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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkatársakat, 
érdeklődőket. A késés oka az, hogy az utolsó pillanatban kaptunk egy huszonvalahány 
pontos módosító indítványt, 29 pontos, és kaptunk egy módosító indítványt külön. 

Az én álláspontom az, és itt a bizottság bölcsességére hivatkozom, hogy engem 
nem érdekel, hogy belső vagy külső túlterjeszkedés, ha túlterjeszkedés van, akkor azt 
nem adjuk be. De bocsánat, itt most egyelőre csak a késés okáról beszéltem, most 
kezdjük el hivatalosan a bizottsági ülést! 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, különös tekintettel arra, hogy 
Vigh László képviselő úr Demeter Zoltánt helyettesíti, Budai Gyula alelnök úr 
Papcsák Ferenc alelnök urat, Vas Imre képviselő úr pedig Varga József képviselő urat 
helyettesíti.  

Egy percet áldozunk az új bizottsági tisztségekre, illetve tagságra. Korábban tag 
volt Budai Gyula képviselőtársunk, aki a legutóbbi döntés óta a bizottság alelnöke; 
Vitányi István képviselő urat, a volt alkotmányügyi bizottság tagját szintén 
alelnökként tisztelettel köszöntöm; és Vas Imre képviselő úr is visszatért az 
Igazságügyi bizottsághoz.  

Egyetlen napirendi pontunk van, az egyes törvényeknek a kormányzati 
szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, és biztonság 
kedvéért fölírtunk egy „egyebek” napirendi pontot. Ezt a napirendi javaslatot 
terjesztem a tisztelt bizottság elé. Kérdezem a bizottságot, van-e a napirenddel 
kapcsolatban észrevétel vagy kiegészítés, módosítás, bármi. (Nincs ilyen jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérem, a napirendről szíveskedjenek szavazni. 

Aki támogatja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet 
elfogadta. 

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/263. szám); részletes vita a 
HHSZ 44-45. §-a alapján, kijelölt bizottságként 

Az első kötelességünk az, hogy ennek a törvényjavaslatnak a 44. § (1) bekezdés 
szerinti helyességét kell megállapítani, azaz hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
tartalmi és formai követelményeknek; illeszkedik-e a jogrendszer egységébe; 
megfelel-e a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek; 
és megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Akinek tehát nem a módosító javaslatról, hanem az alap-törvényjavaslatról 
ezzel kapcsolatban kifogása, észrevétele van, akkor kérem, jelezze! (Nincs ilyen 
jelzés.) Amennyiben ilyen nincs, akkor erről szavazni kell. 

Tehát ki az, akinek az álláspontja szerint megfelel ezeknek a feltételeknek? Aki 
szerint megfelel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
ez 8 igen. Ki az, aki szerint nem felel meg? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Olyan nincs. És 
ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ez 3 tartózkodás. Egy képviselő pedig nem vett 
részt a szavazásban, jól értem? (Apáti István: Igen.) Igen, Apáti képviselő úr. Jó. 

Előrebocsátottam tehát a különböző, házszabállyal kapcsolatos felvetéseket.  
Az első L. Simon László képviselő úr módosító indítványa. Megkérdezem a 

kormány álláspontját, a kormány nyilatkozik-e erről. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! A 
kormány nem tárgyalta a módosító javaslatokat. Tárcaálláspontot tudok közölni, de 
nem minden módosító javaslatnál. 

L. Simon képviselő úr módosító indítványát még nem tudtuk áttekinteni. 
 
ELNÖK: Értettem, köszönöm szépen. Itt az az én problémám, hogy a 

törvényjavaslat a hivatkozott törvénynek a jelen szakaszát nem nyitja meg. És ahogy 
én a módosításban látom, nincs semmi olyan, ami a belső túlterjeszkedésből 
felmentési ok lehetne, erre, arra vagy amarra hivatkozással. Én azt javasolom a 
bizottságnak, hogy ennek a módosító indítványnak a kapcsán, figyelemmel erre, 
döntsünk arról, hogy házszabályellenes-e vagy sem.  

Aki szerint házszabályellenes és a bizottság nem foglal benne állást, kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag így döntött. 

Most jön a nagyobb falat, a 29 pontos indítvány. Államtitkár urat kérdezem, 
hogy erről a 29 pontról egyben kíván-e nyilatkozni, vagy menjünk pontonként. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, én 

egyben nyilatkozom, mert a tárcánknak egységes az álláspontja. Természetesen ettől 
függetlenül, ha a bizottság külön akarja tárgyalni, az más kérdés, de én egyben 
szeretnék nyilatkozni.  

A tárcaálláspontunk az, hogy támogatjuk a módosító javaslatokat, és 
álláspontunk szerint a bizottsági módosító javaslat tervezetében foglalt módosító 
javaslatok megfelelnek a házszabály 42. §-ában meghatározott követelményeknek, 
tehát a túlterjedés tilalmába nem ütközik. Mégpedig álláspontunk szerint azért nem, 
mert a 42. § b) pontja olyan kivételeket tartalmaz, amelynek kapcsán a bizottsági 
módosító javaslat 5. pontjában foglaltak esetén szerintünk ez a kivétel valóban 
fennáll, és a kivétel arra irányul, hogy abban az esetben engedhető meg az 
úgynevezett belső túlterjeszkedés, hogyha ez az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, azaz a jogbiztonság követelményének megfelel. Tehát itt 
pontosan a jogbiztonság garantálása érdekében van szükség arra, hogy az 5. pontban 
foglalt módosító javaslatot is elfogadjuk. 

Az írásban előterjesztett bizottsági módosítótervezet 8. oldalán található az az 
indoklás, amely tartalmazza, hogy miért van szükség erre a módosító javaslatra: mivel 
a törvényjavaslatban meghatározott módosítások joghatásának kiváltásához szükség 
van ilyen módosításra. Tehát lényegében az eredeti törvényjavaslat nem tudná a 
joghatásait kifejteni, ha az 5. pontban foglalt módosítást nem fogadná el az 
Országgyűlés. 

Tehát kétségtelenül igaz, hogy egy kivételes esetről van szó, kétségtelenül igaz, 
hogy belső túlterjeszkedésről van szó, de a tárcánknak az az álláspontja, hogy itt 
megállapítható ez a kivételes helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor tehát egyébként az összeset támogatja a 

tárca? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, elnök 

úr, az összes módosítási pontot. 
 
ELNÖK: Jó. Az a kérésem, államtitkár úr, hogy ha bármikor valamilyen 

közlendője van a pontokkal kapcsolatban, kérem, jelezze.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 
elnök úr, természetesen. 

 
ELNÖK: Szávay István képviselő úrnak adok szót. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Kedves Kormánypárti 

Képviselőtársaim! Tegyék már a szívükre a kezüket! Ez egy vicc, komolyan mondom; 
nagyon remélem, hogy ezt önök is érzik.  

Államtitkár úr, ezt a törvényjavaslatot önök a múlt héten csütörtökön 
nyújtották be. Én azt elhiszem, hogy ilyen meg olyan meg amolyan dolgok adódtak, 
de akkor talán normálisan elő kellett volna készíteni a törvényt, és akkor nem kellene 
három vagy négy nappal később 29 módosító javaslatot hozzá benyújtani.  

Ha ez egy bizottsági módosító javaslat, mi ebben nyilván nem kívánunk részt 
venni. Önök nyugodtan tegyék meg, kormánypárti képviselők, szavazzák meg, úgy, 
hogy fogalmuk nincs az egészről, hogy ebben mi van benne! Én azt kérem önöktől, 
tekintsünk most el attól, hogy itt egyesével végigmegyünk, mert mi ennyi idő alatt 
felelős álláspontot nem kívánunk kialakítani. Önök felelős álláspontot meg azért nem 
kívánnak kialakítani, mert természetesen nyilván támogatni fogják.  

Úgyhogy, elnök úr, én azt javaslom, hogy egyszerűsítsük le ezt a történetet 
annyival, hogy szavazzunk róla, és aztán menjünk haza a bizottsági ülésről, mert 
ennek semmi értelme nincs, ezzel érdemben foglalkozni most így ebben a formában 
nem lehet, felelőtlenség, és egészen elképesztő nonszensznek tekintem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosító indítványok támogatásánál az a 

kérdés, hogy amit a bizottság támogat, azt mint bizottsági módosító indítványt 
terjesztjük be a Háznak. Ennek a figyelembevételével kérem… (Dr. Vas Imre: Nem a 
Törvényalkotási bizottságnak?) Nem, nekünk a Ház felé kell továbbítani; fogja 
tárgyalni a Törvényalkotási bizottság is. 

Az 1. pontot ki támogatja? Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy az 1. pontot 8 igennel támogattuk. 

A 2. pontról szavazunk. (Szavazás.) Megállapítom, hogy ezt is 8 igennel 
támogattuk. 

A 3. pont következik. (Szavazás.) Megállapítom, hogy ezt is 8 igennel 
támogattuk. 

A 4. pontról kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy ezt is 8 
igennel támogattuk. 

Azt azért tisztáznunk kell, hogy a 4 ellenzéki szavazat az 4 nem vagy 4 
tartózkodás. 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem veszünk részt a szavazásban. 
 
ELNÖK: Tessék, Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Elnök úr, maximálisan egyetértek Szávay képviselő 

úrral. Fogalmam sincs, hogy ebben a, nem tudom, hány oldalon milyen módosító 
javaslatok vannak, mit terjesztett most elő államtitkár úr. Miről tudjak szavazni? 
Most kaptam meg, most látom. Egész egyszerűen nem tudok állást foglalni ebben! 
Tehát én ugyanazt képviselem, amit Szávay képviselő úr, hogy én erről nem tudok 
állást foglalni. (Dr. Vas Imre: Összenő, ami összetartozik.) Jaj! Ezt hagyjuk már, 
képviselő úr! (Apáti István: Hagyjuk már ezt a hülyeséget!)  
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ELNÖK: Én ezt tudomásul vettem. Ezt tehát akkor úgy vehetem, hogy a 4 

ellenzéki képviselő ennek okán nem kíván részt venni a szavazásban?  
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem veszünk részt a szavazásban. Nem szavazunk. 
 
ELNÖK: Nem szavaznak, jó. Figyelembe kell venni, de azt mondjuk, hogy 4 

képviselő távol tartotta magát a szavazástól. Jó. Parancsoljon, Teleki képviselő úr! 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Én szeretnék részt venni a szavazásban, és nemmel 

fogok szavazni. 
 
ELNÖK: És ez az eddigieknél is így volt? 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Így van, azokra is nemmel szavaztam. 
 
ELNÖK: Jó. Akkor tehát 3 képviselő nem vesz részt, illetve nem vett részt a 

szavazásban, egy képviselő pedig nemmel szavazott. Köszönöm. 
Az 5. pontban van az a házszabályi probléma, amit az államtitkár úr 

megindokolt, és a 8. oldalon lévő indokolásból is kiolvasható. Kérdezem a bizottságot, 
elfogadja-e ezt a kivételek közötti felsorolásnak, és beadja-e az 5. pontban lévő 
módosító indítványt vagy sem. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) 8 igen. Akkor tehát Teleki képviselő úr nemmel szavaz, a másik 3 
képviselő úr pedig nem vesz részt a szavazásban. (Szabó Sándor, Szávay István, 
Apáti István: Így van.) Értettem. 

A 6. pont következik; ezzel nincs házszabályi probléma. Kérdezem a bizottság 
tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor 
szavazunk. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő 
nem vett részt a szavazásban. 

A 7. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 8. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 9. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 10. pont. A 42. §-sal kapcsolatos módosítással is felmerül a házszabályi 
probléma, államtitkár úr, 42., 43., 44. Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, a 

mi értékelésünk szerint ez a módosító javaslat is házszabályszerű, tekintettel arra, 
hogy a módosítani kívánt rendelkezéseket megnyitotta a törvényjavaslat, és itt is a 
jogrendszer koherenciája indokolja az ezzel való összefüggést. Tehát megvizsgáltuk 
ezt a kérdést, de kétségtelenül igaz, hogy ennek a kivételes szabálynak a gyakorlata 
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még nem teljesen alakult ki, az elmúlt hetekben is folyamatosan alakítjuk ezt a 
gyakorlatot. Álláspontunk szerint ezek megfelelnek a házszabály rendelkezéseinek. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az államtitkár úr nyilatkozatát 
elfogadják-e a házszabályszerűség tekintetében. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
elfogadtuk. 

Ebből adódóan most már érdemben kell döntenünk a 10. pontról. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 11. ponttal kapcsolatban nincs házszabályi problémánk. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság 
támogatta; 3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 12. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 13. pont következik. Hát, igen, ez egy nagyon komoly tartalmi módosítás, 
hogy az „informatikáért” szövegrész helyébe az „e-közigazgatásért felelős miniszterrel 
és az informatikáért” szöveg lép a „miniszter” helyett. Kíván-e valaki hozzászólni? 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 
3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 14. pont a házszabályszerűség szempontjából szintén rendben van. Kíván-e 
valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság 
támogatta; 3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 15. pont szempontjából szintén rendben van. Az „állam tulajdonos jogait” 
kijavítja az „állam tulajdonosi jogait”-ra, tehát ennek az egy „i” betűnek a beiktatása 
történik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, 
szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 16. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 17. pont szintén rendben van. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 18. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 19. ponttal kapcsolatban kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 
3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 
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A 20. pont a következő. Az „agrár-vidékfejlesztésért” szövegrészt javítja 
„agrárpolitikáért” szövegre. Ez természetes, így van az új rendszerben; sok ilyen 
módosító van. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, 
szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 21. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 22. ponttal kapcsolatban kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. 
(Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 
3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 23. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 24. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 25. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 26. pont szintén rendben van házszabályi szempontból. Kíván-e valaki 
hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság 
támogatta; 3 képviselő nem vett részt a szavazásban. 

A 27. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 28. pont következik. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

A 29. pont az utolsó. Ebben fantasztikus módosítás van, az, hogy a szövegben 
szereplő „Vámegyed” helyett „Várnegyed” a helyes szöveg. (Derültség.) Úgyhogy azt 
hiszem, ezt még komolyabb előkészület nélkül meg is lehetne szavazni; ehhez túl nagy 
felkészülésre nincs szükség. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
szavazattal, 1 nem szavazat mellett a bizottság támogatta; 3 képviselő nem vett részt a 
szavazásban. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e előadót állítani a plenáris ülésen a 
részletes vitában. Szávay képviselő úr! 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Már csak azért is kérem, hogy állítson a bizottság 

előadót, mert én kisebbségi véleményt kívánok mondani, és azt viszonylag nehéz 
bizottsági előadó nélkül – vagy lehet? Nem lehet, ugye? 
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ELNÖK: Az itt egy jogos megjegyzés, hogy kisebbségi véleményként a 
bizottsági ülésen elhangzottakat lehet elmondani; a házszabály ugyanis így szól, 
képviselő úr, de nyugodtan kifogást lehet emelni. Egyébként hozzáteszem, a mi 
felkészülésünket is nehezítette az, hogy az utolsó pillanatban kaptuk meg ezt a 
módosító indítványt, ezért egy kicsit akadozott is a mi munkánk, de ez van.  

Minden további nélkül biztosítom tehát a lehetőséget, hogy Szávay István 
képviselő úr az itteni álláspontját kifejthesse a parlament plenáris ülésén. Mikor lesz 
ez a vita, lehet ezt tudni? 30-án vagy 4-én? (A jelenlévők egymás között egyeztetnek.) 
4-én. Megkérhetem Vas Imre képviselő urat, hogy képviselje a bizottság álláspontját? 
(Rövid egyeztetést követően:) A többségi álláspontot tehát Vas Imre képviselő úr 
mondja el, a kisebbségit pedig Szávay képviselő úr. 

Megadom a szót Szávay képviselő úrnak. 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Elnézést, elnök úr, én 4-én nem leszek, ez egészen 

biztos, úgyhogy a részünkről akkor majd Apáti képviselő úr mondja el a kisebbségi 
véleményt. (Szabó Sándor: Meg lehet osztani?)  

 
ELNÖK: Meg lehet osztani, persze. 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Elnök úr, akkor én is kisebbségi véleményt 

fogalmaznék meg. 
 
ELNÖK: 15 perc áll összesen a bizottság rendelkezésére, abból 7 perc a 

kisebbségi vélemény számára. Akkor majd Szabó képviselő úr és Apáti képviselő úr 
megállapodnak, hogy a 7 percet hogyan osztják fel egymás között. Így rendben van? 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen. 
 
SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Igen, köszönjük, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel tehát eljutottunk idáig. 
Most a törvényjavaslat részletes vitáját lezárom. Az elfogadott módosító 

indítványunkat be fogjuk adni a Házhoz, ez nyilván el fog menni a Törvényalkotási 
bizottsághoz, és a Törvényalkotási bizottságtól megy be a plenáris ülésre, de a 
plenáris ülésen is nekünk hangunk lehet. Ezzel kapcsolatban benyújtom a részletes 
vitáról szóló jelentést is, erről is szavaztunk már.  

Egyebek 

Tisztelettel, még a következő híreim vannak a bizottság számára. Július 8-án, 
kedden egy parlamenti emberi jogi bizottság érkezik ide – Teleki képviselő úrnak 
mondom, ez volt meghirdetve korábban, de akkor elmaradt –, 10 órakor. Én is el 
fogok jönni, és aki még el akar jönni, azt szeretettel látom.  

De a rossz hírem az, hogy július 8-án, kedden 11 órára összehívom a bizottsági 
ülést. Az egyházi kérelmek fölött döntést kell hoznia a bizottságnak. Kénytelen vagyok 
erre, mert július 11-én lejár az a határidő, ami a 60 nap – ha azt meg tudom védeni –, 
amikor az egyházi kérelmek ehhez a bizottsághoz kerültek. Úgyhogy mi ezt július 8-án 
szeretnénk elkészíteni és benyújtani a Ház elé. S akkor így a Háznak szeptember 10-
éig lesz lehetősége arra, hogy döntsön ebben a tíz kérdésben.  

Ennyit részemről az „egyebek” kapcsán. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 
bárkinek kérdése, észrevétele, egyebekben bármilyen hozzászólnivalója.  
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APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Tehát a jövő héten nincs is ülésünk? 
 
ELNÖK: Egyelőre, tudomásom szerint nem lesz ülésünk a jövő héten. Úgy 

tudom, hogy 30-án lesz egy ülése az Országgyűlésnek és 4-én, de ezekre előkészület az 
Igazságügyi bizottság részéről nincs, mert most elvégeztük a munkát. Legalábbis még 
így tudjuk, a tudomány mai állása szerint – ezt mindig így kérem tekinteni.  

Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Ezzel a bizottság ülését berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 11 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


