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Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat 

(T/106. szám)  

(Orbán Viktor (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), Lázár János, dr. Vitányi 

István, dr. Tiba István, dr. Papcsák Ferenc, dr. Répássy Róbert (Fidesz), dr. 

Seszták Miklós, dr. Simicskó István (KDNP), dr. Gulyás Gergely (Fidesz), 

dr. Rubovszky György, dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Vas Imre és Ágh Péter 

(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   

 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Teleki László (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dankó Béla (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz) 
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászóló 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm az Igazságügyi bizottság megjelent tagjait és a 
munkatársakat. Köszöntöm a kormány nevében Répássy Róbert államtitkár urat. 

Ismertetem a helyettesítéseket: Papcsák Ferenc alelnök úr helyettesíti Demeter 
Zoltán alelnök urat, Czunyiné képviselő asszony Kovács Zoltán képviselő urat, Varga 
József képviselő úr Vigh László képviselő urat, magam pedig Dankó Béla alelnök urat 
helyettesítem. Ellenzéki oldalon nincs helyettesítés. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, 10 fő jelenlétével, a helyettesítésekkel együtt. 

Először is a napirendről kell szavaznunk. Egyetlenegy napirendi pontot 
terjesztettem elő: a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló T/106. 
számú előterjesztést, ennek a részletes vitáját folytatjuk le a házszabály 44-45. §-ai 
alapján. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel 
vagy hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a 
napirendről. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a 
napirendet.  

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat 
(T/106. szám); részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján 

A részletes vita két szakaszból áll: az első szakasz az, miszerint meg kell 
vizsgálnunk a házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján, hogy az 
előterjesztés megfelel-e a házszabályi feltételeknek.  

Kérdezem az előterjesztők képviseletében Papcsák Ferenc alelnök urat, 
megfelel-e a házszabálynak. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Álláspontom szerint a módosító javaslat és az 
előterjesztés is megfelel a házszabályi rendelkezéseknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban van-e a 

bizottság tagjai közül valakinek észrevétele? Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs ilyen 
jelzés.) Akkor szavaznunk kell. A házelnök felé teszünk nyilatkozatot, hogy a bizottság 
elfogadja azt, hogy a házszabály 44. § megfelelő előírásainak az előterjesztés megfelel. 
Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Egyhangú döntéssel 
ez megtörtént. Akkor ezzel az első szakaszát a részletes vitának lezárom. 

Tisztelt Bizottság! Egyetlenegy módosító indítványunk van, Szijjártó Péter 
képviselő úr terjesztette be. A módosító indítvány a törvényjavaslat 3. §-át módosítja 
úgy, hogy a 2. § (1) helyett a (2) bekezdés legyen a felhatalmazó rendelkezés.  

Kérdezem először is, hogy az előterjesztő hogyan nyilatkozik erről. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Támogatjuk a 

módosítást. 
 
ELNÖK: Támogatja a módosító javaslatot. A kormány véleményét szeretnénk 

megkérdezni. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot tudok közölni. A tárcánk támogatja, 
egyetért a módosító javaslattal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, hozzá 

kíván-e valaki szólni. Megadom a szót Szabó Sándor képviselő úrnak. 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Csak egy 

mondat. Tegnap már beszéltünk a hatékonyságról, beszéltünk arról, hogy mennyire 
olcsó az új rendszer, nem kívánok ma erről beszélni. De ez egy egyoldalas törvény, és 
ebben is már módosítást kellett eszközölni, ez pedig mindent elárul a szakszerűségről. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a megjegyzést, tudomásul veszem. Kérdezem, 

kíván-e még valaki hozzászólni. Megadom a szót a kormány képviselőjének. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Bocsánat, csak képviselőtársamat szeretném arra emlékeztetni, hogy 
bizonyára, főleg mint ellenzéki képviselő, nem azt várja, hogy a törvényjavaslatok 
minden esetben módosítás nélkül átmenjenek a parlamenten. Mert ebben az esetben 
elég nehéz elképzelni az ellenzék szerepét ebben a folyamatban, hiszen többek között 
a módosító javaslatok nagy részét ellenzéki képviselők nyújtják be. Tehát nem 
pusztán szakszerűségi kérdés, hogy egy törvényjavaslat módosításra szorul-e, hanem 
adott esetben az ellenzék kifejti a véleményét a módosító javaslatokban.  

Azt javaslom tehát, óvatosan kezelje azt az érvelést, hogy az a törvényjavaslat, 
amelyhez nem szükséges módosításokat benyújtani, az biztosan szakszerű, amelyhez 
meg módosító javaslatot kell benyújtani, az nem szakszerű. Ez a megközelítés 
valószínűleg nem igaz. Majd nyilván tapasztaljuk mindannyian, hogy lesz itt elég 
ellenzéki módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor határozathozatal következik. 
Először arról kell döntenie a bizottságnak, hogy Szijjártó Péter képviselő úr 

módosító indítványát támogatja-e. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki van ellene? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. 

Az új házszabály szerint most az következik, hogy az általunk támogatott 
módosító indítványt bizottsági módosítóként kell nekünk beterjeszteni. Ez is ki van 
osztva mindenkinek. Az a kérdésem, ki támogatja ezt, hogy ezt a módosító javaslatot 
előterjesszük. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta. 

Egyebek 

A Demokratikus Koalíció tagjai eskütétele érvényességének megvitatása 

Az „egyebek” napirendi pont következik, ennek keretében visszatérünk a 
megvizsgálni kívánt esküokmányokra. 

A legutóbbi bizottsági ülésünk óta – nagyon gyors volt a Ház – megkaptuk az 
általunk kért négy darab esküokmányt. Az esküokmányok itt megtekinthetők – 
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messziről meg is mutatom most mindenkinek. (Fölemeli a megkapott 
esküokmányokat.) A hivatalos nyomtatott szövegen semmi más megjegyzés nincs, 
csak a képviselők aláírása szerepel rajta. Ha valaki meg akarja tekinteni, 
természetesen megteheti a bizottság titkárságán. 

Úgy gondolom tehát, hogy ezzel ezt a fajta vizsgálódást lezárhatjuk. Erről most 
formai döntést is hoznunk kell. 

Tessék parancsolni! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Technikai kérésem lenne. Megadtuk a múltkor a telefonszámunkat. Most csak a 
képviselőtársaimnak köszönhetem, hogy itt vagyok, mert nem kaptam SMS-t és nem 
kaptam telefont. Én úton voltam, és ha képviselőtársam nem szól, akkor nem tudtam 
volna most idejönni. Kérem tehát, hogy a telefonomra küldjenek SMS-ben értesítést, 
hogy bizottsági ülés van, főleg ilyen esetben, mert e-mail közelében sem voltam ebben 
az esetben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Úgy hiszem tehát, hogy formálisan ezt a 

vizsgálandó ügyet lezárhatjuk, miszerint ezt befejezettnek tekinti a bizottság. Van-e 
észrevétel ezzel kapcsolatban?  

Államtitkár úrnak mondom, hogy az előző ülésen kértük a hivataltól a négy 
DK-s képviselő esküokmányát, mert különböző kósza hírek vannak ezzel 
kapcsolatban. Megkaptuk a négy okiratot. Én azt nem tudom, küldtek-e levelet a 
Jegyzői Irodának, de ahhoz nekem semmi közöm. Az esküokmányokat leellenőriztük, 
az szerintem rendben van. Ezt tehát tájékoztatásként mondom.  

Szavazás 

Amennyiben nincs észrevétel, kérem, aki ezzel lezártnak tekinti az ügyet, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy ez egyhangúlag 
megtörtént.  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a közreműködést. 
Az ülést berekesztem, és azzal a jó hírrel állok elő, hogy talán május 26-áig 

nem kell összeülnünk. 
Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 12 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


