt Czunyiné Bertalan 
Judit, Vigh Lászlót pedig Varga József helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! Az írásban javított formában kiadott napirendet tartom 
fenn. Ez azt jelenti, hogy az 1. napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló törvénnyel 
kapcsolatos törvénymódosítás; a 2. a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 
szóló törvénymódosítás; s természetesen, különös tekintettel arra, hogy alakuló 
ülésen vagyunk, az „egyebek” kategóriát is kérem napirendre venni. 

Kérdezem, a napirenddel kapcsolatban bárkinek van-e észrevétele. (Jelzésre:) 
Megadom a szót Apáti István képviselő úrnak. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság tagjait. Azt szeretném megkérdezni, hogy az „egyebek” kapcsán tudunk-e 
érdemben szót váltani a DK fedőnevű politikai különítmény eskütételével 
kapcsolatban kialakult helyzetről, vagy az egy későbbi ülés napirendjét képezi. 

 
ELNÖK: Ezt az „egyebek” napirendi pont alatt én is szóba szeretném hozni, 

figyelemmel arra, hogy én a múlt hét pénteki napon erre ígéretet is tettem a Magyar 
Televízió előtt. Azt is el kell áruljam, hogy a Hír Televízió itt is megkérdezett engem 
ezzel kapcsolatban. Tehát az „egyebek” kategóriában erre is lehetőséget fogok 
biztosítani. (Dr. Apáti István: Köszönöm.)  

Kérdezem, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel 
van-e. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Az a kérésem, a régi 
alkotmányügyi bizottsági módszer szerint, aki helyettesít, a névtábla felemelésével 
jelezze ezt; mert ez a kétkezes „megadom magam” kicsit furcsa képet mutat… 
(Derültség. – Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta a bizottság a napirendet. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/104. szám); döntés 
tárgysorozatba-vételről 

Tisztelettel köszöntöm az 1. napirendi pont előadóját, dr. Gulyás Gergely 
alelnök urat. Kérem, szíveskedjen helyet foglalni, és kérem, amennyiben kiegészíteni 
kívánja, szíveskedjen előadni a törvényjavaslatát. 

Dr. Gulyás Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Rövid leszek, tekintettel arra, hogy az előterjesztett törvényjavaslat 
részletes indokolást is tartalmaz.  

Arra szeretném felhívni a bizottság tagjainak figyelmét, hogy praktikus 
módosításokat is tartalmaz a javaslat, amelyek inkább technikai jellegűek; mondok 
erre egy példát. Amikor valaki a gépjárművéhez benzinkártyát kap, akkor sok helyen 
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ez olyan nehézséget jelentett, hogy nem volt a saját vagy hozzátartozója tulajdonában 
a gépjármű, mert mondjuk, lízingelt vagy bérelt gépjármű volt. Ilyen esetekben 
szeretnénk megkönnyíteni azt, hogy fölhasználható legyen a benzinkártya.  

De ami a lényege a javaslatnak, és amit már korábban a sajtóban is 
elmondtunk, az az, hogy a 11. § (2) bekezdése tartalmazza azt a módosítást, amely 
egyértelművé teszi, hogy amikor valakinek képviselői megbízatása fennáll, akkor ha 
ezzel egyidejűleg áll fenn bármilyen önkormányzati megbízatása is, akkor is csak egy 
jövedelmet kaphat. Ez egy átmeneti állapot, hiszen az októberi önkormányzati 
választásokig van lehetőség arra, hogy a már korábban elnyert önkormányzati 
megbízatásokat a tisztségviselők a képviselői megbízatással egyidejűleg betöltsék. De 
szeretnénk orvosolni azt a joggal a közvéleményben esetlegesen visszatetszést keltő 
helyzetet, amely két fizetés felvételének lehetőséget biztosítja erre az időre. Tehát ha 
az Országgyűlés ezt a jogszabály-módosítást elfogadja, akkor az országgyűlési törvény 
egyértelműen fog arról rendelkezni, hogy mindenkinek a képviselői tiszteletdíja jár, 
és más egyéb pedig nem.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Az üzemanyagkártyával 
kapcsolatban van kérdésem, észrevételem. Ugyanis számomra jogászként egyértelmű, 
hogy azért névre és rendszámra szól, mert csak azt az adott rendszámú autót lehet 
vele tankolni. Viszont ezzel ellentétes információk is eljutottak hozzám. Én azt 
javaslom, hogy a botrányok elkerülése végett ezt konkretizáljuk és pontosítsuk akár a 
normaszövegben, akár egyéb tájékoztatók révén. Ugyanis egyébként, nem kell azt 
mondani, hogy milyen kellemetlenségnek teszi ki magát egy képviselő adott esetben, 
még ha azonos nemű vagy fajtájú üzemanyagot tankol is másik gépjárműbe. Persze, 
kampányidőszakban, egyéb tevékenység kapcsán lehet ennek létjogosultsága, és az 
adófizetőknek nem kerül többe, hiszen az adott keretig tud csak terjeszkedni, utána 
mindenki saját zsebből tankol. De erre vonatkozóan jussunk dűlőre, mert gondolom, 
azt egyikünk sem kívánja, hogy a sajtó mint az orvlövészek majd lesben állnak, és egy-
egy belső, esetleg benzinkutas-füles hatására majd az adott képviselőről kellemetlen 
felvételek fognak készülni, hogy na, vajon kinek az autóját tankolja. 

Tehát mivel a keret adott – és egyébként büszke vagyok arra, hogy a 2000 
köbcentis lökettérfogatos határ az én agyszüleményem volt, ha úgy tetszik, én voltam 
az értelmi szerzője, Lázár János nagyon helyesen annak idején ezt elfogadta, 
mondván, hogy nagy gázolaj- és benzintemetőket ne tankoljunk adófizetői pénzekből 
–, ez a 2000 köbcentis lökettérfogat egy középosztálybeli, középpolgári szint, 
felesleges efölött keretet adni, és ez több száz milliós megtakarítást jelent egyébként. 
Ezt tehát konkretizáljuk, ezt kérem az előterjesztőtől is, hogy csak az adott autó 
tankolható belőle, vagy akár egy ellenőrzöttebb módon tankolhat belőle – nyilván a 
keret erejéig – más is, ahogy ennek az elején elmondtam a jelentőségét. Ezt a ciklus 
legelején tegyük tisztába, ne tegye ki magát annak a magyar – idézőjelbe téve vagy 
nem idézőjelbe téve – politikai elit, hogy ebből kifolyólag sajtóbotrányok sora lesz 
majd a következő négy esztendőben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

hozzászólni. Teleki képviselő úrnak adom meg a szót. 
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TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy kérdésem 
van az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan. Itt ki van emelve, hogy 
keresőtevékenységet nem lehet folytatni, ami egyértelmű is a számomra. Viszont az a 
kérdés, hogy vannak kivételek, oktatási tevékenység, lektorálás és egyéb más 
tudományos tevékenység: ezt a tevékenységet ez a törvény vállalkozói tevékenységben 
engedi-e folytatni?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti képviselő úr kíván még szólni. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, az előbb azt gondoltam, hogy az 

üzemanyagkártyával kapcsolatosan lehet csak kérdezni. 
Nekem lenne itt egy-két észrevételem a normaszöveg kapcsán. Az 5. § (2) 

bekezdése a közbeszerzési törvényt érinti, amikor egy, ha úgy tetszik, felmentést ad az 
uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetében. Úgy gondolom, ez átgondolandó 
és megfontolást érdemel, hogy pont a magyar politika megint egy könnyítést, vagy ha 
úgy tetszik, egy közbeszerzési privilégiumot iktat be. Vagy ha ragaszkodik ehhez az 
előterjesztő, akkor egyéb módon teremtsük meg a kiemelt szintű átláthatóság 
feltételeit, mert itt akár egy Fidesz-frakció, akár egy ellenzéki frakció esetében nem 
kevés az a keret, amelyből éves szinten adófizetői pénzből gazdálkodhatnak. És 
megint csak ugyanarra a logikára hajaz, amit mondok, hogy ne tegye ki magát annak 
se egy adott képviselő, se egy ellenzéki vagy egy kormánypárti frakció sem, hogy ki 
tudja, ehhez a könnyítéshez kapcsolódóan mi történik, mi nem történik. Tehát vagy 
vegyük ki ezt a szabályt, amelyet most be akarnak iktatni, és igenis legyen 
közbeszerzési kötelezettség az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetében is, 
vagy állítsunk fel egy külön kategóriát, hogy tényleg a nagyon alacsony értékű 
beszerzések esetén legyen könnyítés, vagy egyéb megoldást alkalmazzunk, mert 
szerintem ez így azért kicsit sok a jóból, hogy egy az egyben nem kell alkalmazni. 

Amit ajánlanék a törvényalkotó, illetve az előterjesztő figyelmébe, egy nagyon 
régi szabály, hogy ha valaki ügyészként vagy közszolgaként szerez mandátumot, majd 
a mandátum bármilyen okból megszűnik, akkor 30 napon belül a munkáltatója 
köteles őt visszavenni és végzettségének, képzettségének megfelelő munkakörbe 
elhelyezni. Én azt a tiszteletteljes javaslatot tenném – be is fogjuk adni egyébként 
írásban –, hogy gondolkodjunk előre egy kicsit, és teremtsük meg annak a feltételeit, 
hogy adott esetben ezt a központi költségvetés vállalja. Tehát az ilyen képviselőből 
közszolgává vált volt képviselő esetében a központi költségvetés vállalja át a 
munkáltató bérterheit és azok járulékait. Egyszerű oka van ennek az elképzelésnek. 
Most mindegy, hogy valaki kettő, négy, nyolc, tizenkettő, tizenhat, ki tudja, hány év 
után visszakerül vagy kéri a visszahelyezését a korábbi munkahelyére, elképzelhető, 
hogy ott már létszámcsökkentést hajtottak végre, vagy bármi egyéb okból kifolyólag a 
munkáltató számára komoly terhet jelent az adott újra közszolga, ügyész, katona, s a 
többi, bérének és annak terheinek a kigazdálkodása. Ebben az esetben a központi 
költségvetés biztosítsa a munkáltatónak 100 százalékos mértékben a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó kereteket. Úgy gondolom, ez az összköltségvetés 
szintjén elenyésző, pluszt megint nem jelent; a munkáltató számára jelent ez egy 
biztosítékot, legyen ez akár egy kisebb vagy egy nagyobb hivatali szervezet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság tagjai részéről további 

kérdés, észrevétel van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megkérem az 
előterjesztőt, szíveskedjen reagálni az elhangzottakra. 
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Dr. Gulyás Gergely válasza 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm 
szépen az észrevételeket. 

Mindenekelőtt szeretném rögzíteni, hogy a gépjárműhasználattal 
kapcsolatosan mi is érzékeltük ott azt a problémát, amire Apáti képviselőtársam 
felhívta a figyelmet, és javaslatot fogunk tenni a módosításra, hogy egyértelmű legyen, 
hogy a használat jogcímét magánokiratban kell rögzíteni. Szövegszerűen is mindjárt 
mondom a módosítót. A lényeg az, hogy valóban, azt a megkötést tartalmazni fogja 
ezt követően is a törvény, hogy a használat jogcímét rögzíteni kell. Ez úgy fog szólni, 
ha a jelenlegi szöveget nézzük: aki nyilatkozata alapján polgármesteri megbízatással 
összefüggésben személygépkocsi-használatra jogosult – mármint ő nyilvánvalóan 
kiesik a kedvezményezetti körből –, és az jön a gépkocsira vonatkozó toldatként a 
megjelölt gépkocsi elé, hogy „a használat jogát igazoló, teljes bizonyító erejű okirat 
alapján megjelölt gépkocsi forgalmi rendszámára szóló” benzinkártyára jogosult. 
Tehát ilyen értelemben az elszámolás szempontjából is ennek van jelentősége, 
részben pedig egyértelművé teszi, hogy milyen jogcímen jogosult a képviselő az adott 
kocsit használni. Onnantól kezdve nyilvánvalóan az az ő felelőssége, hogy mi az, amit 
vállalhatónak tart, és mi az, amit nem. Miután a keret felső határa valóban rögzített, 
ezért pluszkiadásra nem kerülhet sor, plusz állami kiadást ez nem eredményezhet, 
viszont mindenki láthatja, hogy kinek a kocsiját milyen jogcímen használja a 
képviselő. 

A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatosan szeretném rögzíteni, hogy 
semmilyen keresőtevékenység folytatására nem ad lehetőséget a törvény. Az egy más 
kérdés, hogy ha valaki egy gazdasági társaság tulajdonosa, akkor természetesen 
semmi akadálya sincs annak, hogy a jövőben is a tulajdoni hányadát megtartsa és a 
tulajdonosi státusból adódó hasznokat szedje. De olyan tevékenységre, amely 
keresőtevékenységnek minősül, sem vállalkozói tevékenység keretében, sem más 
körben nincs lehetőség. Ez alól kivétel az egyetemi oktatói tevékenység; és itt valóban, 
a törvénynél van egy hiba, hogy egyelőre oktatói tevékenységet tartalmaz, 
tudományos, oktatói tevékenységet. Itt nyilván az egyetemi oktatói tevékenységre 
gondolunk. Ez az, ami az alkotmánybírákra vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokkal is megegyezik. Tehát ott is lesz még egy pontosítás, a 11. § (1) 
bekezdésében. 

Szintén kérdésként merült föl, hogy a közbeszerzési uniós értékhatár alatti 
beszerzésekkel mi lesz. Az világos, hogy az uniós értékhatár fölött a közbeszerzés a 
frakciókra nézve is kötelező, az uniós értékhatár alatt pedig annyit pontosítunk, hogy 
az irodabérletre vonatkozó költségeknél a jelenlegi szabályozás nem fog változni. De a 
többi esetben azért is tartjuk indokoltnak a változást, mert az Országgyűlés Hivatala 
nem frakciónként kezelte az elszámolásokat, hanem kategóriánként, ezért az MSZP és 
a Jobbik költéseit ilyen esetben össze kellett számolni, és ezt sem tartjuk helyesnek és 
szükségesnek. S ráadásul ezenkívül a frakciók költségvetésének az ellenőrzése, 
szemben, mondjuk, a pártköltségvetés-ellenőrzéssel szerintem kellően szigorú 
szabályokat is tartalmaz.  

Ami a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozást illeti, ott egy pontatlanság van. 
1990 óta a képviselők jogállásáról szóló törvény abból az elvből indul ki, hogy ha 
valaki országgyűlési képviselői megbízatást nyer el, akkor bármikor veszíti el ezt a 
megbízatást, négy, nyolc, tizenkét, tizenhat, húsz év múlva, akkor ugyanoda vissza 
kell helyezni, akár bíró, akár ügyész, akár köztisztviselő. Ebből a felsorolásból egész 
egyszerűen hiányzott a közalkalmazotti státus, noha nyilvánvalóan a törvényhozó 
szándéka soha nem lehetett a közalkalmazottakat kizárni ebből a kedvezményezetti 
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körből. Ha ennek olyan költségvetési vonatkozásai vannak, amibe érdemes az 
államnak beszállni, meg fogjuk vizsgálni ezt a módosító indítványt, és azt szeretném 
rögzíteni, hogy az alapelv szempontjából nyilván ez a módosítás helyes. (Dr. Apáti 
István: Igen.) Hogy milyen költségvonzata van ennek, és azt kell-e az államnak 
fedeznie, és ha igen, milyen mértékben, mi nyitottak vagyunk itt az érvek 
meghallgatására, és ennek fényében fogjuk a Jobbik módosító indítványát 
megvizsgálni. 

S még annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, elnök úr, hogy most van a 
Házbizottság ülése, ahol erre a törvényre vonatkozóan is házszabálytól eltérést 
kérünk. Jó esély van rá, hogy az ehhez szükséges többséget az ellenzéki frakciók 
segítségével tudjuk biztosítani. Ebben az esetben már a ma délutáni törvényalkotási 
bizottsági ülés tudja tárgyalni a módosító indítványokat.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. 
Tisztelt Bizottság! További észrevétel, hozzászólás nincs.  
A bizottságnak most a tárgysorozatba-vételről kell dönteni. A döntés előtt 

szeretném bejelenteni, hogy Dankó Béla alelnök urat a továbbiakban, tehát a mostani 
szavazás során is én fogom helyettesíteni.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, tárgysorozatba veszi-e az előterjesztett 
országgyűlési… (Jelzésre:) Bocsánat… (Dankó Béla jelen van.) Bocsánat! Akkor ez a 
bejelentés tévedésen alapult. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Akkor tehát szavazunk, tisztelettel. Aki támogatja a tárgysorozatba-vételt, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Köszönjük szépen a részvételt. (Dr. Gulyás Gergely távozik az ülésről.)  

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat 
(T/106. szám); döntés tárgysorozatba-vételről 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a 2. napirendi pontunkra: ez pedig a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló, Orbán Viktor és Semjén Zsolt képviselő urak 
által előterjesztett indítvány. A kormány részéről nincs jelen senki. 

Röviden annyiban foglalnám össze a törvényjavaslatot, hogy az eddigi 
minisztériumokat részben leegyszerűsíti, részben a közigazgatási feladatkört az 
Igazságügyi Minisztériumról leválasztja; tudomásom szerint a végrehajtási rendelet 
szerint az a Miniszterelnökségre fog kerülni, a Miniszterelnökség pedig önálló 
minisztériumként fog tevékenykedni a következőkben. 

Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e valaki hozzászólni. Tessék, megadom a 
szót Szabó Sándor képviselő úrnak. 

Hozzászólások 

SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban, az 
alaptörvény szerint a minisztériumok fölsorolása az Országgyűlésnek a joga, a 
feladatait, hatásköreit pedig a kormány állapítja meg. Ebben a korábbiakhoz képest 
semmi változás nincs, ilyenfajta formában újdonságot ez a törvényjavaslat nem 
tartalmaz. 

Újdonság azonban, hogy egy új tárca megjelenik, ez a Miniszterelnökség mint 
önálló tárca. A kérdésemre elnök úr most igazából választ is adott, merthogy az 
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Igazságügyi Minisztérium nevéből viszont kikerül a „közigazgatási” név, és azt 
szerettem volna kérdezni, de ezt a választ akkor most már megkaptam, hogy a 
közigazgatás tulajdonképpen akkor a miniszterelnökségi tárca alá fog kerülni.  

Újdonság, amit még a minisztériumok fölsorolásában látunk, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium neve Földművelésügyi Minisztériumra változik, és a 
Külügyminisztérium feladatköre „külgazdasági” névvel és feladatkörrel bővül. 

Tisztelt Bizottság! 2010-ben az első javaslatok között tárgyalta az akkori 
parlament a csúcsminisztériumi rendszer kialakítását, melynek az előterjesztő szerint 
a legfontosabb feladata, illetve oka az lett volna, hogy az új rendszer sokkal 
hatékonyabb és sokkal olcsóbb legyen. Idézhetném Navracsics úr szavait, de nem 
teszem, hiszen önök is pontosan tudják, a lényege valóban erre vonatkozott, hogy 
olcsóbb és hatékony rendszer jöjjön létre. Ez a rendszerre azonban már a 
felállításakor sem volt igaz, mert bár valóban kevesebb lett a miniszterek száma, de 
már a kormány megalakulásakor duplájára nőtt az államtitkárok száma, szám szerint 
20-ról 44-re, és ez folyamatosan bővült, s a helyettes államtitkárok száma is 
jelentősen megnövekedett. 2014 tavaszán, az új kormány felállása előtt összesen 187 
állami vezetőt lehetett összeszámolni a kormány és a minisztériumok honlapján 
szereplő információk alapján. Ebbe beletartozik az egyéb tisztségeket viselők száma, 
úgymint miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos és kormánybiztosok is. 

Miután a 2010 utáni struktúrában a biztosok és a megbízottak jogosultak lettek 
különböző állami vezetők juttatásaival azonos szintű bérezésre, ezért azt sem látjuk, 
mitől lett hatékonyabb a rendszer, de hogy olcsóbb nem lett, az biztos. Tehát azt 
gondoljuk, hogy ez a rendszer csak drágább lett. 

Összefoglalóul azt tudnánk elmondani, hogy bár a minisztériumi struktúra 
kialakítása természetesen mindenkor a mindenkori kormánytöbbség joga és 
felelőssége, de a csúcsminisztériumi rendszer kialakítása után, annak elégtelen és 
költséges működésének volta miatt, az MSZP nem tudja támogatni a 
törvényjavaslatot. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Akkor én szeretnék hozzászólni, úgyhogy átadom az ülés vezetését 
Papcsák Ferenc alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Nem dicsekvésként mondom, de én hála istennek a hatodik ciklusomat kezdem ebben 
a Házban. És arra már volt példa, hogy a kifogásoknak hangot adtak, de olyanra még 
nem volt, hogy valaki kritizálja a mindenkori kormány elképzelését a 
kormánystruktúráról. Ezt a megjegyzést én a jegyzőkönyv kedvéért kénytelen voltam 
elmondani. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólásra jelentkező? (Nincs ilyen 

jelzés.) Nincs. 
Visszaadom az elnöklés jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, jelen pillanatban is a bizottságnak az az egyetlen 
feladata, hogy a tárgysorozatba-vételről döntsön. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérem a bizottsági tagokat – most már vigyázunk, hogy ki kit helyettesít 
(Derültség.) –, aki a tárgysorozatba-vételt támogatja, szíveskedjen szavazni. 
(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ezek 
szerint 2 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a tárgysorozatba-vételt. Köszönöm 
szépen. 

Egyebek 

Tisztelt Bizottság! Most következik az „egyebek” napirendi pont.  

A bizottsági alelnökök rangsorának megállapítása 

Először is a házszabály 109. §-a előírja, hogy amennyiben több alelnöke van a 
bizottságnak, akkor az alelnökök rangsorát meg kell állapítani. A bizottságnak jelen 
pillanatban három alelnöke van. Azt javaslom a bizottságnak, az erősorrendet úgy 
fogadja el, hogy az első helyettes legyen dr. Papcsák Ferenc, a második helyettes 
Dankó Béla, a harmadik helyettes pedig Demeter Zoltán alelnök úr. (Dr. Apáti 
István: Egy alelnöki helyet átadhatnátok!) Tisztelt Képviselő Úr! Ezt a parlament 
alakuló ülését előkészítő bizottságban kellett volna tisztázni. (Dr. Apáti István: 
Tudom. De nem voltam ott, sajnos. Ha ott lettem volna, másképp alakul.) Nyitott 
volt a lehetőség a Jobbik előtt. (Dr. Apáti István: Csak viccnek szántam.) Jó. 

Kíván-e valaki ehhez a kérdéshez hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, 
akkor erről szavaznunk kell. 

Szavazás 

Kérem, a bizottság foglaljon állást az előbbi jelölés szerinti sorrendről. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
egyhangú a bizottság döntése. 

A bizottsági helyettesítés kérdése 

Tisztelt Bizottság! A következő, amit ebben a pontban meg kell tárgyalnunk, a 
helyettesítés kérdése. Ezzel vigyázni kell, mert a helyettesítések nem minden esetben 
mentesítenek a fizetési fenyegetettség alól, tehát ezt pontosan meg kell néznünk. 
Tudniillik az volt a cél, hogy a személyes jelenlét legyen kötelező, és ha jól tudom a 
házszabályt, 50 százalékot meghaladó hiányzás esetén a képviselői tiszteletdíj, tehát 
az alaptiszteletdíj forog kockán. Ez az egyik. A másik, hogy ez akkor is érvényes, ha 
valakinek több bizottsága van, és ha csak egy bizottságban notóriusan késő, 
elveszítheti a jövedelmének egy részét. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a meghatalmazások a bizottság titkársága 
fogja kezelni. Az a kérésem, hogy ehhez mindenki kellő hozzáállással adja meg az 
aláírásait előre a bizottsági felhasználás részére. 

Köszönöm szépen. 

A Demokratikus Koalíció tagjai eskütétele érvényességének megvitatása 

Itt most szeretném fölhozni azt a kérdést, amit Apáti képviselő úr is elmondott.  
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Az alakuló ülésen történtek után különböző folyosói mendemondák voltak a 
tekintetben, hogy a Demokratikus Koalíció tagjai nem mondtak esküszöveget; jelen 
lévén az ülésen, én végighallgattam azt az esküszöveget kiegészítő hozzászólást, s 
felmerült annak a veszélye, hogy az esküokmányt nem vagy nem a törvényben előírt 
módon írják alá. 

Én a Magyar Televízió Ma Reggel című műsorában úgy nyilatkoztam, hogy én a 
bizottságban föl fogom vetni ennek a kérdését, fogom javasolni azt, hogy a bizottság 
kérje be az esküokmányokat, és győződjön meg arról, hogy szabályos volt-e az aláírás 
vagy sem.  

Nekem az a jogi álláspontom ebben a kérdésben, hogy azt én nem tudom 
leellenőrizni, hogy a törvényes esküszöveget mondták vagy nem mondták, és azt sem 
tudom, hogy aki tátogott, az mondott-e szöveget, mert ez 199 ember volt. Tehát azt 
feltételezem, hogy az ott elhangzott. Az az egyetlen bizonyíték, hogy az esküokmány 
belejavítás, toldozgatás, szavak felcserélése nélkül aláírásra került-e vagy sem. Ezt az 
álláspontomat lerontja az a helyzet, hogy szombaton a miniszterelnök-választás 
alkalmából összehívott parlamenti plenáris ülésen az Országgyűlés elnöke úgy 
nyilatkozott, hogy az esküokmányok rendben aláírásra kerültek. Ez elhangzott. Én 
ennek ellenére – nem mintha kételkednék ebben a kijelentésben – tisztelettel azt 
javasolnám, a bizottság járuljon hozzá ahhoz, hogy megkérjük a Jegyzői Irodát, hogy 
az érintett négy DK-s képviselőnek az esküokmányát a következő bizottsági ülésen 
megnézhessük. Nekem ez a javaslatom. 

Most megadom a szót ebben az esküokmány-históriában Apáti képviselő 
úrnak. 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nekem azért lenne egy 

kiegészítő javaslatom is. Be van kamerázva az egész terem, nyugodtan vissza lehet 
nézni, hogy a négy demokratikus képviselő mondott-e valamit; ha igen, akkor mit 
mondott, mi hangzott el. Az biztos, arra én is fültanú vagyok, hogy kiegészítették az 
eskü szövegét. Innentől kezdve azon nagyon komoly vitákat lehet folytatni, hogy ha 
egyáltalán elhangzott az eredeti szöveg, de ők kiegészítették önhatalmúlag valami 
mással, akkor az érvényes-e vagy sem – szerintem nem. Itt kicsit a „ha akarom 
vemhes, ha nem akarom, nem vemhes” esete áll fenn.  

De én úgy gondolom, megint csak jogászi véleményt mondok, és kevésbé 
politikait – tehát próbálom magam az egyébként igen erős politikai szubjektumtól 
függetleníteni –, hogy nem érvényes, ha a szövegtől eltértek. Tehát én úgy gondolom, 
hogy ne csak az írásbeli formát vizsgáljuk, hanem vizsgáljuk meg azt is, amennyiben 
ez lehetséges, tehát tegyünk rá legalább kísérletet a videofelvételek alapján – ezek 
máskor is aranyat értek már –, hogy mondtak-e valamit. Ez azért elég jól kivehető 
szerintem egy tiszta képről. És ha nem mondták az eskü szövegét, akkor megint csak 
megkérdőjelezhető, hogy érvényes vagy érvénytelen esküt tettek. 

Szerintem érdemes kicsit jobban a körmükre nézni; fordítva ők sem lennének 
különösebben nagyvonalúak mások irányában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? Kovács Zoltán képviselő úr! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Azt kell 

végigvizsgálni egyébként, hogy mi konstituálja az esküt: az aláírás elegendő-e, vagy el 
kell mondani a szöveget is? Tehát ezt is vizsgálni kell, hogy a kettőnek egybe kell 
hangoznia vagy sem. De hát ezt nyilván a bizottság majd végig fogja vizsgálni. 
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ELNÖK: Én ismét hozzá szeretnék szólni, úgyhogy átadom az ülés vezetését 
Papcsák alelnök úrnak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót 

elnök úrnak. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nekem a következő a problémám. Az 

országgyűlési törvény a kettő együttes feltételét írja elő a mandátum érvényességének. 
Úgy írja a törvény, hogy „aki nem mondja el az esküt és nem írja alá az esküokmányt, 
képviselői jogait nem gyakorolhatja, javadalmazásra nem tarthat igényt”. Csakhogy 
nekem az a problémám, hogy arról a négy emberről tudjuk azt, hogy ők a hivatalos 
esküszöveg után elmondtak egy kiegészítő szöveget. A televízióból tudjuk azt, hogy 
majdnem minden ellenzéki képviselő vagy frakció kvázi ezt a fogadalomtételt 
valamilyen formában később kiegészítette, ha nem is az ülésteremben; volt, aki… (Dr. 
Apáti István: Ez más.) Nem tudom, hogy ez miért más; nem tudom, hogy miért más. 

A másik probléma pedig, amit felvetek, hogy én hajlamos vagyok egy ilyen 
vizsgálatra, de akkor azt kellene csinálni, hogy a 199 ember felvételeit végignézni. 
Mert ha elindulunk valamerre, és afelé indulunk el, hogy a szóbeliséget feltételként 
megköveteljük, akkor attól is meg kell követelni, aki, mit tudom én, levegővétel vagy 
valamilyen címen nem mondta el vagy részben mondta el, vagy kihagyott egy szót. 
Merthogy, elnézést, ebben van egy alkotmánybírósági döntés. Az alkotmánybírósági 
döntés azt mondja, hogy teljes terjedelmében el kell hangozzon és változatlan 
szöveggel kell aláírni.  

Nem tudom tehát, hogy ez hova vezet. Ez a videofelvétel-dolog nekem emiatt 
nagyon gyanús. És szerintem lebonyolíthatatlan, de a bizottság bölcs belátására 
bízom.  

 
ELNÖK: Van-e más hozzászólásra jelentkező ebben a kérdésben? (Nincs ilyen 

jelzés.)  
Visszaadom az ülés vezetésének jogát elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 

Szavazás 

ELNÖK: Tisztelettel, én a következőt kérem: foglaljunk a két kérdésben állást. 
Először – mint ahogy azt illik – a módosítás tekintetében, Apáti képviselő úr 

javaslatáról döntsön a bizottság. Vagyis arról, hogy a videofelvétellel győződjünk meg 
arról, hogy elhangzott-e a DK-s képviselők részéről az esküszöveg vagy sem. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 1 igen. Aki ellene van? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 10-en tartózkodtak. A 
bizottság tehát ezt nem fogadta el. 

A következő kérdés az, hogy egyáltalán bekérjük-e és megnézzük az aláírt 
esküokmányokat. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 
Ez 9 igen. Aki ellene van? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2-
en tartózkodtak. 

A bizottság döntése tehát, hogy megkérjük a Jegyzői Irodát, hogy a 
Demokratikus Koalíció függetlenként parlamentben ülő négy tagjának az 
esküokmányát a következő ülésre betekintésre hozza be. 
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Köszönöm szépen. 

A bizottság működésével kapcsolatos további kérdések áttekintése 

Tisztelettel, az alkotmányügyi bizottságnak, amely a jelen bizottságunk 
jogelődje, van egy ügyrendje. Kérdezem, ezzel az ügyrenddel kíván-e foglalkozni a 
bizottság, vagy tudomásul veszi az eddigi ügyrendet, és aszerint megyünk tovább. Az a 
kérésem, a bizottság valamennyi tagja kapja meg e-mailben az ügyrendet, és ha 
bárkinek észrevétele lesz, akkor erre visszatérünk. 

Eddig az volt, hogy SMS-ben is kaptunk mindig a bizottságtól jelzést, az e-
mailen kívül, és a honlapon is rajta vannak az információk. Kérem szépen, egy olyan 
telefonszámot egyeztessen mindenki a bizottság titkárságával, amelyre kéri ezt az 
SMS-t. 

Létre kell hoznunk egy ellenőrző albizottságot. Ezt nem kell ma lebonyolítani. 
Az a kérés, hogy aki ebben az albizottságban részt kíván venni, az a titkárság felé ezt 
jelezze, a következő ülésen pedig ezt az albizottságot létrehozzuk. 

Tisztelt Bizottság! Kérdezem, van-e még bárkinek kérdése, észrevétele, 
hozzászólnivalója, „egyebek” napirendi pontja. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm az együttműködést, és a 
négyéves ciklusra mindenki jó munkát, erőt, egészséget kívánok. 

Az ülést berekesztem. Köszönöm a megjelenést.  
 
 

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 40 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


