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Napirendi javaslat  

 

1. A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti 
megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/4648. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként)   
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(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottságként)   
 

3. A felszámolási eljárás szabályainak megváltoztatásáról a katasztrófahelyzetek 
elkerülése érdekében szóló törvényjavaslat (T/4515. szám)  
(Szabó Szabolcs (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

4. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/4730. szám)  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 
92. § (4) bekezdése alapján)  
 

5. Egyebek   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása; napirend előtti tájékoztatók 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Szeretném bejelenteni, 
hogy Papcsák alelnök úr sportbalesetet szenvedett; kora ellenére félrelépett 
(Derültség.), és eltörte a lábát. Innen szeretnék neki jobbulást kívánni; gondolom, az 
egész bizottság nevében. 

A másik, amit napirend előtt el kell hogy mondjak, egy korábbi ülésen azt a 
téves információt szolgáltattam a bizottság felé, hogy az Igazságügyi Minisztériumhoz 
fordultunk egy napirendi ponttal kapcsolatban. Ez az információ az én tévedésemen 
alapul: nem az Igazságügyi Minisztériumhoz, nem abban az ügyben, hanem egy 
egészen más ügyben a Belügyminisztériumhoz fordultunk, amire a mai napig nem 
kaptunk még választ, de ez egy későbbi kérdés. Úgyhogy a jegyzőkönyv kedvéért 
akartam elmondani és ezt a tévedésemet tisztázni.  

Tisztelt Bizottság! Mielőtt a napirendre sor kerülne, szeretném tájékoztatni a 
bizottságot - az elmúlt bizottsági ülésen tettem rá utalást, most kértem a 
munkatársakat, hogy osszák ki valamennyi tagnak -, a házelnök úrtól kaptam egy 
levelet, amelyben az elnök úr nyomatékosan felhívja a figyelmemet arra, hogy a 
házszabály által biztosított határidőn belül a bizottságnak dönteni kell a 
tárgysorozatba vételről. Erről a levélről múltkor csak tájékoztatást adtam, most úgy 
döntöttem, hogy kapja meg a bizottság valamennyi tagja.  

A napirendi javaslat megvitatása 

E napirend előttieket követően az írásban előterjesztett napirenddel 
kapcsolatban szeretnék két módosításról beszámolni. Az egyik, hogy az írásban 
kiküldött napirend 3. pontjában a felszámolási eljárás szabályainak 
megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot terjesztett elő Szabó Szabolcs képviselő úr 
T/4515. számon. A képviselő úr azt kérte, tekintettel arra, hogy ő nem tud megjelenni 
a mai ülésen, ezért a bizottság ne tárgyalja ma ezt a napirendi pontot. A házszabály 
azt mondja ki, hogy ha az előterjesztő kéri, akkor a bizottság számára rendelkezésére 
álló határidő további 30 nappal meghosszabbodik. Úgyhogy én itt azt fogom 
javasolni, hogy a bizottság vegye le az előterjesztett napirendről ennek tárgyalását. 

A másik pedig - azt hiszem, ezt a levelet is mindenki megkapta -, hogy Bárándy 
képviselő úr napirend-kiegészítésben a bizottság által egyszer már tárgyalt T/4148. 
szám alatt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a polgármesterek 
illetményének megállapításával kapcsolatban törvényjavaslatot terjesztett elő, 
amelyet a bizottság tárgyalt, majd ezt az anyagot küldtük el a Belügyminisztériumnak, 
amire még a mai napig nem kaptunk választ, de kérte a képviselő úr, hogy ezt a 
törvényjavaslatot a bizottság ismét tűzze napirendjére. 

Most megnyitom a vitát a napirend fölött. Van tehát egyszer egy levétel, 
amelyben Szabó Szabolcs képviselő úr azt kéri, hogy az ő törvényjavaslata ne kerüljön 
tárgyalásra; a másik pedig Bárándy képviselő úr kérése, hogy kerüljön napirendre a 
polgármesteri tiszteletdíjjal kapcsolatos kérdés. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. Vas 
Imre képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt javaslom a bizottságnak, hogy 

Szabó Szabolcs kérelmét támogassa a bizottság, Bárándy Gergely kérését viszont ne 
támogassa. Ennek az az oka, hogy miután a bizottság a miniszter úrhoz fordult, a 
minisztériumban készül kormány-előterjesztés, amely a kistelepülési polgármesterek 
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fizetését más módon, de rendezi, és valószínűleg a kormány be fog nyújtani ilyen 
tárgyú javaslatot. Köszönöm. 

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

Bizottság! Én támogatom Bárándy Gergely úr javaslatát, azért is, mert az elmúlt 
hetekben-hónapokban többször is került ez már a napirendi pontok közé, és 
valamiért mindig elhalasztottuk, elodáztuk ezt a döntést vagy állásfoglalást.  

Én fontosnak tartanám, hogy meg tudjuk nyugtatni a polgármestereinket. 
Amit Vas Imre képviselőtársam mondott, ha megvan konkrétan, hogy mi az, amit 
javasolni fognak a polgármestereknek, szívesen meghallgatjuk, és azt követően akkor 
mi is azt mondjuk, hogy lehet, hogy megváltoztatjuk a véleményünket. De amíg nem 
tudjuk, hogy milyen juttatást hogyan fognak kapni, addig azt gondolom, nekünk 
viszont az lenne a legfontosabb, hogy ebben a kérdésben a bizottság foglaljon állást. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, arra szeretném csak tájékoztatásul fölhívni a figyelmet, 

hogy a legutóbbi kormányülés után, azt hiszem, Lázár János, Miniszterelnökséget 
vezető miniszter úr jelentette be, hogy kormány-előkészítés alatt áll ez a kérdés. Én 
azt hiszem, a kettőnek nem kellene kereszteznie egymást. Meg kellene várni 
szerintem azt a helyzetet, hogy a kormány nyújtsa be, és ennek függvényében dönteni 
a Boldog István képviselő úr által előterjesztett javaslatról. De ez a bizottság harci 
feladata.  

Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a napirendhez. Van-e napirend-
kiegészítés vagy egyéb, napirenddel kapcsolatos indítvány? (Nincs ilyen jelzés.)  

Amennyiben nincs, a határozathozatal előtt szeretném jegyzőkönyvbe 
mondani, hogy Demeter Zoltán képviselő úr helyettesíti Budai Gyula alelnök urat; 
Vas Imre képviselő úr helyettesíti Papcsák Ferenc alelnök urat; Varga József 
képviselő úr helyettesíti Vigh László képviselő urat. Megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel együtt a bizottsági ülés határozatképes, így aztán most 
határozathozatal következik. 

Határozathozatal a napirend elfogadásáról 

Elsőként Szabó Szabolcs írásban előterjesztett kéréséről szavazunk, miszerint a 
bizottság vegye le mai napirendjéről a 3. napirendi pontban előterjesztett indítványát. 
Kérdezem, ezt a kérést ki támogatja a bizottság részéről. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy ez egyhangú. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja Bárándy Gergely képviselő úr 
indítványát, amelyben azt kéri, hogy a bizottság tűzze napirendre a T/4148. számú 
törvényjavaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 3 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 tartózkodás mellett a bizottság nem vette fel a 
törvényjavaslatot a napirendjére. (Apáti István távozik az ülésről.) 

Tisztelt Bizottság! Most pedig az így módosított napirend elfogadásáról 
szavazunk. Kérem, ezt szíveskedjék a bizottság támogatni. (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság a módosított napirendet elfogadta.  
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A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke 
szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes 
igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló T/4648. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelettel, az 1. napirendi pontunk a 650/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes 
igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat részletes vitája. 

Köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium 
részéről; külön köszöntöm dr. Benkő Imola bírónőt, az Országos Bírósági Hivatal 
főosztályvezetőjét, valamint Tamási Esztert, szintén a Bírósági Hivatal részéről. 
Tisztelettel köszöntöm önöket. 

Tisztelt Bizottság! A bizottság feladatai két kérdéskörre terjednek ki. Van egy 
háttéranyagunk, lesz egy bizottsági módosító indítványunk, azonkívül a házszabály 
44. §-a szerint kell döntenünk az előterjesztés jogszerűségéről és megfelelőségéről. 

Először a háttéranyagról kell döntenünk, amely 11 pontból áll, és pontonként 
megtárgyaljuk. 

Az 1. pontban Gyüre Csaba képviselő úr módosító indítványáról tárgyalunk. 
Kérdezem az államtitkár urat, a kormány támogatja-e. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A kormány a módosító javaslatokat nem tárgyalta; tárcaálláspontot tudok minden 
esetben közölni, ezt szeretném előrebocsátani. 

Az 1. pontban szereplő módosító javaslatot nem támogatjuk. Ha Gyüre 
képviselő úr kéri, akkor elmondom, hogy miért nem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A helyzet a következő. Tekintettel arra, hogy jelen 

van Gyüre Csaba képviselő úr, aki ennek az indítványnak az előterjesztője, az 
előterjesztő jogán megadom neki a szót. Kíván-e nyilatkozni? Parancsoljon, képviselő 
úr! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr; igen, csak 

nagyon röviden. 
Az 1. pontban annyit szeretnék javasolni, hogy mivel a nemperes eljárás során 

az ügyben mint öröklésben érintett személynek a jogát, jogos érdekét érinti az ügy, és 
jogorvoslati joggal is rendelkezik, ezért nagyon célszerű lenne, ha nemcsak a kérelem 
beadásának a tényéről értesülne, hanem önmagának a kérelemnek egy példányát is 
megkapná, mert akkor pontosan tudná, hogy a nemperes eljárásnak mi a tárgya, a 
jogorvoslati eljárás során mi az, amire neki a hangsúlyt kell fektetni. Azt gondolom, ez 
nem jelent semmilyen pluszköltséget, ha melléteszik a kérelemnek egy példányát, 
hiszen a közigazgatási szerv egyébként is megküldi az értesítést erről. Tehát én nem 
értem ebben az államtitkár úr álláspontját. Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Az államtitkár úrnak természetesen szót adok. 
Parancsoljon! 

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

első mondatban volt a tévedés, mármint Gyüre képviselő úr első mondatában, 
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ugyanis a kérelemmel szemben az öröklési ügyben érintettet külön jogorvoslati jog 
nem illeti meg. És ezért szerintünk a kérelem külön továbbítása felesleges, elegendő a 
tájékoztatás a részére. Tehát, bocsánat, téves feltevésen alapul az, hogy szükség lenne 
erre a megküldésre, amit a képviselő úr javasol. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor határozathozatal következik. 
Kérdezem, hogy az 1. pont alatti módosító indítványt ki támogatja. (Szavazás.) Ez 2 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a 
bizottság nem támogatta. 

A 2. pontban Bárándy Gergely és Harangozó Tamás képviselő urak elhagyást 
javasolnak. Kérdezem államtitkár urat a tárca álláspontjáról. 

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

összefüggésekkel együtt sem támogatjuk, tehát az összefüggő pontokat sem 
támogatjuk, és ha megengedi, elnök úr, megindokolnám, hogy miért nem. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a mi anyagunkban a 2. ponttal kapcsolatban nincs 

összefüggés jelölve. Az a kérésem, tessék megjelölni, ön szerint mivel függ össze, és én 
készséggel elfogadom. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A mi 

álláspontunk szerint tartalmilag az 5., 9., 10. és 11. pontokkal függ össze. Azért 
mondom, hogy tartalmilag, mert gyakorlatilag ugyanaz az indoka. De természetesen 
külön is értelmezhetőek a módosító javaslatok, mert a 2. pontban az összes sarkalatos 
rendelkezés elhagyását indítványozzák a képviselő urak. Elnök úr, természetesen 
önökre bízom, hogy ezt külön kell-e választani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, elfogadják-e ezt az 

álláspontot, hogy egyben tárgyaljuk a 2., 5., 9., 10. és 11. pontokat. Aki ezt elfogadja, 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag 
elfogadta. 

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

akkor megindokolnám. 
 
ELNÖK: Megköszönöm. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak azért, 

hogy a ma reggeli hangulatot megteremtsük, ezért felolvasnék néhány mondatot az 
indoklásból, mármint a képviselő urak indítványainak az indoklásából. 

„A módosító javaslattal az MSZP azt kívánja egyértelműsíteni, hogy nem 
támogat a bírák jogállását szabályozó törvényben semmi olyan módosítást, amely a 
bírák helyzetét kedvezőtlenebbé tenné, avagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
hatalmi ambícióit lenne hivatott kielégíteni, netán arra törekedne, hogy az OBH 
elnökének ötletére lehetőséget nyisson - sajnos az igazságügyért felelős miniszter 
asszisztálása mellett - a kormánypártokhoz lojális majdani bírói kar kinevelésére.” 
Még egyszer, mert ez nagyon szép: tehát „a kormánypártokhoz lojális majdani bírói 
kar kinevelésére”. 

Na most, ez úgy hülyeség, ahogy van, elnézést kérek - kérem, a jegyzőkönyvben 
ezt úgy korrigáljuk, hogy minden ténybeli alapot nélkülöz. (Derültség.) Tekintettel 
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arra, hogy most is vannak és már évtizedek óta vannak beosztott bírók a 
minisztériumban, ezért az a feltételezés, hogy a beosztott bíró vagy beosztott bírósági 
titkár átpolitizálódik, és visszamenve a bírói pulpitusra, majd a kormánypártokhoz 
lojális bíró lesz, meg valami ilyesmi, az MSZP nyilván saját korábbi 
hatalomgyakorlásának a tapasztalataiból következtet erre. Másra nem tudok 
gondolni, mert egyébként a beosztott bíró jogállása természetesen a beosztása alatt is 
megfelel a pártatlanság és a politikamentesség követelményeinek. 

Az pedig, hogy azt mondja a javaslat indoklása, hogy a törvényben nem 
támogat „semmi olyan módosítást, amely a bírák helyzetét kedvezőtlenebbé tenné”, 
na most, ebből látszik, hogy nem olvasták el a törvényjavaslatnak ezeket a 
rendelkezéseit, mert egyébként pont a beosztott bírók számára kedvezőbb helyzetet 
teremtenek ezek a módosítások.  

Én azt gondolom, a sarkalatos rendelkezések elhagyását meg kellett valamivel 
indokolni. Nyilván politikai okokból nem támogatják a sarkalatos rendelkezések 
megszavazását. Én az általános vitában is elmondtam, hogy ezzel nem a kormánynak 
okoznak kárt, hanem az igazságszolgáltatásnak, bár ezt mindenki visszautasította, 
különösen a jelen lévő jobbikos képviselők visszautasították. Valójában a sarkalatos 
rendelkezések mindegyikét, egy kivétellel - majd elmondom, melyik ez az egy -, 
mindegyikét az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezte; nem az OBH elnökének 
hatalmi ambícióiból, hanem kifejezetten a bírák értékelése, előmenetele, szakmai 
tapasztalatainak a bővítése céljából. Gondolom, elnök úr, itt esetleg ez majd sorra 
kerülhet, de talán nem az én, politikai tartalmat is felvonultató mondataim után, de 
gondolom, sor kerülhetne az OBH véleményének az elmondására is, hogy miért van 
szükség ezekre a módosító javaslatokra. Azt mindenesetre visszautasítom, hogy a 
javaslat olyan szabályokat tartalmazna, amely a bírák helyzetét kedvezőtlenül 
érintené; visszautasítom, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének hatalmi 
ambícióit támogatja az igazságügyi miniszter; és azt is visszautasítom, hogy a 
kormánypártokhoz lojális bírói kar kinevelése lenne a cél.  

Utaltam rá már az általános vitában is, hogy a bíróvá válás feltételei között 
szerepel egy olyan, hogy bíróvá nevezhető ki többek között az, aki legalább egy évig 
kormánytisztviselő volt vagy más közszolgálati jogviszonyban volt; tehát kifejezetten a 
bírói kinevezés egyik feltétele, hogy a kormány-tisztviselői jogviszonyban eltöltött 
gyakorlatot is beszámítják és azt figyelembe veszik, hogy kinevezhető legyen a bíró. 
Ebből az következik, hogy kormánytisztviselőből is lehet bíró; nyilván, ha átlép a bírói 
hatalmi ágba, akkor a rá vonatkozó és az esküjében foglalt pártatlanság és 
politikamentesség követelményei szerint fog dolgozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, megkérdezem dr. Benkő Imola 

bírónőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az államtitkár úr által mondottakat. Amennyiben 
igen, parancsoljon! 

 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Köszönöm a lehetőséget, 

elnök úr. Benkő Imola vagyok, az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese. Tisztelettel köszöntöm önöket. 

Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy még az új, alakuló Országgyűlésre 
tekintettel az Országos Bírósági Hivatal összeállította azokat a jogalkotási 
kezdeményezéseket, jogszabály-módosítási javaslatokat, amit úgynevezett 
startcsomagként megküldött az Igazságügyi Minisztérium részére. Ennek a részét 
képezte az a javaslatcsomag is, amely a jogállási tárgyú törvények módosítását 
tartalmazta. Ezzel a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényre, illetve az 
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényre utalok.  
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Ezek a most törvényjavaslatba került javaslatok mind az OBH és az IM közötti 
hosszas szakmai egyeztetések eredményeként alakultak ki, és azokat a javaslatokat, 
amelyeket a törvényjavaslatban felfedeztünk, örömmel üdvözöltük. Különös 
tekintettel gondolok itt a bírósági fogalmazók, illetve titkárok munkaköri pótlékának 
bevezetésére, ami már egy régóta húzódó probléma megoldásának első lépcsőjét 
jelentheti. 

 
ELNÖK: Elnézést kérek, bírónő. Az a kérésem, arról tessék szíves lenni 

nyilatkozni, hogy a 2., 5., 9., 10., 11. módosító indítványokat az OBH képviseletében 
tetszik-e támogatni, vagy csatlakozik az államtitkár úrhoz.  

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

észrevételezném, hogy a 3-as tényleg az Iasz.-szal is kapcsolatos. Bocsánat, amit elnök 
úr mondott, a 2., 5., 9., 10., 11. - akkor én ezt visszavonom. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a 3-as is benne van?  
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem, én 

mondtam rosszul. 
 
ELNÖK: Tehát akkor 2., 5., 9., 10., 11. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A lényeg, 

hogy a Bszi.- és a Bjt.-módosítások.  
 
ELNÖK: Jó. Bírónő kedves, parancsoljon! 
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Tehát gyakorlatilag a 

törvényjavaslat indokolásában foglaltakkal egyetért az Országos Bírósági Hivatal, azt 
kiegészíteni, amennyiben szükséges, megteszem, de ott részletesen kifejtette az 
előterjesztő az indokokat.  

 
ELNÖK: Elnézést, én azt értem, de nekünk most arról kell dönteni, hogy a 

Bárándy és Harangozó képviselő urak által beadott öt darab módosító indítványt 
támogatja-e a bizottság vagy nem. Ennek előkészítéseként szeretnénk megtudni a 
Bírósági Hivatal álláspontját ezekről a pontokról. 

 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Elnézést kérek a 

gyakorlatlanságomért, első ízben vagyok ilyen minőségemben itt. 
Nem támogatja az Országos Bírósági Hivatal ezeket a módosító javaslatokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy 

azért voltam egy kissé udvariatlan, és nem hagytam a bírónőt tovább beszélni, mert 11 
órakor a házszabály szerint abba kell hagynunk a bizottsági ülést, tekintettel arra, 
hogy kezdődik a plenáris ülés, és nincs jogom a plenáris ülés alatt bizottsági ülést 
tartani.  

Ezt követően tehát, tudván azt, hogy sem az Igazságügyi Minisztérium, sem a 
Bírósági Hivatal nem támogatja ezt az öt módosító indítványt, kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. Teleki képviselő úrnak adok szót. 
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TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tudomásul veszem azt az állásfoglalást, amit az államtitkár úr elmondott, 
de azt gondolom, sok mindennel nem tudok egyetérteni, mert amikor kikéri 
magának, hogy milyen szöveges részt írtak az előterjesztők, én magam is azt 
gondolom, hogy ki kellene kérnem magamnak a Magyar Szocialista Párt nevében, 
hogy esetleg rosszat akarunk. Mert pontosan az a lényeg, hogy a bírói függetlenséget 
minden esetben meg szokta védeni a Magyar Szocialista Párt. Tehát az nem lehet 
kérdéses, hogy ebben a kérdésben is azt akartuk, hogy minél jobban domborodjon ki 
az, hogy a bírói függetlenség jelen van.  

És nem gondolom, államtitkár úr, hogy a gyakorlatban nem lehetett látni és 
nem lehetett tapasztalni azt, hogy nagyon sok intézménynek és hivatalnak bizony 
tudnia kell, hogy kié a kormány, mert ha nem, akkor esetleg odakoppintanak. Ebből 
adódóan én is azt gondolom, hogy az előterjesztést fenntartjuk, és továbbra is kérjük 
azt, hogy támogassák. Köszönöm. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, kérdezem az államtitkár urat, 
kíván-e válaszolni az elhangzottakra.  

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

nem nagyon akarom folytatni ezt a vitát, de tényleg azt tudom mondani, hogy az 
biztos, hogy a benyújtott módosító javaslatok és az indokolásuk között nincs tartalmi 
összefüggés. Nyilván valamit kellett írni az indoklásba, de az indoklásban hivatkozott 
érvek nem állják meg a helyüket, a módosító javaslatok nem ezt a célt szolgálják.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Egyben szavazunk tehát a 2., 5., 

9., 10. és 11. pontokról. Kérdezem, ezeket a felsorolt módosító indítványokat ki 
támogatja. Aki támogatja, szavazzon! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elutasította a felsorolt módosító indítványokat. 

A 3. pontban Bárándy Gergely képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
az államtitkár urat. 

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

sajnos ezt sem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bírónőt, kíván-e erről a pontról nyilatkozni. 
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Nem támogatjuk mi sem ezt 

a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Gondolom, a Teleki képviselő úr által elmondottak erre is vonatkoznak. 
(Teleki László: Így van.) Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja 
a 3. pontot. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság 
elutasította a módosító indítványt. 

A 4. pontban dr. Gyüre Csaba képviselő úr a törvényjavaslat 22. § (6) 
bekezdésének módosítását indítványozza, az illetményalap 10-ről 20 százalékra való 
emelésével, gondolom én. Államtitkár urat kérdezem. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 
nem támogatjuk a módosító javaslatot, és annyi indoklást engedjenek meg nekem, 
hogy ha a titkárok és a fogalmazók illetményét ilyen mértékben megemelnénk, az már 
komoly bérfeszültséget keltene, hiszen az akkor azt jelenti, hogy a bírói bérek fölé 
mehetnének. Ezt nem javaslom. Lehet, hogy hosszú távon ez egy jó megoldás, amit 
Gyüre képviselő úr javasolt, de most, ebben a pillanatban nem támogatom. És erre a 
10 százalékos illetményemelésre van meg a költségvetési fedezet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. Gyüre 

képviselő úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, egy 

mondatban. Úgy tudom, az OBH javaslatában is 30 százalék szerepelt ebben az 
esetben. És a következő évi költségvetési törvényben mi nyilván ezt is szeretnénk, 
amit államtitkár úr mondott, tehát a bírói fizetések emelését. Már számtalanszor 
kifejtettem ennek az indokait, hogy az Európai Unióban az utolsó helyezett 
Magyarország a bírói fizetések tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván válaszolni, államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak annyit, 

hogy fölhívnám a figyelmet, hogy ez a 10 százalékos emelés már ebben az évben 
bekövetkezne, tehát július 1-jével. Erre a mértékre van most költségvetési fedezet. 
Annak, hogy nagyobb mértékű emelések legyenek, már költségvetési következménye 
lenne. 

Úgyhogy én azt javaslom, hogy a szándékot megértve, mégis ebben a formában 
ne támogassuk a javaslatot. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem. Ki támogatja ezt a módosító indítványt? 
(Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem 
szavazat mellett a bizottság nem támogatja. 

Az 5. pontot túl vagyunk. 
A 6. pontban Gyüre Csaba képviselő úr elhagyni javasolja a Bjt. 14. § (4) 

bekezdését. Kérdezem az államtitkár urat, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 

támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem. Bírónő kedves, kíván nyilatkozni? 
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Mi sem támogatjuk a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs hozzászólás, kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a 6. pontot. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 7. pont Gyüre Csaba képviselő úr módosító indítványa. Államtitkár urat 
kérdezem a tárca álláspontjáról. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem 
támogatjuk, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bírónő kedves, kíván nyilatkozni? 
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Nem támogatjuk mi sem a 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs hozzászólás, kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a 7. pontot. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 8. pontban Schiffer András képviselő úr módosító indítványáról kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bírónőt, hogy kíván-e nyilatkozni. 
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): Csatlakozom én is az 

államtitkár úrhoz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs hozzászólás, kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a 8. pontot. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ez 8 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta. 

Ezzel az előterjesztett módosító javaslatokat a háttéranyag szerint 
megtárgyaltuk.  

Tisztelettel, a bizottság számára ki van osztva egy 33 pontban összefoglalt 
módosítóindítvány-csomag. Azt indítványozom, hogy ezt a bizottság terjessze elő. 
Ezek jórészt nyelvhelyességi, technikai kérdések; nem tudom, van-e benne érdemi 
indítvány. Kérdezem államtitkár urat. 

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

indokolási részben feltüntetésre került, hogy a javaslat 1-22. pontjai technikai 
jellegűek, szövegpontosító javaslatok. Az 1-22. pontokban megfogalmazott módosító 
javaslatokkal egyetértünk a tárca részéről. 

A 23. pontban az ügyvédi törvény módosítására tesz javaslatot a bizottság. 
Ezzel nem ért egyet a tárcánk, tehát az Igazságügyi Minisztérium nem ért egyet az 
ügyvédi törvény módosításával. 

A 24-32. pontok megint csak technikai jellegűek, ezzel egyetértünk. A 33. 
pontban pedig egy Ptk.- és Ptké.-módosítás szerepel; ezekkel is egyetértünk.  

Tehát tulajdonképpen egyetlen pont, a 23. pont kivételével egyetértünk a 
bizottsági módosító javaslatokkal. 

 
ELNÖK: Tisztelettel, bírónő kedves, kérdezem, kíván-e ebben nyilatkozni.  
 
DR. BENKŐ IMOLA (Országos Bírósági Hivatal): A jogállási törvényeket nem 

érinti, ezért e tekintetben nem kívánok nyilatkozni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztett 33 pontról a vitát egyben nyitom 

meg. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nem, akkor az 
elmondottak alapján a következőképpen fogunk szavazni: az 1-22., illetve 24-33. 
pontokról egyben; a 23. pontról pedig külön. 

Először a 23. pontot teszem fel szavazásra. Kérdezem, hogy a bizottság a 23. 
pontban foglaltakat támogatja-e. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 tartózkodás mellett a bizottság a 23. pontban 
foglaltakat előterjeszti. 

Kérdezem a bizottságot, hogy az ezen kívüli összes többi pontban lévő 
módosító indítványt a bizottság előterjeszti-e. Aki ezt támogatja, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 
tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy az e pontokban lévő módosító 
indítványokat benyújtja. 

Mindez azt jelenti, hogy először összegző módosító indítványként a bizottság 
ezt a 33. pontot előterjeszti. Aki ezt az előterjesztést támogatja így egyben, kérem, 
szavazzon! (Szavazás. - Látható többség.) Megállapítom, hogy ezt mint bizottsági 
módosító indítványt előterjesztjük. 

Most még arról kell döntenünk, hogy a törvényjavaslat megfelel-e a házszabály 
44. §-ában foglaltaknak. Államtitkár urat kérdezem. 

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

úr, az álláspontunk szerint megfelel a házszabálynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel, kifogás, 

hozzászólás? (Nincs.) Kérdezem, ki fogadja el, hogy a törvényjavaslat megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 9 igen. Aki ezt nem fogadja el? (Szavazás.) Ilyen nincs. Megállapítom, 
hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt elfogadta. 

Ezzel a részletes vitát lezárom, és ezzel a napirendi pont tárgyalását is 
befejeztük. Köszönöm szépen. 

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4643. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Bizottság! Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/4643. számú törvényjavaslat részletes vitája következik, ugyanabban a rendben, 
mint az előbbi. Lesz egy háttéranyag, ebben 17 pont szerepel, ebben vannak 
összefüggések, ennek megfelelően fogjuk ezeket tárgyalni; majd a bizottság bizottsági 
módosító indítványt fog javasolni 9 pontban; valamint a házszabályi megfelelőségről 
kell majd még döntenünk. 

Elsőként megkérdezem államtitkár urat, hogy ezekkel a módosító 
indítványokkal kapcsolatban kormány- vagy tárcaálláspontot tud-e velünk közölni. 

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

tárcaálláspontot tudok közölni: nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Elnézést, az 1. pontról tetszett nyilatkozni? 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Egy kis 
türelmet kérek, elnök úr, én is keresem az irataimat… Bárándy és Harangozó 
képviselő urak módosító javaslata. 

 
ELNÖK: Igen, az az 1. pont. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, így, 

hogy megismertem, még jobban megerősítem, hogy nem támogatjuk. (Derültség.) 
Köszönöm szépen. 

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

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor kérdezem, ki támogatja az 1. pontban 
előterjesztett módosító indítványt. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem fogadta el az indítványt. 

A 2. pont Staudt Gábor és Apáti István képviselő urak módosító indítványa, 
amely összefügg a 3. ponttal, a kettőről együttes vitát folytatunk. Kérdezem az 
államtitkár urat. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslatokkal. 
 
ELNÖK: Egyikkel sem, sem a 2-essel, sem a 3-assal. (Dr. Répássy Róbert: Így 

van.) Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Dr. Staudt Gábor: 
Egyértelmű a módosítás.) Nem kíván senki hozzászólni. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja a 2. és 3. pontokat. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta ezeket. 

Tisztelt Bizottság! A 4. pont következik, ezzel kapcsolatban a háttéranyagban 
két álláspont szerepel. Az egyik álláspont szerint a módosító indítvány 
túlterjeszkedik. A bizottsági munkatársak álláspontja szerint itt nincs szó 
túlterjeszkedésről.  

Először ebben a kérdésben kell döntenünk. Kérdezem az államtitkár urat, 
kíván-e a vitának e szakában részt venni. (Jelzésre:) Nem. Kérdezem a bizottság 
álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a Schiffer képviselő úr által benyújtott 4. 
módosító indítvány túlterjeszkedés-e avagy sem. Aki azt mondja, hogy 
túlterjeszkedés, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Túlterjeszkedést nem állapított meg a bizottság, akkor tehát érdemben kell dönteni. 

Érdemben kérdezem az államtitkár urat, hogy az előterjesztett módosító 
indítványt támogatja-e a tárca. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az álláspontjuk tehát az, hogy nem. Kérdezem a 

bizottságot, hogy érdemben ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
ilyen nincs, kérdezem, ki támogatja a 4. pontot. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 
tartózkodás mellett a bizottság nem támogatta a 4. pontot. 

Az 5. pontban szintén Schiffer képviselő úr módosító indítványa van előttünk. 
Kérdezem az államtitkár urat, mi az álláspontjuk. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem értünk 

egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bizottsági hozzászólót nem látok. Kérdezem a 

bizottságot, ki támogatja az 5. pontban foglaltakat. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem 
támogatta. 

A 6. pontnál is fölmerül a túlterjeszkedés gyanúja. Itt a bizottsági munkatársak 
álláspontja is az, hogy fennáll a túlterjeszkedés. Kérdezem a bizottságot; aki azt 
mondja, hogy ez túlterjeszkedés, és érdemben ne döntsünk róla, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Ez 8 igen. Ki mondja azt, hogy ez nem túlterjeszkedés? (Szavazás.) Ez 1 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodás 
mellett úgy döntött, hogy a javaslat túlterjeszkedő. 

A 7. pontban szintén Schiffer András képviselő úr módosító indítványa van 
előttünk. Államtitkár urat kérdezem. 

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

nem támogatjuk a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az államtitkár úr. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 

valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem a bizottságot, ki 
támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) Ilyet sem látok. Ki van ellene? 
(Szavazás.) Ez 9 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság nem támogatta a 7. pontot. 

A 8. pont Staudt Gábor és Apáti István képviselő urak módosító indítványa. 
Kérdezem az államtitkár urat. 

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

nem támogatjuk a módosító javaslatot, és azért, hogy néhány szóval indokoljam: ez az 
a módosító javaslat, amelyik le akarja vinni 18. életévre az életfogytig tartó 
szabadságvesztés kiszabhatóságát.  

Ezt több okból nem támogatjuk, de az egyik fontos ok, hogy a Csemegi-
kódexben is 20 éves kor volt, és a Csemegi-kódex óta a magyar büntetőjog 
hagyománya… (Dr. Staudt Gábor: Akkor még halálbüntetés is volt!) A Csemegi-
kódex hagyománya az, hogy a 20. életévének betöltésétől lehetett a fő büntetést 
valakivel szemben kiszabni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, 

azt kérem, hogy ha ennyire a Csemegi-kódex nagy tisztelője, akkor tekintsük át, és 
javarészt állítsuk vissza azokat az intézményeket és elveket, amelyek abban benne 
voltak. Lehet, hogy előrébb jutnánk. De így szelektíven ezt-azt kiragadni, lehet, hogy 
nincs értelme. Többek közt, ha jól tudom, akkor még a halálbüntetés is annak idején 
egy bevett gyakorlat volt. Ehhez képest lehet, hogy itt a 18-20 éves különbségtétel 
ennek az okán is kerülhetett bele. Úgyhogy ezt nem tartom jó érvnek. 

Persze a középkort is lehetne példának emelni, vagy a kormány mondhatná 
azt, hogy Szent László törvényeiben mi volt, de hát kérdés az, hogy meddig megyünk 
vissza. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e államtitkár úr reagálni? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Mindannyian 

tudjuk, hogy a Csemegi-kódexnek vannak olyan rendelkezései, amelyek a mai napig is 
élnek, és vannak olyanok, amelyeket a jogi fejlődés vagy jogtörténeti fejlődés már 
elhagyott. Remélem, senki nem kívánja a Csemegi-kódexet kompletten hatályba 
léptetni ma Magyarországon, mert azért vannak annak olyan rendelkezései, amelyek 
kissé már a XX-XXI. századi büntetőjog elveinek nem felelnek meg. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Staudt Gábor szót kér.) Staudt képviselő 

úrnak azt szeretném mondani, hogy zárszóként adtam államtitkár úrnak szót, ön már 
szót kapott, és tekintettel arra, hogy szeretném befejezni az ülést 11 óráig, az a 
kérésem, ha megtenné azt, hogy mellőzi… (Dr. Staudt Gábor: Csak egy mondat, 
elnök úr!) Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tényleg csak egy mondat, köszönöm. Hát, 

lehet, hogy ez is egy olyan elv, amelyik már meghaladottnak tekinthető, és a Csemegi-
kódexben volt, tehát változtatni is lehet, ahogy államtitkár úr mondta. A vita köztünk 
csak ennyiben van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a 8. pontban 

a 20 éves korhatárnak ezt az eltörlését. Aki támogatja? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem támogatás mellett a bizottság nem 
fogadta el. 

A 9. pont szintén Staudt Gábor és Apáti István képviselő urak módosító 
indítványa. Kérdezem az államtitkár urat. 

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

nem támogatjuk, és hogy kicsit gyorsítsam, szeretnék egyben nyilatkozni a következő 
módosító javaslatokról: egyiket sem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A hátralévő összeset? (Dr. Répássy Róbert: Igen.) 

Köszönöm. 
Kérdezem a bizottságot, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. 

Ki támogatja a 9. pontban foglaltakat? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 8 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elutasította. 

A 10. és 13. pontban foglaltakat egyben tárgyaljuk, Staudt Gábor és Apáti 
István képviselő urak módosító indítványai; az államtitkár úr nem támogatja. Kíván-e 
valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Hozzászólót nem látok. Kérdezem, ki 
támogatja a 10. és 13. pontokat? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 11. és 12. pont Bárándy Gergely és Harangozó István képviselő urak 
módosító indítványa; államtitkár úr nyilatkozott, hogy nem támogatja. Amennyiben 
hozzászólás nincs (Nincs jelentkező.), akkor szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) 
Teleki képviselő úr támogatja, 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 14. pontban Staudt Gábor és Apáti István képviselő urak elhagyásra tesznek 
javaslatot; a kormány nyilatkozott, nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki kíván 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Amennyiben ilyen nincs, ki támogatja a 14. pontban 
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foglaltakat. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 
9 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 15. pontban szintén Staudt Gábor és Apáti István képviselő urak javasolnak 
ugyancsak elhagyást; államtitkár úr nyilatkozott, hogy nem támogatja. A bizottságból 
ki kíván szót kérni? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Ki támogatja a 15. pontot? 
(Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem 
szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 16. pontban szintén Staudt Gábor és Apáti István „jogszabály” helyett 
„törvény”-re kívánja a szöveget módosítani; államtitkár úr nyilatkozott, a tárca nem 
támogatja. A bizottságból ki kíván szót kérni? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Ki 
támogatja a 16. pontot? (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság nem támogatta. 

A 17. pontban Staudt Gábor és Apáti István a hatálybalépésen kíván 
módosítani; a tárca nem támogatja. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) Ez 1 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 9 nem szavazat mellett a bizottság 
nem támogatta. 

Tisztelettel, egy 9 pontos bizottsági módosító indítvány előterjesztésére teszek 
javaslatot, jó részük technikai jellegű. Kérdezem az államtitkár urat, kíván-e erről 
nyilatkozni. 

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

úr, támogatjuk a módosító javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra teszek javaslatot, hogy a 9 pontot egyben 

tárgyalja a bizottság. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon! (Szavazás. - Látható 
többség.) Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nem, kérdezem a bizottságot, előterjeszti-e ezt a 9 pontot. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta  

Most tehát először arról kell dönteni, hogy a bizottság összegző módosító 
indítványként ezt a 9 pontot beterjeszti-e. Aki ezt támogatja, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy ez is egyhangú. 

Most már csak a házszabályi megfelelőségről kell dönteni, és itt az államtitkár 
úr segítségét kérem. 

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

egyetértünk azzal, hogy házszabályszerű az indítvány. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban megnyitom a vitát. (Nincs 

jelentkező.) Hozzászólás nincs. Ki az, aki elfogadja, hogy a törvényjavaslat 
házszabályszerű? (Szavazás.) Ez 9 igen. Ki az, aki szerint nem? (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 1 tartózkodás mellett házszabályszerűnek ítélte 
a törvényjavaslatot. 

Tisztelettel, ezzel a részletes vitát lezárom, ezzel együtt a napirendi pont 
tárgyalását is befejeztük. 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Most már csak egyetlen napirendi pont van hátra, tisztelt bizottság, mégpedig 
a költségvetés. A költségvetés kapcsán csak abban kell döntenünk, hogy melyek azok 
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a fejezetek, amelyeket a bizottság kér megtárgyalásra, vagyis mire kér felhatalmazást. 
Én azt indítványozom, hogy jóllehet, eszem ágában sincs a teljes költségvetési 
törvényt megtárgyalni, de kérjük a lehetőséget arra, hogy bármelyik kérdésben 
tárgyalhassunk, hogy ha napirendi pontként elénk kerül, akkor meglegyen a 
felhatalmazásunk. 

Aki ezt a kérést támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag így döntött. Nagyon szépen köszönöm. 

Részemről a napirend végére értünk. 

Egyebek 

Kíván-e valaki az „egyebekben” nyilatkozni? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem 
látok. 

Mikorra számolhatunk a következő üléssel? (Rövid tanácskozást követően:) 
Jelen pillanatban nincs semmi. A következő hétfőn ünnep van, de lehet, hogy kedden 
kénytelenek leszünk bizottsági ülést tartani. 

A bizottsági ülés berekesztése 

Nagyon köszönöm a megjelenést. A bizottsági ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  
  

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


