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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY 

határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/132. szám)  

(Rogán Antal, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Vigh László, Demeter Zoltán, 

dr. Papcsák Ferenc és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 

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

 

2. Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 

törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/135. szám) 

(Lázár János (Fidesz), dr. Vejkey Imre (KDNP), dr. Szűcs Lajos (Fidesz), dr. 

Rubovszky György (KDNP), Czunyiné dr. Bertalan Judit, dr. Vas Imre, Dr. 

Tiba István, Tasó László, Bodó Sándor, dr. Hörcsik Richárd, dr. Gulyás 

Gergely, Balla György és dr. Kovács Zoltán (Fidesz) képviselők önálló 

indítványa)  

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

 

3. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Demeter Zoltán (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   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Varga József (Fidesz) megérkezéséig dr. Kovács Zoltánnak (Fidesz) 
Szávay István (Jobbik) dr. Apáti Istvánnak (Jobbik)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 45 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

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

A bizottsági ülést megnyitom. Megállapítom a helyettesítést: Varga József 
képviselő urat Kovács Zoltán képviselő úr, Papcsák Ferenc alelnök urat pedig 
Demeter Zoltán alelnök úr helyettesíti. Kérdezem Apáti képviselő urat, helyettesíti-e 
Szávay képviselő urat. (Jelzésre:) Rendben van, akkor Szávay képviselő urat Apáti 
képviselő úr helyettesíti. A bizottság határozatképes.  

Az írásbelivel egyezően tartom fenn a napirendet. Azt az írásbeli napirendi 
javaslatot terjesztettük elő, hogy először az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
országgyűlési határozat módosításáról szóló előterjesztés részletes vitára való 
alkalmasságát, illetve a módosító indítványok fölötti vitát bonyolítsa le a tisztelt 
bizottság; a 2. napirendi pont pedig az egyes törvényeknek a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításairól szóló 
törvényjavaslatnak szintén a részletes vitára való alkalmassága és a módosító 
indítványokról való szavazás. 

Kérdezem, a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele vagy 
megjegyzése. (Nincs.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Kérdezem, ki támogatja a 
napirend elfogadását. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY 
határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/132. szám); 
részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján 

Tisztelt Bizottság! Először arról kell döntenünk, hogy az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014-es országgyűlési határozat módosításával kapcsolatos 
H/132. számú határozati javaslat megfelel-e az Alaptörvénynek, az egyes 
törvényeknek, nyelvhelyesség szabályainak, és mindennek, amit a házszabály 44. §-a 
előír. 

Kérdezem, ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kifogása, aggálya a 
törvényjavaslattal szemben. (Nincs ilyen jelzés.) Az előterjesztők nevében az 
országgyűlési határozat tekintetében Czunyiné képviselő asszony van jelen. 
Nyilatkozik-e képviselő asszony a megfelelőségről? 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Megfelel, igen. Köszönöm 

szépen. 
 
ELNÖK: Nyilatkozott tehát az előterjesztő képviselője, hogy megfelel a 44. §-

nak. Köszönöm szépen. 
Kérdezem a bizottság tagjait, megállapítják-e azt, hogy az előterjesztett javaslat 

a házszabály 44. §-a szerint szabályosan lett előterjesztve. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt 
elfogadta. 

Máris elérkeztünk a módosító indítványokhoz. 
Az 1. pontban Tóbiás József és Bárándy Gergely képviselő úr terjesztett elő 

módosító javaslatot, amely összefügg a 4. ponttal. Kérem az előterjesztőt, 
nyilatkozzon. 
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CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Nem tudom, államtitkár úr a házszabállyal 

kapcsolatosan kíván-e kormányálláspontot mondani. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, megítélésem szerint csak akkor kellene nyilatkozni, ha a 
kormány tevékenységével összefüggene, de ezek a kérdések nem ilyenek, legalábbis a 
módosító javaslatokat áttekintve nem találtam ilyet. Tehát nem kívánok nyilatkozni 
ezekben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezt globálisan elfogadjuk válaszként. 
Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ki 

támogatja az 1. pontot, összefüggésben a 4-essel? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság tehát nem támogatta. 

A 2. pontban Tóbiás József és Bárándy Gergely képviselő urak a 9. § elhagyását 
javasolják. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatják. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Ki támogatja az előterjesztett módosító indítványt? (Szavazás.) 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság tehát nem támogatja. 
Köszönöm szépen. 

A 3. pontban Apáti István és Staudt Gábor képviselő urak kicsit beszigorítják a 
házszabályt. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 

Nem. Kérdezem, ki támogatja az előterjesztett módosító indítványt. (Szavazás.) 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság tehát nem támogatta. 
Köszönöm szépen. 

Az 5. pont Apáti István és Staudt Gábor képviselő urak módosító indítványa. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólás van-e? (Nincs.) Amennyiben nincs, ki 

támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
6 nem. A bizottság tehát nem támogatta. Köszönöm szépen. 

A 6. pontban Csöbör Katalinnak van egy házszabály-módosító indítványa. (Dr. 
Apáti István: A reggeli vitára már rögtön reagáltak is. Csöbör Katalin 
egyszemélyes gyorsreagálású hadtest.) Örülök, hogy ezt nem kellett mondani. 
(Derültség.) Az előterjesztőt kérdezem. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Az előterjesztő támogatja a 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kétirányú döntést kell hoznunk, egyszer 

arról, hogy házszabályszerű-e, illetve támogatja-e a bizottság. Ezt egyben meg lehet 
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szavazni. A kérdésem tehát, hogy a bizottság támogatja-e ezt a módosító indítványt. 
(Szavazás.) 6 igen. Ki van ellene? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság tehát elfogadta a 
módosító indítványt. Köszönöm szépen. 

Ezzel ennek a határozati javaslatnak a megvitatását befejeztük és a részletes 
vita szakaszát lezártuk. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 
szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/135. 
szám); részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján 

Tisztelettel, most ugyanezt az eljárást kell lefolytatnunk a 2. napirendi pont 
kapcsán is. Az előterjesztő képviseletében kell abban nyilatkozni – köszöntöm Vejkey 
Imre képviselő urat –, hogy az előterjesztés megfelel-e a házszabály 44. §-ában írt 
feltételeknek, az Alaptörvénynek, egyes törvényeknek, nyelvhelyességi okból 
megfelel-e az előírásoknak. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és elnök 

urat. Nyilatkozom, hogy megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? (Nincs.) 

Amennyiben nincs, a bizottságnak döntést kell hoznia a tekintetben, hogy ennek a 
törvényjavaslatnak, amely T/135. számon került iktatásra, a 44. § szerint szabályosan 
történt az előterjesztése. (Varga József megérkezik az ülésre.) Tisztelettel köszöntöm 
képviselő urat. 

Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 6 igen. Aki 
nem fogadja el? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság ezt elfogadta. 

Ennél a törvényjavaslatnál négy módosító indítvány van előttünk. 
Az 1. pont kapcsán kérem nyilatkozni az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az 1. pontot – az én okmányom szerint – Tuzson 

Bence képviselő terjesztette elő a törvényjavaslat 54. §-ának módosítása 
vonatkozásában. Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Elnök úr, tárcaálláspontot tudok jelezni: a tárcánk egyetért a 
módosító javaslattal. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem, az 1. pontot ki 
támogatja. (Szavazás.) 6-an támogatjuk. Ki szavaz nemmel? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatta az 1. pontot. 

A 2. pont Tóbiás József, Gúr Nándor és dr. Varga László képviselő urak 
módosító indítványa. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: A kormány képviselője? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Elnök úr, a tárcánk meghatottan áll a módosító javaslat előtt, hogy 
Tóbiás József és ellenzéki képviselőtársak így aggódnak a kormány külszolgálatra 
rendelt közszolgálati dolgozóiért, de szerintünk nem jó a módosító indítványuk. Tehát 
azt javaslom, hogy ne támogassa a bizottság. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Hozzászólás a bizottság részéről? (Nincs.) 

Kérdezem, ki támogatja a 2. módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Ki van ellene? (Szavazás.) 6 nem. A bizottság tehát nem 
támogatta. Köszönöm. 

A 3. pont Tuzson Bence képviselő úr módosító indítványa. Előterjesztő? 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az előterjesztők támogatják, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárcánk egyetért a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a 3. pontban foglaltakat? (Szavazás.) 6 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. A bizottság tehát támogatta. Köszönöm. 

A 4. pontban dr. Staudt Gábor képviselő úrnak van egy javaslata, amelyben a 
30 százalékot 15 százalékkal megemelheti című módosítás van. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja a módosítást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem értünk egyet a módosítással. 
 
ELNÖK: Nem értenek egyet. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem, ki támogatja a 4. 
pontban a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta.  

Tisztelettel, én most tanulom ezt az új házszabályt. Az előző napirendi pontban 
egy támogatott módosító indítványt is mint bizottsági módosító indítványt kell 
előterjeszteni, és ebben az esetben is ezt a két elfogadott módosító indítványt mint 
bizottsági módosító indítványt fogjuk beterjeszteni. Azután a Törvényalkotási 
bizottság át fogja írni az egészet, és a saját módosító indítványaként fogja 
beterjeszteni a Ház elé. Ezt tájékoztatásként elmondtam. 

Van-e egyebek, vagy bármilyen kérdés, észrevétel? (Nincs ilyen jelzés.) Ha 
nincs, nagyon szépen köszönöm a megjelenést. 

Ezzel befejeztük a bizottsági ülést. Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18.00 óra)  
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Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


