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Napirendi javaslat  

 

1. Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság 
között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti 
átadási eljárásról szóló megállapodásban meghatározott nyilatkozatok 
megtételéről szóló törvényjavaslat (T/1762. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről:  
 
a) Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és 
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak 
átalakítását szolgáló módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1559. szám)
  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  
 
b) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénynek az egyablakos önkormányzati ügyintézés bevezetésével 
összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1563. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)   
 

3. Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1919. szám)  
(Rogán Antal, Németh Szilárd István, dr. Papcsák Ferenc, Dunai 
Mónika (Fidesz), dr. Simicskó István (KDNP), dr. Fónagy János és 
Kucsák László és László Tamás (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság, sürgős eljárás keretében)  
 

4. A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes 
igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/1709. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

5. Az úgynevezett ellenőrző albizottság megalakítása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján)  
 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Varga József (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Demeter Zoltán (Fidesz) Budai Gyulának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászólók   
Dr. Berke Barna államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Sallai R. Benedek (LMP) képviselő  
Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár  
(Belügyminisztérium)  
Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 2 perc)  

Az ülés megnyitása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a munkatársakat és mindenkit, aki 
figyelemmel kíséri munkánkat.  

Az Igazságügyi bizottság mai ülését megnyitom. Megállapítom, hogy Teleki 
László képviselő úr helyettesíti Bárándy Gergely képviselő urat, Budai Gyula alelnök 
úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselő urat, Varga József képviselő úr pedig Vigh 
László képviselő urat helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Az első kérdés a napirendünk. A napirend 2/a pontjával kapcsolatban 
szeretném bejelenteni, hogy Schiffer András frakcióvezető úr kéréssel fordult a 
bizottsághoz; az ő indítványáról van szó, és kérte, hogy a bizottság a mai napirendről 
vegye le, mert jelen szeretne lenni a tárgyalásánál, de a mai bizottsági ülésen nem tud 
megjelenni.  

Kérdezem a bizottságot, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
észrevétele vagy hozzászólnivalója. (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nincs. 
(Apáti István megérkezik az ülésre.) 

Kérem tehát, hogy a 2/a pont levételével együtt a mai napirendről a bizottság 
szíveskedjék dönteni. Aki ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez egyhangú. 

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég 
Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és 
Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásban 
meghatározott nyilatkozatok megtételéről szóló T/1762. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján; kijelölt 
bizottság) 

Megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását: az Európai Unió, valamint az 
Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, 
valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodásban 
meghatározott nyilatkozatok megtételéről szóló törvényjavaslat. Itt semmi más 
feladatunk nincs, mint a határozati házszabály 44. és 45. §-a alapján a részletes vita 
keretében megállapítani, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a törvényi feltételeknek, 
figyelemmel arra, hogy az indítványhoz módosító indítvány nem érkezett. (Dr. Vas 
Imre távozik a teremből.) 

Tisztelettel köszöntöm Berke Barna államtitkár urat. Kérdezem, kíván-e bármit 
is mondani a bizottságnak. 

 
DR. BERKE BARNA államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő részéről annyit kívánok mondani, 
hogy megítélésünk szerint az Alaptörvénynek, illetőleg Magyarország nemzetközi 
jogi, valamint európai uniós jogi kötelezettségeinek az előterjesztés megfelel. 
Tekintve, hogy az elfogatóparancs, illetőleg az átadási eljárás alapvető jogokat érint, 
ezért tettünk javaslatot törvényi szintű szabályozásra. 

Ami pedig a nemzetközi jogi dimenziót illeti, ez a törvényjavaslat valójában egy 
létező, működő, az Európai Unión belül létező, működő mechanizmusnak a 
kiterjesztése további két államra, további két állammal való együttműködésre. 
Köszönöm. (Dr. Vitányi István megérkezik az ülésre.)  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, az államtitkár úr a 44. § (1) bekezdés 
három pontját érintette, amit én az államtitkár úr által elmondottaknak megfelelően 
terjesztek a bizottság elé; d) pontként pedig azt, hogy megfelel az előterjesztés a 
jogalkotás szakmai követelményeinek.  

Aki ezzel kapcsolatban hozzászólni kíván, megadom a szót. (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólót nem látok.  

Kérdezem, hogy a bizottság a 44. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek 
megfelelően megállapítja-e, hogy az előterjesztés alaptörvényszerű, a jogrendszerbe 
illeszkedik, megfelel a nemzetközi jognak és a magyar szakmai feltételeknek. Aki ezt 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igen 
(Apáti István jelzésére:) és 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

Ezzel a részletes vitát lezárom. Nagyon szépen köszönöm a megjelenést. Az 1. 
napirendi pont tárgyalását befejeztük. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

b) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvénynek az egyablakos önkormányzati ügyintézés 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló T/1563. számú 
törvényjavaslat 

Következik az önálló indítványok tárgysorozatba vételéről szóló 2. pontból a b) 
pont: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek 
az egyablakos önkormányzati ügyintézés bevezetésével összefüggő módosításáról 
szóló T/1563. számú törvényjavaslat. 

Tisztelettel köszöntöm Sallai R. Benedek LMP-s képviselő urat. Megadom a 
szót, a tét a tárgysorozatba vétel. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az önkormányzati kampány ideje alatt nagyon sok kistelepülési 
polgármesterrel találkoztunk az elmúlt időszakban, nagyon sok kisvárosi, tízezer 
lakos alatti településen találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy összevont 
önkormányzatoknál jelentkeztek azok a problémák, miszerint gyakorlatilag egy-egy új 
hivatalban, ahova egy szomszéd településről esetleg be kell menni, fogalmuk sincs az 
állampolgároknak, hogy melyik irodába menjenek, melyik szintre, hogyan kérjenek 
segítséget.  

Ezenkívül azt feltételezem, hogy többüknek vannak önkormányzati 
tapasztalataik, jegyzőként, önkormányzati képviselőként ténykedtek, és látták azt, 
hogy köztisztviselői szinten milyen kapacitásokat von el az, hogy sokszor csak 
általános tájékoztatást adnak magas kompetenciájú ügyintézők, és olyan, viszonylag 
sok feladattal betemetett önkormányzati munkatársak látják el általában egy-egy 
adatlapnak a fénymásolását, általános tájékoztatást egy-egy kérelem beadásáról, hogy 
azt feltételezzük, hogy jobb lenne, ha ez a rendszer megváltozna, és nem feltétlenül 
magas kompetenciájú köztisztviselők foglalkoznának ezekkel a feladatokkal. Ez az 
egyik része a javaslatnak. 

A másik oldala a javaslatnak az a nyilvánvaló tény, hogy állampolgárok 
sokasága munkaidőben nagyon nehezen tud eljutni az önkormányzati hivatalokba, 
nehezen tudja az ilyen általános közigazgatási ügyeit intézni, és ebből adódóan 
sokaknak segítene az, hogyha lenne egy olyan állandó zöld szám, egy állandó iroda, 
amely általános információkat próbál átadni minden állampolgárnak minden egyes 
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olyan hivatali ügyről, amit az adott önkormányzatok hatáskörükben és 
illetékességükben ellátnak. 

Azt feltételeztük, hogy lehetne úgy szervezni az önkormányzatok munkáját, 
hogy egy-egy munkatárs, aki lényegesen magasabb empátiakészséggel rendelkezik, 
jobb a kommunikációs készsége és könnyebben tud emberekkel szót érteni, olyan 
megbízást kapjon, hogy általánosan tudjon adatlapokat átadni, fénymásolni, 
tájékoztatást adni, kérelmek beadásához segítséget adni, jogi lehetőségekről 
tájékoztatni, hogy kinek milyen megoldást lehet találni az ügyei intézésére. Azt 
gondoltuk, hogy ehhez az a fajta ügyfélszolgálati rendszer, amelyet a bizniszszektor 
nagyon régen használ, és hosszú ideje általánosan elterjedt, hasznos lenne, ha az 
önkormányzatoknál is megjelenne. Ebből következik az a javaslat, hogy esetleg 
tanuljunk valamit a bizniszszektorból, vegyük át azt a gyakorlatot, hogy arra képzett, 
ügyfelekkel könnyen szót értő, empatikus emberek, akiknek a fő hatáskörük és 
feladatuk az, hogy segítséget nyújtsanak és sokkal ügyfélbarátabbá tegyék a hivatali 
ügyintézéseket, átvegyék azt a feladatot, amit sokszor a közigazgatási munkát ellátó, 
magasabb kompetenciájú emberek nem biztos, hogy ugyanolyan hatékonysággal és 
eredményességgel tudnak ellátni.  

A javaslat, amely önök előtt van, erről szól. Nyilvánvalóan úgy tűnhet első 
ránézésre, hogy ez többletkiadásokat jelenthet az önkormányzatoknak; a mi 
véleményünk szerint átszervezésekkel, megfelelő humánpolitikával ez megoldható 
lenne.  

A másik, ami aggályként bennünk is felmerült, hogy a legkisebb települések 
esetében, tehát az ezer fő alatti települések esetében ez hogyan jelentkezhetne. Azt 
gondoljuk, hogy az összevont önkormányzatoknál sok esetben jelentene 
pluszlehetőséget az, hogy esetleg telefonos ügyintézéssel könnyebben juthatnak 
információkhoz emberek, adatlapok e-mailes kitöltésével, ami tovább könnyíti az 
életüket, és csökkenti esetleg a mobilitással kapcsolatos feladataikat, hiszen 
könnyebben hozzájuthatnak ugyanazokhoz az adatlapokhoz, nyomtatványokhoz, és 
ebből adódóan nem kell egy-egy ügy miatt ötször-hatszor bemenni egy hivatalba, 
hanem ez a szám csökkenthető, és ezáltal ügyfélbarátabb hivatalok jöhetnek létre, 
úgy, hogy közben a hivatalok munkahatékonysága is javul.  

Ez a javaslat van önök előtt. Bízom benne, hogy ugyanezeket a gondolatokat ki 
tudták belőle olvasni, és ehhez kérjük tisztelettel a támogatásukat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a kormány kíván-e nyilatkozni 

ebben az ügyben. 

Hozzászólások 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 
(Belügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A kormány úgy gondolja, 
hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben pontosan az ez 
irányú munkát alapozta meg. A részletekbe menően pedig nem támogatja ezt az 
előterjesztést, mivel az önkormányzatoknak az európai chartájában lefektetett 
alapjoga, hogy szabadon határozzák meg a feladataik ellátását szolgáló szervezetet és 
működést. Ennek alapján gyakorlatilag az a fajta, a kormányablakokhoz hasonló 
munka egyébként folyamatban van, de hogy ehhez az önkormányzatok milyen módon 
alkalmazkodnak, azt az önkormányzatoknak saját hatáskörükben és saját 
lehetőségeik figyelembevételével van joguk és kötelezettségük is egyben 
meghatározni. 

Tehát a javaslat ilyen értelemben nem támogatott. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Apáti 
képviselő úr kért szót. Megadom a szót, parancsoljon! 

 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Újfent nem értem, miért nem lehet legalább az első selejtező körön 
átengedni ezt a javaslatot, aztán lehetne módosító javaslatokkal, meg normális, 
egészséges vitával bővíteni, kiegészíteni, módosítani. Itt megint azt látom, hogy az a 
probléma, hogy ellenzéki képviselő nyújtotta be, ez a legfontosabb.  

Másrészt a chartára való hivatkozás meglehetősen álságos, mert azért az elmúlt 
ciklusban egy sor olyan módosításon esett át az önkormányzati rendszer, ahol 
igencsak figyelembe kellett volna venni ezt az európai chartát; akkor nem volt ennyire 
fontos. Nagyon sok helyen csorbították az önkormányzatok valódi 
önkormányzatiságra vagy önkormányzásra való képességét és alkalmasságát. Ehhez 
képest ez a javaslat valóban a tapasztalatból, a gyakorlatból táplálkozván igencsak 
támogatható lenne.  

Nem azt mondom, hogy teljesen tökéletes, de legalábbis általános vitára 
alkalmas. Láttam itt egyébként kormánypárti képviselők részéről is helyeslő 
bólogatásokat az expozé közben. Úgyhogy arra kérem kormánypárti 
képviselőtársaimat, hogy szakítsanak az elmúlt közel öt esztendő rendkívül káros és 
visszatetsző gyakorlatával, engedjük át. Aztán vitatkozunk róla, és majd meglátjuk, 
hogy mi lesz belőle. Nem hiszem, hogy szentségtörés lenne, ha most zöld jelzést 
adnánk itt ennek a javaslatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki László képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A Magyar Szocialista Párt is támogatni kívánja ezt a törvénytervezetet, 
annak ellenére, hogy vannak fenntartásaink nekünk is, de azt gondoljuk, a cél 
támogatható, és nyíltan lehetne vállalni. Azért is, mert a kormányablakoknál nincs 
lehetőségük főleg a kistelepülésen élőknek, hogy kellőképpen oda tudjanak menni és 
munkaidőn kívül, a buszt nem lekésve tudjanak az ügyeikben intézkedni. Mert 
legtöbbször mennek a buszmegállóba, mennek haza munka után, ott pedig nincsenek 
kormányablakok a kistelepüléseken. Tehát én azt gondolom, az önkormányzat 
megkerülhetetlen abban, hogy még jobban ellássa a lakosságot, ezért mi nagyon 
fontosnak tartjuk ezt a célt.  

Persze felvet olyan kérdéseket is ez a napirendi pont, hogy például a költségek 
fedezetét is, ahogy az előterjesztő jelezte, nem látja, hogy miből vagy hogy lesz-e 
ennek egyáltalán pluszköltsége. Én azt gondolom, mindenképpen fontos lett volna 
valamilyen háttérszámítást végezni annak érdekében, hogy lássuk mi is, hogy az 
önkormányzatokra ez pluszterhet ró-e, mert ha igen, akkor magam nem tudnám ezt 
jó szívvel megszavazni, mert az önkormányzatok már annyira túl vannak feszítve, 
hogy nemigen lehetséges, hogy további terhet tudjunk rájuk rakni.  

Ezért tehát mi támogatjuk, de nyitott kérdéseink vannak továbbra is. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további hozzászólás van-e. (Nincs 

jelentkező.) Nincs. Megadom a szót az előterjesztőnek, ha kíván reagálni. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP): Igen, köszönöm szépen a gondolatokat. El kell 
mondjam, hogy ezekkel a fenntartásokkal leginkább azért küzdöttünk mi is, mert 
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nem reprezentatív az a vizsgálat, amit végeztünk, hanem néhány tucat 
önkormányzattal egyeztettünk ez ügyben, ami nyilvánvalóan nem képezi le 
Magyarország összes önkormányzatának az eddigi tapasztalatait.  

Ennek ellenére általánosan elmondható az, hogy államigazgatási főiskolát 
végzett, rosszabb esetben jogász végzettségű, tehát olyan magas kompetenciájú 
emberek látnak el sima tájékoztató, kommunikációs feladatokat önkormányzatoknál, 
ami semmiképpen sem a hatékony humánerőforrás-használat alapvető elveit valósítja 
meg. Ide olyan emberekre lenne szükség, akik, mint elmondtam, empatikusan, 
megértően és jó kommunikációs készséggel, érthetően, könnyen tudják elmondani a 
lakosságnak, az állampolgároknak, hogy mit is kell elintézni. S emellett a zöld szám 
bevezetése nagyon nagyban lehetővé tenné, hogy lényegesen ügyfélbarátabb legyen a 
rendszer. 

A költségviselés tekintetében azt gondoljuk, mint mondtam, hogy 
átcsoportosítással lenne ez lehetséges. Valóban merülhetnek fel kérdések. 
Ugyanakkor Apáti képviselő úrral ismét egyetértve, azt kell mondjuk, azt gondoltuk, 
hogy miután a Fidesznek sokkal nagyobb érdekeltsége van önkormányzatoknál, mint 
az LMP-nek, lehet, hogy az ottani önkormányzati kabinetnek vagy bármi ilyesminek a 
bevonása, esetleg nagyobb pártoknak a bevonása további módosító javaslatokkal 
tehetné még tökéletesebbé ezt az indítványt, amely véleményünk szerint céljaiban 
támogatandó kellene hogy legyen, hiszen a hatékonyságot szolgálja. 

A kormány álláspontjával kapcsolatban, szintén egyetértve egy véleménnyel, az 
önkormányzatiság chartájára az előző Orbán-kabinet munkája alapján valószínűleg 
én sem nagyon hivatkoznék, hiszen számtalan esetben csorbította úgy az 
önkormányzatok feladat- és hatáskörét, vett el illetékességeket, hatásköröket, 
önkormányzati intézmények egy részét, hogy az önkormányzatiság alapvetően az 
elmúlt négy-öt évben csökkent a legjelentősebben az elmúlt huszonöt év alatt. Tehát 
valószínűleg ezeknek az elveknek a jelen javaslatra való alkalmazását semmiképpen 
sem érezném elfogadhatónak. Ez pontosan azt segítené elő, hogy az 
önkormányzatoknál magasabb színvonalú, jobb munka folyjék, és ez lényegesen 
ügyfélbarátabb kezdeményezés. Ha a kormányzatnak vannak fenntartásai, minden 
további nélkül lehetősége van arra, hogy módosító indítvánnyal, a kétharmados 
többséggel élve, jobbá tegye ezt a javaslatot. 

Arra kérem a tisztelt bizottságot, tegye lehetővé a tárgysorozatba vételt, hogy 
legyen erről vita, és újra tárgyaljon a parlament olyan kérdést, amely az emberek 
mindennapi életére közvetlen hatással van, és esetleg jobbá, könnyebbé teheti azokat 
az ügyintézéseket, ami most sok-sok ember számára nyűgöt és gondot jelent. Kérem 
tisztelettel a támogatásukat és a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem Apáti 

képviselő urat, véletlen-e, hogy nincs nálam Szávay úr meghatalmazása, vagy nem 
kívánja helyettesíteni a frakciótársát. (Rövid egyeztetést követően:) Valóban, a 
Jobbik képviselői nem adnak helyettesítési megbízást. Jó. 

Döntés a tárgysorozatba vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 6 tartózkodás mellett a bizottság nem vette az indítványt 
tárgysorozatba. Varga képviselő úrnak két szavazati joga van helyettesítés okán. 

Köszönöm szépen, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 
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Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 
T/1919. számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján; kijelölt bizottság, sürgős eljárás keretében) 

A 3. napirendi pontunk következik: az egyes önkormányzatokat érintő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.  

Itt az összetétele a bizottsági munkának a következő: először döntenünk kell a 
részletes vita szabályai szerint a határozati házszabály feltételrendszeréről; utána a 
módosító indítványt kell megtárgyalni; végül pedig dönteni kell egy esetleges 
bizottsági módosító indítvány előterjesztéséről. 

Köszöntöm előterjesztőként az államtitkár asszonyt. Megkérdezem, kíván-e 
nyilatkozni a határozati házszabály 44. §-a tekintetében. (Jelzésre:) Nem. 

Tisztelettel, arról kell döntenünk, hogy megfelel-e az alkotmánynak, a 
nemzetközi jognak, illeszkedik-e a jogrendszerhez, s hogy a jogalkotás szabályainak 
megfelel-e. Én indítványozom, hogy e tekintetben fogadja el helyesen 
előterjesztettnek a bizottság a törvényjavaslatot. Kérdezem, ebben a témakörben 
kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem; akkor először ebben kell 
határoznunk.  

Tehát ki az, aki elfogadja azt, hogy a határozati házszabály 44-45. §-a 
feltételrendszerének megfelel az előterjesztés. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 igennel (Apáti István jelzésére:) és 1 
tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

12 pontos a háttéranyagunk.  
Az 1. pont Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor képviselők önálló indítványa. 

Előterjesztőként megkérdezem Papcsák Ferenc alelnök urat, hogy mint előterjesztő 
támogatja-e az adott módosító indítványt. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Ez 3 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-en nem támogatják. A bizottság tehát nem 
támogatta. 

A 2. pont Schiffer András képviselő úr indítványa, illetve vele azonosan 
Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor képviselők indítványa. Kérdezem először Papcsák 
alelnök urat. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, ki támogatja? (Szavazás.) Ez 3 
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igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-en nem támogatják. A bizottság nem 
támogatta. 

A 3. pont Balla Mihály képviselő úr módosító indítványa, amely összefügg a 6. 
ponttal, a kettőt együtt tárgyaljuk és együtt fogunk dönteni is róluk. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Kérdezem a kormányt. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. Teleki képviselő 

úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Itt is azt a kérdést teszem fel, hogy mi az oka annak, hogy a székhely 
változását kezdeményezik Vannak-e ennek olyan költségei, ami terhet ró az 
önkormányzatra, akár a megyeire, vagy hogyan gondolják ezt?  

Számunkra egyébként érthetetlen, hogy miért kellett kezdeményezni ezt a 
székhelyváltást, amikor több évtizedes tapasztalat alapján ott volt eddig is. Ezért a 
Magyar Szocialista Párt nem tudja támogatni, hogy székhelyváltás legyen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Nem. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a módosító indítványt. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2-en nem 
támogatják. És ki tartózkodik? (Szavazás.) Ez szintén 2. A bizottság tehát támogatta. 

A 4. pont Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor módosító indítványa.  
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány képviselőjét. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e hozzászólni valaki. 

(Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ez 2 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 7 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Az 5. pont szintén Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor, ugyancsak elhagyásra 
irányuló módosító indítványa.  

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A kormány? 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja.  
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ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-en nem támogatják. És ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 6-oson túl vagyunk. 
A 7. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor képviselők a 7. § módosítását 

indítványozzák. Kérdezem Papcsák alelnök urat. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormányt kérdezem. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 8. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor képviselők szintén elhagyást 
indítványoznak. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A kormány képviselőjét kérdezem. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ez 6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 3 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 9. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor képviselők szintén elhagyást 
javasolnak. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a kormányt. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. A bizottságban hozzászólásra jelentkezőt 

nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-en 
nem támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta. 

A 10. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor módosítani kívánják a 
törvényjavaslat 10. §-át, korlátozni szeretnék a számszerűséget. Kérdezem az 
előterjesztőt. 
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DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

A 11. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor a 11. § elhagyását 
indítványozza. Az előterjesztőt kérdezem. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt elnök úr, nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: A kormányt kérdezem. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Ki támogatja a bizottságból? 

(Szavazás.) Ez 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
nem szavazat (Jelzésre:) és 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja.  

A 12. pontban Hegedűs Lorántné és Staudt Gábor a 12. § elhagyását 
indítványozza. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, nem 

támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormányt. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Nem támogatja a módosítást. 
 
ELNÖK: Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 

igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 7 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Most arról kell döntenünk, hogy kiosztásra került a részletes 
vitát lezáró bizottsági módosító javaslat aláhúzott címmel, ez az 1. §-hoz előterjesztett 
módosító indítvány. Azt indítványozom, hogy a bizottság ezt a módosító indítványt 
szíveskedjen előterjeszteni mint részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot. 
Kérdezem először az előterjesztőt, mi a véleménye róla. 

 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr, a 

lehetőséget. Úgy látom, hogy indokolt, az adózási része különösen. Azt gondolom, 
hogy tudom támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány véleményét. 
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FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár 

(Belügyminisztérium): Kormányvéleményt nem tudok mondani, de a tárca, a szakmai 
szervezet, azon belül a minisztérium önkormányzati államtitkársága nevében 
támogathatónak tartom. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Teleki László jelentkezik.) Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ez a törvénytervezet a vállalkozóknak elvonást jelenthet 
adókedvezményekben. Az a kérdésem, hogy ezt jól látjuk-e, és ha igen, mi az oka 
annak, hogy ennek ellenére támogatták, illetve előterjesztik ezt a törvénytervezetet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Papcsák képviselő úrnak mint előterjesztőnek adom meg a szót. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: a látható az alap-

jogszabálynál, amely az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szól, 
hogy az most megy, illetve szavazunk is róla, és ez a rendelkezés nincs összhangban az 
adótörvények csomagjával, amely be lett terjesztve, illetve nem lett megteremtve a 
koherenciája a hatályban lévő törvényekkel. Maga az előterjesztő úgy gondolja, hogy 
eredetileg indokolt lenne, csak az idő rövidségére tekintettel az adótörvénynek az 
ilyetén történő módosítása hosszabb időt vett volna igénybe vagy venne igénybe. 
Ezért tettünk arra módosító javaslatot, hogy az adórészeket vegyük ki belőle, és 
amennyiben megteremtődik a lehetősége, a jövő évre vonatkozó adókkal összefüggő 
rendelkezésekhez, új törvényekhez, illetve az adórendszerhez beigazítható, akkor újra 
előjönnénk ezzel a kérdéssel, ami egyébként indokolt, és azt gondolom, szükségszerű 
is lenne, illetve kedvező is, ahogy ön is mondta, képviselő úr. De most nem lett 
megteremtve a koherenciája a futó jogszabályi tervezetekkel, illetve a következő évi 
költségvetéssel. Ezért vennénk ki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Azt látom, 

hogy ezzel a koherenciazavarral sérülnek a vállalkozók, mert ez ad, az igaz, viszont az, 
amit kivesznek, az pedig elvon a vállalkozóktól. Ebből adódóan a két időpont között 
mi a helyzet, erre szeretnék még rákérdezni. 

 
ELNÖK: Egy pillanat! (A jelenlévők egymás között egyeztetnek.) Kérdezem, 

kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. 
Határozathozatal következik. Kérdezem a bizottságot, hogy ezt a bizottsági 

módosító indítványt előterjeszti-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen szavazat. Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 2 
nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett 
a bizottság ezt elfogadta. 

Ezzel az önkormányzatokat érintő törvénycsomag módosításáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját lezárom, és ezt a napirendi pontot is befejeztük. 

Köszönöm szépen az államtitkár asszonynak a jelenlétet. 
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A központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes 
igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1709. számú 
törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján; kijelölt 
bizottság) 

Következik a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes 
igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 1709. számú törvényjavaslat részletes 
vitája. Kijelölt bizottság vagyunk. Itt is ugyanaz lesz, hogy először nyilatkoznunk kell a 
részletes vita szabályairól, aztán a módosító indítványokról fogunk tárgyalni, és itt is 
sor kerül bizottsági módosító indítvány előterjesztésére.  

Tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat. Megadom a szót. A határozati 
házszabály 44. §-ával kapcsolatos döntési körben kíván-e nyilatkozni? 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntöm önöket. 

Felkai László vagyok, a BM közigazgatási államtitkára. Nem kívánok nyilatkozni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ebben a témakörben kíván-e 

valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, arról kell először 
dönteni, hogy a 44. § feltételeinek az előterjesztés megfelel-e vagy sem. Aki úgy tartja, 
hogy megfelel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 
igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Olyan nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 
tartózkodás mellett a bizottság megállapította, hogy a határozati házszabály 
feltételeinek megfelel. 

Elő van terjesztve négy darab módosító indítvány. A módosító indítványokat 
két csoportban tudjuk tárgyalni, tekintettel arra, hogy az indítványok 1. és 3. pontja 
összefügg, tehát közösen tárgyaljuk.  

Most az 1. és 3. pont tekintetében kérem az államtitkár úr véleményét. 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 7-
en nem támogatjuk. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatja. 

Következik a 2. és a 4. pont. Ezek is összefüggnek, tehát közösen tárgyaljuk. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Ki támogatja a 2. és a 4. pontot? 
(Szavazás.) Ez 1 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 
nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

Ki van osztva a részletes vitát lezáró bizottsági módosító indítvány. Ennek az 
előterjesztésére teszek javaslatot. Először is kérdezem az államtitkár urat, hogy 
támogatják-e a bizottsági módosítót. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Támogatom. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Kérdezem, ki támogatja ennek a módosító 
javaslatnak az előterjesztését. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
3 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. 

Tisztelettel, ezzel a részletes vitát lezárom, és megy a javaslat a Törvényalkotási 
bizottság elé. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

Az úgynevezett ellenőrző albizottság megalakítása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az elnök előterjesztése 

Tisztelt Bizottság! Az előző bizottsági ülésen megbeszéltek alapján most az 
úgynevezett ellenőrző albizottság megalakításával kapcsolatos bizottsági döntést 
kellene meghoznunk. Én elnöki hatáskörben előterjesztek egy indítványt, ez 
kiosztásra került. Ennek lényege az, hogy az ellenőrző albizottságnak legyen 5 tagja, 
ebből 3 tagot jelöljön a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség, 1 tagot jelöljön az MSZP, 1 
tagot jelöljön a Jobbik. Az albizottság elnökére a legnagyobb ellenzéki 
képviselőcsoport, alelnökére a legnagyobb kormánypárti képviselőcsoport az 
albizottsági tagságra jelöltek köréből terjeszt elő javaslatot. Készíthet magának saját 
ügyrendet, ha akar; ha nem, akkor a határozati házszabály szabályai szerint kell 
eljárni. 

Először az albizottság létrehozásának tényéről szeretnék véleményt kérni. 
Először is ki kíván hozzászólni? Papcsák alelnök úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Helytálló Bárándy képviselő úrnak az indítványa, mindig létrehoztuk az ellenőrző 
albizottságot. Nem tudom, megkezdhetjük-e a jelölési eljárást. A létrehozást 
támogatjuk. 

Döntés az előterjesztés elfogadásáról 

ELNÖK: Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Kérdezem, ki 
támogatja ezt az előterjesztést. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatja. 

Személyi jelölések 

Az elnök személyével kapcsolatban megnyitom a vitát; erre az MSZP tehet 
javaslatot. Tessék parancsolni! Teleki képviselő úrnak adok szót. 

 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Bárándy Gergelyre teszek javaslatot, mivel ő ezen a területen már amúgy is 
tapasztalattal bír, ezért őt javasolom az elnöki posztra. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség 

képviseletében Papcsák Ferenc alelnök urat. 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Mi 

az alelnöki pozícióra, illetőleg a tagságra teszünk javaslatot: Vas Imre alelnöknek 
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történő jelölésére, valamint 2 főben szerény személyem, Papcsák Ferenc és Varga 
József lenne a tagja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga képviselő urat kérdezem. 
 
VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen. Megtiszteltetés, de átadnám a 

lehetőséget másoknak. 
 
ELNÖK: Jó. Van-e további jelölt? 
 
DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz), a bizottság alelnöke: Demeter Zoltán 

képviselő úr. (Apáti István: Így jár, aki nincs itt! - Derültség.)  
 
ELNÖK: Ő legalább nem tud nyilatkozni, hogy nem vállalja. (Derültség.) 

Szeretném megismerni, hogy a Jobbik-képviselőcsoport részéről ki a jelölt. 
 
APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Ajánlom magamat. (Derültség.) 

Döntés a személyi összetételről 

ELNÖK: Én elfogadom, köszönöm. Akkor tehát a következőt terjesztem elő 
személyi kérdésként: az elfogadott albizottsági szabályzat szerint Bárándy Gergely 
képviselő úr lenne az elnök; alelnök a Fidesz-képviselőcsoportból Vas Imre; két 
kormánypárti tagként Papcsák Ferencre és Demeter Zoltánra érkezett jelölés; további 
ellenzéki tagként pedig Apáti Istvánra a Jobbik képviselőcsoportjából.  

Aki ezt a személyi összetételt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. Köszönöm 
szépen.  

Egyebek 

Nekem pillanatnyilag nincs az „egyebek” napirendi pontban előadnivalóm, 
kivéve a következő ülés időpontjának megbeszélését. (Rövid egyeztetést követően:) 
Úgy jön ki megint a következő héten, hogy hétfőn egy csomó részletes vita van, 
kedden reggel határozathozatal, és kedden 10 órakor elkezdődik a ’15-ös költségvetés 
vitája expozéval és bizottsági előterjesztésekkel, majd ebéd után kerül sor, ha jól 
tudom, a frakciók vezérszónokainak hozzászólására. Tehát kedden kezdjük 30 
órában, kedden, szerdán és csütörtökön megy 10-10 órában a költségvetés vitája. A 
kedd tehát ezért nem jó. (További egyeztetés.)  

Megpróbálok a házelnöktől engedélyt kérni arra, hogy kedden 10 órakor 
kezdjük a bizottsági ülést, tudniillik a parlamenti ülés alatt bizottság csak 
házbizottsági vagy házelnöki engedéllyel ülésezhet. Ez tehát az engedélytől függ. 
Minden bizonnyal engedélyezni fogják, hiszen hétfőtől csütörtökig parlamenti ülés 
van, és valamikor bizottsági ülést is kell tartani. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek az „egyebek” napirendi pont 
keretében bejelentenivalója, kérdése, észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
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Az ülés berekesztése 

Akkor nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. A bizottsági ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 48 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 


