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Napirendi javaslat  

 

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/1706. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

2. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat   
(T/1760. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A Törvényalkotási bizottság eljárásának első része, állásfoglalás a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról, és a TAB saját 
módosítási szándékainak megtárgyalása. Az összegző módosító javaslat és az 
összegző jelentés elfogadására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.) 

3. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 
törvényjavaslat  
(T/1761. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4. Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat   
(T/1767. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Tuzson Bence (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak (Fidesz)  
Ágh Péternek (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)   
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz) Salacz Lászlónak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Tukacs István (MSZP) dr. Tóth Bertalannak (MSZP)  
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A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók 
 
Dr. Rákossy Balázs államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
Balogh László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium)  
 
 

Megjelent 
 
Dr. Salgó László helyettes államtitkár (Igazságügyi minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a bizottság ülését. A bizottsági ülést megnyitom. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Rubovszky György Vejkey Imrének, Bóna 
Zoltán Vécsey Lászlónak, Lasztovicza Jenő Mengyi Rolandnak, Csizi Péter Salacz 
László képviselő úrnak adott eseti képviseleti megbízást. Ezekre tekintettel az ülés 
határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot megkapták. Ennek megfelelően kérem, 
hogy szavazzunk a napirendi javaslatról. Ki az, aki a napirendi javaslat elfogadását 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 
T/1706. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően első napirendi pontként a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló T/1706. számú törvényjavaslat tárgyalásával kezdjük. Köszöntöm 
a kormány képviseletében Rákossy Balázs államtitkár urat és Kádár Andrea helyettes 
államtitkár asszonyt.  

Háttéranyagként képviselőtársaim a Gazdasági bizottság egy darab módosító 
indítványát megkapták, illetve a Törvényalkotási bizottság 1-es hivatkozási szám 
alatti, saját módosítási szándékát, ami kizárólag nyelvhelyességi módosításokra 
irányul.  

A módosító javaslatokkal kapcsolatosan megadom a szót államtitkár úrnak, 
hogy a támogatásról legyen szíves nyilatkozni. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a kormány 
képviseletében ismertethetem a T/1706. számú törvényjavaslat tartalmát, illetve 
céljait.  

Ahogy az önök előtt lévő előterjesztésből kitűnik, a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény, illetve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat szerepel a bizottság előtt. A törvényjavaslat célja, 
hogy a hazai, bányászatban tevékenykedő vállalkozások számára kedvezőbb 
környezet jöjjön létre, ezáltal ösztönözve a hazai ásványi nyersanyagvagyon 
hatékonyabb kitermelését és az ország energiafüggőségének csökkentését.  

A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a föld méhének kincsei, a 
természetes előfordulási helyükről kitermelt kincsek feletti tulajdonjog az ágazati 
törvényben meghatározott módon szerezhető meg, ezért a bányászatról szóló törvény 
keretein belül szabályozni szükséges az ásványi nyersanyagok feletti tulajdonszerzés 
módját a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján végzett 
tevékenységgel összefüggő ásványinyersanyag-kitermelésre. A szabályozással 
megakadályozható a jogosulatlan bányászati tevékenység és az állam tulajdonába 
tartozó vagyon jogtalan igénybevétele, annak felhasználása haszonszerzés céljából. 
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A módosítással összefüggésben a törvényjavaslat azt is tartalmazza, hogy nem 
kell bányajáradékot fizetni építési engedély alapján kitermelt, 500 köbmétert meg 
nem haladó ásványi nyersanyag mennyisége után, továbbá a közúti közlekedésről 
szóló törvény és a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a magyar állam nevében 
és a javára eljáró építtető részére kiadott tevékenység során kitermelt ásványi 
nyersanyag mennyisége után sem. 

Azt megelőzendő, hogy az egyes hatóságok között hatásköri összeütközés 
történjen, az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, termelésserkentő 
szénhidrogén-bányászati technológiai műveletek, így különösen a rétegrepesztés, 
rétegsavazás, víz- és gázbesajtolás, rétegenergia-pótlás engedélyezését illetően a 
törvényjavaslat rögzíti, hogy ezen bányászati technológiai műveletek hatósági 
engedélyezése a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, a környezetvédelmi hatóságok 
pedig szakhatóságként tudják érvényesíteni a felszín alatti vizek megóvásával 
kapcsolatos feladataikat a rétegserkentő technológiai műveleteket tartalmazó 
műszaki-üzemi tervek bányahatósági jóváhagyásában. 

Ezentúl a törvényjavaslat tartalmazza a vizek kártételei elleni védelem és 
védekezés célját szolgáló, közcélú vízi létesítmények megépítéséhez szükséges ásványi 
nyersanyag kitermelésére vonatkozó szabályokat is, ezáltal egy egyszerűsített, a 
tevékenységhez szükséges anyagnyerőhelyek létesítésére, üzemeltetésére és 
megszüntetésére irányuló, gyors eljárás kerül kialakításra a törvénytervezet alapján.  

Főszabály szerint nem lehet anyagnyerőhelyet létesíteni, ha a közcélú vízi 
létesítmény építésének közelében megfelelő mennyiségű és minőségű töltésanyag áll 
rendelkezésre a bányákban. Az anyagnyerőhelyről kitermelt ásványi nyersanyag az 
állam tulajdonában marad, így az új szabályozás kizárja annak lehetőségét, hogy a 
kitermeléssel az anyagnyerőhely engedélyese tulajdont szerezzen. Ez összhangban áll 
azzal, hogy az anyagnyerőhely létesítése alapvetően közérdekű tevékenység, és így 
bányajáradékot sem szükséges fizetni.  

A szabályozás célja, hogy az árvízvédelmi projektek kivitelezése egyszerre 
legyen gazdaságos, előzze meg az ásványvagyon felesleges terhelését, és minimalizálja 
a felesleges tájsebek kialakulását.  

Az anyagnyerőhelyekre vonatkozó szabályozás beiktatásához kapcsolódóan 
módosul a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény is. Ez alapján 
célkitermelőhely fogalma kiegészül az anyagnyerőhely fogalmával.  

A fentieken túl a törvényjavaslat további célja olyan rendelkezések 
megalkotása, amelyek elősegítik a jogalkalmazók jogértelmezését, hatóságok 
eljárását, segítségükkel világossá és egyértelművé tehetők a törvényi szintű 
rendelkezések.  

Az előterjesztés céljáról és tartalmáról ennyit szeretnék a bizottság számára 
mondani. Amennyiben további kérdésük van, én, illetve helyettes államtitkár asszony 
állunk a rendelkezésükre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Még annyi kérdésem lenne a 

kormányhoz, hogy a háttéranyagban található, gazdasági bizottsági módosító 
indítványt, illetve a módosítási szándékot támogatja-e a kormány.  

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Három 

módosító javaslat érkezett a törvényjavaslathoz. Ezek közül a T/1706/3. számú 
módosító javaslatot a kormány nem támogatja; a T/1706/4. számú módosító 
javaslatot ugyancsak nem támogatja a kormány; és a T/1706/5. számú módosító 
javaslatot a kormány támogatja.  
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ELNÖK: Miután ide már csak a Gazdasági bizottság módosítója érkezett, 
hiszen a Gazdasági bizottság az egyéni képviselői indítványok közül csak a 
törvényjavaslat 32. §-ának a módosítását javasolja, ami a „közhitelesnek nem 
minősülő nyilvántartást vezet”, tehát igazából ez az egyetlen pont, amiről államtitkár 
úrnak most itt nyilatkozni kellene. Gondolom, ez a gazdasági bizottsági módosító… 
(Jelzésre:) Látom, helyettes államtitkár asszony bólogat, de azért formálisan 
államtitkár urat is kérdezem.  

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnök 

úr, ezt támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca ezt támogatja.  
Nem tudom, hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékát, ami 

nagyrészt technikai módosításokat tartalmaz, a tárca ismeri-e. (Jelzésre:) Helyettes 
államtitkár asszonynak megadom a szót.  

 
DR. KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): A nyelvhelyességi módosításokat?  
 
ELNÖK: Igen.  
 
DR. KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Igen, ismerjük ezeket, megtettük az észrevételeinket, és megtörtént az 
egyeztetés. 

 
ELNÖK: Tehát szintén támogatja a tárca. 
 
DR. KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem képviselőtársaimat, hogy a 

módosító javaslattal, illetve a módosítási szándékkal kapcsolatosan hozzászólási, 
felszólalási szándék van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, kérem, hogy 
szavazzunk.  

Ki az, aki a Gazdasági bizottság 32. §-t érintő módosító indítványának 
elfogadását támogatja? (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat 
tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

A Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról történő szavazást 
megelőzően tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Tuzson Bencét Nyitrai Zsolt, 
Tukacs Istvánt Tóth Bertalan, Legény Zsoltot Hiszékeny Dezső, Harangozó Tamás 
Attilát Bárándy Gergely, illetve Ágh Pétert Kucsák László képviselő úr helyettesíti.  

Kérdezem, hogy ki az, aki a Törvényalkotási bizottság saját módosítási 
szándékát támogatja? (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító javaslatot támogatta. (Fodor Gábor megérkezik az ülésre.) 

Ennek megfelelően most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés 
elfogadására kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki az összegző módosító 
javaslat és jelentés elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, 
aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hét 
tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító javaslatot és jelentést elfogadta. 
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Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes államtitkár asszonynak a 
részvételt. 

Még bizottsági előadót kell kijelölnünk. (Jelzésre:) Horváth László képviselő úr 
vállalja. Kérdezem, ki az, aki az ő kijelölését támogatja. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen.  

Kisebbségi előadó? Szocialista Párt? (Dr. Bárándy Gergely: Később.) Később 
bejelentik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és helyettes 
államtitkár asszonynak a részvételt.  

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló T/1760. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontra. A második napirendi pont a 
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló T/1760. számú törvényjavaslat. 
Szintén Rákossy Balázs államtitkár úr képviseli a kormányt, akit ismételten 
köszöntök. Két szakaszban fogjuk tárgyalni a törvényjavaslatot. Köszöntöm még 
Balogh László helyettes államtitkár urat.  

Képviselőtársaim előzetesen megkapták az ezzel kapcsolatos háttéranyagot, 
ami a Gazdasági bizottság módosító indítványait tartalmazza 27 pontban, illetve a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékát 1. hivatkozási szám alatt. Ezzel 
kapcsolatosan kérem államtitkár urat, hogy ezeknek a támogatásáról legyen szíves 
nyilatkozni. Természetesen, amennyiben államtitkár úr gondolja, akkor helyettes 
államtitkár úr is megteheti ezt a nyilatkozatot. Úgyhogy a kormány önmagát 
illetékesnek érző képviselőjének adom meg a szót.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a kormány 
nevében a kormány álláspontjáról a bizottságot tájékoztathatom. A következőkben 
azokról a módosító javaslatokról adnék tájékoztatást, amelyeket a kormány támogat. 
A Gazdasági bizottság javasolja az 1. § (1) bekezdés j) pontjának az elhagyását. Ezt a 
kormány támogatja, és így a törvény hatálya kiterjed „a károsulti képviselő által 
Magyarország területén végzett tevékenységre” szöveg elmarad.  

Második pontként a Gazdasági bizottság módosító javaslatát, amely a 4. § (1) 
bekezdés 65. pontjára vonatkozik, ezt a kormány ugyancsak támogatja.  

A 3. pont alatt a Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 58. § (3) bekezdésének 
az elhagyását javasolja, ezt a kormány ugyancsak támogatja.  

A következőben a Gazdasági bizottság a törvényjavaslat módosítását javasolja a 
138. § (8) bekezdése tekintetében. Ezt a kormány ugyancsak támogatja.  

A következő gazdasági bizottsági javaslat a 152. § (4) bekezdésére vonatkozik, 
amelynek a módosító javaslatát a kormány támogatja.  

A 6. alatt szereplő, a 211. § (4) bekezdésére vonatkozó gazdasági bizottsági 
módosító javaslatot a kormány ugyancsak támogatja.  

A 7. szám alatti módosító javaslatot, amelyet a Gazdasági bizottság a 
törvényjavaslat 212. §-ával kapcsolatosan fogalmazott meg, ezt a kormány ugyancsak 
támogatja.  

A 8. szám alatt szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatot, amely a 
törvényjavaslat 269. §-ára vonatkozik, ezt a kormány nem támogatja. Helyette 
azonban a 96. számú TAB-nak benyújtott módosítót támogatja a kormány.  

Akkor, elnök úr, vagyis tisztelt bizottság, folytatnám a további… 
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ELNÖK: Jelzem államtitkár úrnak, hogy annak sincs semmi akadálya, hogy ha 
megvannak az államtitkár úr által támogatott módosító indítványok, azokat csak 
számszerűen, ha felsorolja nekünk, az elegendő, és azokra térjünk ki, ahol ahelyett a 
Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékában szereplő javaslat van. Ha jól 
tudom, a 22-es a következő ilyen pont. 

 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Akkor a 

9-től 22-es sorszámig szereplő módosító javaslatokat a kormány támogatja. A 22. 
pont alatt szereplő módosító javaslat tekintetében két alternatív javaslatunk van. Az 
egyik a TAB-nak benyújtott, 95. pont alatti módosító javaslat, illetve a bizottságnak 
benyújtott, 152. szám alatt rögzített javaslat.  

A 23. pont alatt szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatot a kormány 
támogatja, ami a törvényjavaslat 398. § (3) és (4) bekezdésére vonatkozik.  

A 24. pont alatt szereplő, a 424. § (4) bekezdésére vonatkozó módosító 
javaslatot a kormány nem támogatja, helyette a TAB-nak beterjesztett, 165. szám alatt 
szereplő javaslatot támogatja a kormány.  

A 25. pont alatt szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatosan, amely a törvényjavaslat 437. § e) pontjára vonatkozik, a kormány a 
módosító javaslatot nem támogatja. Helyette a Törvényalkotási bizottságnak 
beterjesztett, 172. pont alatt szereplő javaslatot támogatja. 

Folytatnám a továbbiakban: a 26. pont alatt szereplő gazdasági bizottsági 
törvényjavaslat-módosítást, amely a törvényjavaslat 439. § c) pontjára vonatkozik, a 
kormány támogatja.  

Az utolsó, a 27. szám alatt szereplő gazdasági bizottsági módosító javaslatot, 
amely a törvényjavaslat 466. § (3) bekezdésére vonatkozik, a kormány nem 
támogatja. Helyette a Törvényalkotási bizottságnak beterjesztett, 193. pont alatt 
szereplő javaslatot támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a tájékoztatást. Akkor ezekre 

tekintettel nyitom meg a vitát mind a Gazdasági bizottság által előterjesztett módosító 
indítványokra, mind a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékára. Kérdezem, 
ki az, aki szót kér. (Jelzésre:) Staudt képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Hát, itt heroikus 

küzdelemmel próbáltuk követni a különböző pontokat. Nekem az lenne a 
megjegyzésem, hogy például a Gazdasági bizottság 25. javaslata és a 172. 
törvényalkotási bizottságos javaslat - nekem úgy tűnik, hogy - ugyanaz. Lehet, hogy 
volt még ilyen, ezt kiszúrtam. Akkor - csak kérdezném, lehet, hogy én nem értem - mi 
értelme van, hogy az egyiket nem támogatja a kormány, de szóról szóra ugyanazt meg 
a másik javaslatban támogatja? Tehát ezt nekem valaki esetleg mondja el. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Tóth Bertalan képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A módosító 

indítványokkal kapcsolatban összességében sok-sok pozitív irányú javaslat érkezett, 
viszont szeretném arra felhívni a figyelmet - különös tekintettel arra, hogy a plenáris 
ülésen is több kritikus megjegyzés hangzik el a kormánypárt részéről a Szocialista 
Párt szakértőivel kapcsolatban -, hogy 77 oldalon át javítanak stílusbeli, helyesírási 
hibákat ebben a módosító javaslatban. Azért szeretnék rávilágítani arra, hogy az önök 
mögött álló szakapparátusra is érdemes lenne odafigyelni, hiszen rendre a bizottsági 
ülésen olyan módosító javaslatok érkeznek, amik ezzel foglalkoznak. Tehát ezt még a 
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mai napig sem értjük, és minden bizottsági ülésen el szoktuk mondani, hogy hogy 
kerülhet egyáltalán benyújtásra egy törvényjavaslat, amit utána a szakbizottság is 
kijavít, aztán a Törvényalkotási bizottság is kijavít. Gondolom, ha lenne még egy 
harmadik, még az a bizottság is tenne javítási javaslatokat. 

De lenne egy konkrét kérdésem is: a Gazdasági bizottság módosító javaslatai 
közül a 3. számú pontról szeretném megkérdezni a kormány képviselőjét, hogy miért 
támogatja, hogy ez a rendelkezés, az 58. § (3) bekezdés elhagyása történjen meg. 
Ennek mi az oka, és mi az indoka? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további felszólalási szándék? (Dr. Lukács 

László György jelentkezik.)  
Azzal adom meg a szót, hogy teljesen jogos volt a Jobbik részéről a felvetés a 

módosító indítvány szövegszerű egyezésével kapcsolatosan, de mivel ez összefügg 
más, érintett módosítókkal, ezért került bele a TAB-módosítóba is a 24., 25., illetve a 
165., 172. pont. Tehát szó szerint valóban megfelelnek, de más olyan módosítókat 
érintenek, amelyeket egyébként a módosítási szándék most tisztáz, és miután 
összefüggő javaslatok, ezért szerintem a jövőben is az a korrekt és követendő példa, 
ha ilyenkor az ezzel összefüggő módosítók akkor is szerepelnek a Törvényalkotási 
bizottság módosítási szándékában, ha egyébként ezek szövegszerűen nem érintettek. 

Parancsoljon, képviselő úr!  
 
DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Általánosságban, amit el lehet mondani: az általános vitában elhangzott, hogy 
mindenképpen egy fogyasztóvédelmi, illetve egy fogyasztóbarát szigorításon kell még 
gondolkozni, illetve ilyeneket kell egyébként még a törvényjavaslathoz hozzáfűzni, 
amelyek részben meg is jelentek egyébként a módosítókban.  

Számomra még ezek után is nehezen tiszta, de majd még egyszer az elnök úr 
elmondja - túl azon, ha jól értem, amire Staudt képviselő úr is rákérdezett -, hogy ez 
szimplán csak egy udvariassági gesztus, illetve törlés ebben az esetben, tehát hogy ne 
legyen két egymással teljesen megegyező, és akkor úgymond valakik közül választani 
kell, hogy melyik maradjon életben az egyébként teljesen megegyezők közül. Ha talán 
ez az értelme, ezt majd megerősítik.  

A kritikai megjegyzés pedig annyi, hogy számomra az okozott problémát, vagy 
lehet, hogy az érthetetlen vagy kicsit nehezen érthető, hogy miért kell a címéből, ha 
minden igaz, itt rögtön az 1. pontban a „biztosítókról és a” kitételt elhagyni. Ennek az 
indokolása talán annyi volt, hogy ne okozzon a korábbi törvénnyel összeütközést, 
hogy a címében ne legyen összetéveszthető. Én úgy gondolom, tekintettel arra, hogy 
ennek a törvénynek lesz egy évszáma, egy száma és egy azonos címe, ettől függetlenül 
ez még nem lesz összetéveszthető a korábbi jogszabállyal, tehát én nem tartanám 
indokoltnak ebben az esetben a címének az elhagyását, illetve ha valaki egy olyan, 
sokkal érthetőbb magyarázatot ad rá, mondjuk, hogy miért lesz követhetőbb ezáltal ez 
a jogszabály, akkor természetesen el tudom fogadni.  

Nagyobbrészt egyébként abban egyetérthetünk a szocialista képviselőkkel, 
hogy a jókora, terjedelmes anyagban valóban jogtechnikai és egyébként szövegszintű 
tisztításokat kellett végrehajtani. Az, hogy egyébként előkészítettségben mit jelenthet 
ez a terjedelmes törvény, ritkán szoktunk ekkora törvényjavaslatokat meg ekkora 
törvényeket tárgyalni, nyilván ennek tudható be. Mondom, üdvözölendő a 
szigorítások, illetve a fogyasztóknak való kedvezés benne. Talán ezt mindenképpen 
tisztázzuk akkor, hogy a jogszabálynak a címe miért jobb így, és miért nem 
maradhatott egyébként a régi módon. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelentős terjedelem miatt tárgyaljuk két 
olvasatban. Egyébként pedig, ha ezzel a címmel fogadjuk el a jogszabályt, akkor 
egyidejűleg két azonos nevű jogszabály lesz hatályban, ami eddig nem volt a magyar 
jogrendszerben, és nem biztos, hogy szerencsés. 

Staudt képviselő úr kért szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Egy rövid hozzáfűznivaló 

az előzőhöz: akkor viszont a jövőben arra kérem a kormány képviselőit, jelezzék, hogy 
egyébként az szó szerint benne van a másik anyagban, csak kodifikációs jellegű 
okokból nem támogatják, mondjuk, a Gazdasági bizottság módosítóját. 

Érdemben viszont egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, bár ez korábban 
is módosításra került, ha jól emlékszem. A Törvényalkotási bizottság 182. számú 
javaslatában szerepel a veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás. Ez az az 
esetkör, amikor az egyik biztosító a másik biztosítótól kérhet a biztosítottra vonatkozó 
adatokat. Ehhez természetesen előzetes hozzájárulást kér a törvény, de ha ezt a 
biztosítók beleírják a hosszú, átláthatatlan vagy az ügyfeleknek átláthatatlan általános 
szerződési feltételekbe, akkor ez gyakorlatilag automatikusan megvalósul. 

Én annak idején felhívtam a figyelmet, hogy az, ha mondjuk, egy gépjárműre 
vonatkozó adatokat vagy kártörténetet átadnak, még nem is probléma, viszont itt van 
egy olyan pont, ami az egészségi állapotra vonatkozó adatok átadását jelenti. Én ezt 
továbbra is aggályosnak tartom, lévén, hogy különleges személyes adatokról van szó, 
és nem tartom elégségesnek, hogy beleírják apró betűs módon, hogy ez átadható a 
másik biztosítónak, és tulajdonképpen így az állampolgároknak a legszenzitívebb 
vagy egyik legszenzitívebb személyes adatai, az egészségükre vonatkozó adatok 
nyugodtan áramolhatnak jogi felhatalmazottsággal a hátuk mögött biztosítóról 
biztosítóra. Én ezt azért megfontolás tárgyává tenném; mindenesetre szerettem volna, 
ha a Törvényalkotási bizottság előtt is elhangzik ez az aggályunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Senki sem 

jelentkezik.)  
Amennyiben nincsen, akkor még a törvény címével kapcsolatosan annyit 

hozzátennék, hogy nemcsak nem szerencsés az azonos cím, hanem a jogalkotási 
törvény kifejezetten tiltja, tehát nem tudunk mást tenni, csak változtatni a címen. 

Megadom a szót az államtitkár úrnak válaszadásra. 
 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselő Urak! Köszönöm szépen a kérdéseket, illetve a 
jobbító szándékú javaslatokat. A kérdésekre Balogh László helyettes államtitkár úr 
fogja megadni a válaszokat. Köszönöm szépen.  

 
BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először is hadd bocsássam előre, hogy ez 
valóban egy hihetetlenül bonyolult és komplex törvény; nem elsősorban azért, mert a 
minisztérium ilyen bonyolult és komplex törvényt szeretett volna, hanem az európai 
jogalkotás lekövetéseként a Szolvencia II. jogszabály, amit ez visszatürköz. Több éven 
keresztül készült - többek között persze magyar részvétellel - Brüsszelben, és ez az 
egész biztosítási szektort, a biztosítási szektor szabályozását alapvetően új alapokra 
helyezi.  

Ahogy a korábbiakból ez már talán kiderült, ez alkalmat adott arra, hogy a 
magyar jogalkotásban tetten érhető fogyasztóvédelmi és egyéb szabályokat, amelyek 
nem voltak kellően precízek, vagy az időközben eltelt változásokat ez a törvény is 
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tükrözze, de alapvetően úgy, hogy ezt az európai joganyagot ültessük át magyar 
környezetbe. Ezért valóban nem egyszerű ennek a követése, nem egyszerű a nyomon 
követése, és ez ránk is vonatkozik, hogy nagyon sokan sokat dolgoztak ezen a 
törvényen, és elnézést kérünk azért, ha ebbe akár helyesírási hibák is csúsztak. 
Nyilvánvalóan a jövőben erre különösen fogunk figyelni, hogy ilyenek ne történjenek. 

A konkrét kérdésekre - és az elnök úrnak köszönöm azokat a jogalkotási, 
kodifikációs és egyébként a Ház szabályainak megfelelő válaszokat, amelyeket 
megadott -, a konkrét szakmai kérdésekre szeretnék kitérni. Elhangzott az a kérdés, 
hogy a 3. sorszámú módosítónál miért értett egyet a kormány azzal, hogy a vezető 
aktuáriusok kerüljenek ki, és csak felügyeleti jelentés legyen ezeknél a biztosítóknál. 
Itt az a helyzet, hogy maga a Szolvencia II. szabályozás is ezt így írja elő, tehát itt ezt 
kellett követnünk. 

A címmel kapcsolatban nem tudok többet hozzátenni, mint amit maga az erről 
szóló rendelet és az erről szóló szabályozás mond, a jogalkotási törvény.  

Az egészségügyi adatok áramlásával kapcsolatban, a veszélyközösségnél: 
egyrészt ez szintén az európai joganyag lekövetése. Itt nyilván arról van szó - ez egy 
zárt kör -, hogy amikor konkrét biztosítók és állományok kerülnek át egyik 
biztosítótól a másikhoz, és ahol a dolgok természeténél fogva egészségügyi biztosítás 
van, vagy életbiztosítás van, amelyeknek velejárója maga a személyes egészségügyi 
adatok birtoklása, és valamilyen technikai okokból ez az állomány egy másik 
biztosítónak átadásra kerül, nehezen lenne értelmezhető, hogy a biztosítás 
jogfolytonossága mellett, ha ezeknek az adatoknak az új biztosító nem lenne 
birtokában, ezt a biztosítási közösséget, kockázatot hogyan tudná vállalni.  

Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy szabadon áramolhatnak ezek az 
egyébként - egyetértek - nagyon érzékeny adatok, hanem nagyon célhoz kötötten és 
nagyon célirányosan áramolnak. Akkor van szó erről, amikor valamilyen oknál fogva - 
és ez lehet egy csődhelyzet, egy felszámolási helyzet, egy biztosító kivonul - azt az 
állományt tőle egy másik biztosító ugyanazzal a céllal veszi át, de nyilván a termékhez 
jelen esetben a személyes adatokhoz fűződő egészségügyi állapotra vonatkozó 
adatokat is birtokolnia kell ahhoz, hogy helyt tudjon állni azért a kötelezettségért. 
Vagy ha a szerződésben létezik például rendszeres orvosi felülvizsgálati előírás, akkor 
valamihez képest ezeket, a történetet ugyanúgy lássa, mint például egy gépkocsi-
kártörténetet.  

Tehát a dolog egyrészt európai indíttatású és előírású, másrészt pedig a szöveg 
és a javasolt szándék az, hogy ez hihetetlenül védett és szigorú maradjon, kivéve, ha 
ez a veszélyközösség továbbra is fennáll.  

Remélem, hogy az összes szakmai kérdésre tudtam válaszolni, és megadtam a 
választ. Ha valamit kihagytam volna, akkor kérem, jelezzék. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr válaszát. Ha további észrevétel 

nincsen, akkor szavazzunk a javaslatokról. 
Először a háttéranyagban foglalt módosító javaslatokról szavazunk azzal, hogy 

a háttéranyagban szereplő, gazdasági bizottsági módosító indítványok mindegyikének 
támogatásáról szavazzon a bizottság, kivéve a 8., 22., 24., 25. és 27. módosító 
javaslatokat, mert ezzel kapcsolatosan a Törvényalkotási bizottság saját módosítási 
szándéka ettől eltérő, a kormány által támogatott módosítást tartalmaz.  

Erre tekintettel kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a Gazdasági 
bizottság módosító javaslatait a 8., 22., 24., 25., 27. kivételével támogatja. (Szavazás.) 
Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, 
aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat.  
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A bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a 
Gazdasági bizottság említett módosító javaslatait támogatta. 

Most akkor a Törvényalkotási bizottság módosítási szándékáról szavazunk 
azzal, hogy egészében tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a Törvényalkotási 
bizottság módosítójának 93. pontjában szereplő módosítás a határozati házszabály 
42. § b) pontja szerint minősül, és a jogalkotás szakmai követelményeinek való 
megfelelés indokolja. Egyébként egy régóta nem aktuális rendelkezést helyez hatályon 
kívül.  

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki a bizottsági módosítási szándékot 
támogatja. (Szavazás.) Huszonöt igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hat. 

A bizottság 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a 
módosítási szándékot elfogadta.  

Az eljárás a Törvényalkotási bizottság következő ülésén az összegző módosító 
javaslat és az összegző jelentés elfogadásával folytatódik.  

Megköszönöm az államtitkár úrnak és a helyettes államtitkár úrnak a 
részvételt. (Balogh László: Köszönöm szépen. Jó munkát kívánunk.) Köszönjük 
szépen. 

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 
T/1761. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, az egységes elektronikuskártya-kibocsátási 
keretrendszerről szóló T/1761. számú törvényjavaslatra. A háttéranyagot 
képviselőtársaim kézhez kapták. Ez az Igazságügyi bizottság 25 pontos módosító 
javaslatát tartalmazza.  

Köszöntöm Felkai László államtitkár urat a Belügyminisztérium részéről. 
Kérdezem a kormány álláspontját az Igazságügyi bizottság által elfogadott módosító 
indítványokról.  

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): A kormány a 

háttéranyagban szereplő valamennyi indítványt támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a kormány álláspontjának 

ismertetését.  
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. (Jelzésre:) Tóth képviselő 

úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha van rá 
lehetőség, akkor a bizottsági módosító javaslat 25. pontjáról külön szavazást 
szeretnék kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ennek semmi akadálya nincs. Kérdezem, hogy van-e más 

hozzászólási szándék, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincsen, akkor kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a 

háttéranyagban szereplő módosító indítványokról!  
Először a 25-ösről szavazzunk! Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 

az Igazságügyi bizottság 25. szám alatti módosító indítványát támogatja. (Szavazás.) 
Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. 



15 

A bizottság 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett a 25. 
számú módosító javaslatot elfogadta.  

Ezt követően a háttéranyagban szereplő 1-24. számú módosító javaslatokról 
kell a bizottságnak határoznia. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.) 
Úgy látom, hogy a bizottság ezeket a módosító javaslatokat egyhangúlag támogatja.  

Ezt követően az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására 
kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki az, akik tartózkodik? (Szavazás.) Tizenegy. 

A bizottság 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 11 tartózkodás mellett az 
összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadónak B. Nagy László képviselő urat javaslom. Kérdezem, hogy a 
bizottság támogatja-e az ő bizottsági előadói kijelölését. (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Kérdezem a tartózkodással szavazó frakciók képviselőit, hogy kisebbségi 
előadót kívánnak-e bejelenteni. (Nincs jelzés.) Nem kívánnak bejelenteni. Köszönöm 
szépen. 

Köszönöm államtitkár úrnak a gyors és eredményes részvételt.  

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló T/1767. számú 
törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, az egyes jogállási törvények módosításáról 
szóló T/1767. számú törvényjavaslatra. Köszöntöm Répássy Róbert államtitkár urat 
és Salgó László helyettes államtitkár urat a kormány képviseletében.  

Képviselőtársaim ezzel kapcsolatosan az Igazságügyi bizottság 6 pontos 
módosító javaslatát a háttéranyag részeként megismerhették, ezenkívül a 
Törvényalkotási bizottságnak is 1. és 2. hivatkozási szám alatt saját módosító 
indítványa van.  

Ezekkel kapcsolatosan kérdezem a kormány álláspontját az államtitkár úrtól.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A Törvényalkotási bizottság módosító javaslataival egyetértünk. 
Ezek részben, néhány ponton felülírják az Igazságügyi bizottság módosító javaslatait.  

 
ELNÖK: A háttéranyag 2. pontját az 1. hivatkozási számú módosítási szándék 

3. pontja írja fölül. 
A vitát megnyitom. Kérem képviselőtársaimat, hogy ha a vitában észrevételt 

tesznek, akkor legyenek kedvesek megjelölni, hogy melyik ponthoz vagy melyik 
módosító javaslathoz teszik az észrevételt, mert így a kormány számára a válaszadás 
valamivel könnyebb. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr.  
Én a háttéranyag 2. és ezzel összefüggésben a 3. pontjához tennék észrevételt, 

ami értelemszerűen összefügg - ahogy talán államtitkár úr is említette - a mi 
módosító javaslatunk, a bizottsági módosító javaslat 1. pontjában, illetve az 1. 
módosító javaslatban foglaltakkal.  

Megint, hadd fogalmazzak úgy, hogy oda-vissza történetről van szó, ahogy én 
látom, mert az eredeti módosító javaslatban meg kívánták adni azt a lehetőséget, 
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hogy pluszjuttatásban részesüljön, az Igazságügyi bizottság módosító javaslata 
kifejezetten kizárja azt, hogy pluszjuttatásban részesüljön, most pedig a TAB 
módosító javaslata megint visszahozza a lehetőségét annak, hogy pluszjuttatást 
lehessen megállapítani.  

Őszintén szólva, nem értem azt, hogy miért van ez. Nem értek egyet az eredeti 
javaslatban szereplő javaslattal, miszerint legyen ilyen juttatásra lehetőség. 
Egyetértettünk viszont az Igazságügyi bizottságéval. Azt viszont pláne nem értem, 
hogy ez az oda-vissza vonulás, illetve egy lépés előre, egy hátra, aztán megint egy 
előre, miért van a kormánypártok, illetve a kormány részéről.  

Őszintén szólva, az elmúlt időszakban egy embert érintett legfőképp, Szatmáry 
Kristóf képviselőtársunkat ez, ha jól tudom, ha jól emlékszem. Nála egyébként is 
szerintem kérdéses az, hogy a kereskedelmi és iparkamarai elnökség összeférhető-e a 
képviselői mandátummal, de hogy még egy harmadik fizetéshez is hozzájusson, azt 
őszintén szólva, nem tartom helyesnek. De nemcsak nála nem tartom helyesnek, 
hanem általában nem tartom helyesnek ezt a gyakorlatot. 

Tehát, tisztelt képviselőtársaim, én elsősorban nem is a kormányt kérdezném - 
hiszen a TAB-módosító, ha jól tudom, nem tőle származik -, hanem a 
kormánypártiakat, hogy miért visszakoznak az Igazságügyi bizottság álláspontjához 
képest. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy az országgyűlési törvény a 

képviselői összeférhetetlenséget teljeskörűen szabályozza, arra van lehetőség… - bár 
ezen is lehet vitatkozni, hogy ki milyen tisztséget tölthet be, de arra egész biztosan 
nincs lehetőség, hogy valaki bármilyen, az országgyűlési képviselői megbízatáson 
kívüli tisztségért bármilyen javadalmazáshoz jusson. Tehát ez teljesen kizárt, úgyhogy 
ilyen értelemben a mostani módosítási javaslat elfogadása semmilyen tekintetben 
nem eredményezi azt, hogy bármelyik képviselő pluszfizetéshez juthasson, mert ezt az 
országgyűlési törvény kategorikusan kizárja. 

(Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Alelnök Úr! A leglényegesebb különbség egyébként abban áll az eddigi 
szövegtervezetek között, hogy a Törvényalkotási bizottság legutolsó szövege, 
módosító javaslata nem írja elő azt, hogy az eredeti feladatkörével vagy eredeti 
kinevezésével összefüggő szakterületen lehet csak valaki miniszteri biztos, hanem 
egyetlen korlát van, hogy a miniszter hatáskörébe tartozó, feladatkörébe tartozó 
ügyben lehet miniszteri biztos. Szerintünk azért helyesebb ez, mert végül is a 
minisztériumon belüli feladatok megosztásában a miniszternek széles körű 
szabadsága van. Tehát nem érdemes korlátozni, hogy milyen feladatkörre 
nevezhetnek ki miniszteri biztost. 

Azt pedig csak meg akartam erősíteni, hogy valóban az országgyűlési törvény 
úgy rendelkezik, hogy az országgyűlési képviselő egyéb kereső foglalkozást nem 
folytathat. Igen, ez egy értelmezés kérdése, majd eldöntheti az Országgyűlés, hogy 
egyébként díjazás nélkül például miniszteri biztossá kinevezhet-e valakit, de az biztos, 
hogy itt a kettős juttatás ki van zárva, hogy egy országgyűlési képviselő további 
díjazást kapjon. 

Két kivétel van. Az egyik a miniszter, a másik az államtitkár. Ez egy - mondjuk 
úgy - alkotmányjogi helyzetből következik. Egyébként, akikről itt szó lehet, és akik a 
miniszteri biztosi kinevezés után külön juttatást kaphatnak, azok közszolgálati 
tisztségviselők, tehát például egy főosztályvezető, ha miniszteri biztossá kinevezik, ha 
egy miniszteri feladatot lát el, és akár egy államtitkárnak megfelelő feladatkört bíznak 
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rá, akkor indokolt lehet, hogy felemeljék erre a szintre a fizetését vagy a jövedelmét. 
Úgy szól a módosító javaslat, hogy legfeljebb helyettes államtitkári díjazásban 
részesülhet, de ennek nincsen lefelé minimuma, tehát nyilván az ilyen - hogy 
mondjam - házon belüli bérbeállításokról a miniszter szabadon dönthet, és nyilván 
egymáshoz méri a feladatokat és a tisztségviselőket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) 

Először megadnám a szót a Jobbik képviselőjének. Szilágyi képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én még 

tennék egy kísérletet, bár tudom, hogy az Igazságügyi bizottság előtt az államtitkár úr 
nem támogatta ezt a módosító javaslatunkat. Felhívnám esetleg a tisztelt 
Törvényalkotási bizottság figyelmét arra, hogy a 225/F. §-ban, ahol a fegyelmi és 
kártérítési felelősségekről van szó, a polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi 
büntetéseknél kaphat a polgármester megrovást, csökkenthetik 20 százalékkal a 
tiszteletdíját, és ezt egy évnél nem hosszabb ideig. Ezek lehetnek a büntetési tételek. 
De utána a 4. pontban az szerepel, hogy a polgármester tisztsége a fegyelmi eljárás 
ideje alatt felfüggeszthető. Na most, egy vizsgálati idő alatt eleve egy sokkal nagyobb 
büntetést adni a polgármesternek, mint ami büntetést egyáltalán kaphat, ha 
megállapítják, hogy a fegyelmi vétséget elkövette vagy nem, véleményünk szerint ez 
nem a legjobb megoldás, főleg azért sem, mert szerintem a polgármestereket is 
megilleti az ártatlanság vélelme. Egy vizsgálati időszak alatt kaphat szinte egy olyan 
büntetést a polgármester, hogy nem gyakorolhatja a tisztségét, nem járhat be a 
hivatalába, és utána elképzelhető, hogy az időhatárokat nézve akár három hónapig 
elhúzódó ügymenetben három hónapig nem járhat be a hivatalába, és utána, 
mondjuk, megállapítják azt, hogy mégsem volt a polgármesterrel szemben 
megalapozott ez a fegyelmi eljárás, és nem kap semmilyen büntetést. De ha kap is 
valamilyen büntetést, akkor sokkal kisebb büntetést kap, mint egyáltalán az eljárás 
ideje alatt kapott büntetése.  

Tehát szeretnénk, ha ez kikerülhetne belőle, és javaslom, hogy esetleg fontoljuk 
meg, vagy a Törvényalkotási bizottság esetleg fontolja meg, hogy módosító 
javaslatként ezt még így benyújtja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Répássy államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Igen, valóban 

Szilágyi képviselő úrral már folytattunk polémiát ebben a kérdésben. A következő 
okok miatt nem támogatjuk a módosító javaslatot, és a következő okokból javaslom, 
hogy a Törvényalkotási bizottság is utasítsa el ezt a módosító javaslatot.  

Először is a polgármesteri tisztség egyfajta speciális közszolgálati jogviszony, 
ezért a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok érvényesülnek a 
polgármesterre. Tehát amikor vele szemben fegyelmit indíthatnak, mint minden 
köztisztviselő esetén, a felfüggesztés a fegyelmi eljárás során lehetőség, de a 
polgármesternek külön rendkívül rövid határidejű jogorvoslati lehetősége van a 
felfüggesztés fenntartásáról. Ez a 225/F. § (4) bekezdésében található. Gyakorlatilag 8 
napon belül bírósághoz fordulhat, és a bíróság 8 napon belül nemperes eljárásban 
dönt a felfüggesztés fenntartásáról vagy megszüntetéséről. Tehát külön erről a 
kérdésről dönt a bíróság. Ha a polgármester azonnal, mondjuk azon a napon, amikor 
felfüggesztették, bírósághoz fordul, akkor ténylegesen 8 vagy 9 napon belül 
megtörténik, hogy a bíróságnak döntenie kell ebben a kérdésben. Tehát egyáltalán 
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nem húzódik el hosszú ideig a bizonytalanság. Ha a bíróság úgy látja jónak, hogy 
fenntartja a tisztségből való felfüggesztést, akkor nyilván annak már elég komoly, 
alapos oka van, hogy ezt fenntartja. A polgármester 8 napos megtámadási idejét is 
idevéve legfeljebb 16 napig állhat fenn ez a helyzet, de mondom, a polgármester akár 
az első napon is megtámadhatja ezt a döntést. 

 
ELNÖK: Fodor képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. FODOR GÁBOR (független): Elnök úr, először is egy kérdést szeretnék 

feltenni. Ugye, jól értettem Bárándy alelnök úr hozzászólásában is, hogy a TAB 
módosító indítványairól is szó van, tehát arról is lehet most beszélni, nemcsak az 
igazságügyiről, nem pusztán a háttéranyagról? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. FODOR GÁBOR (független): Jó, köszönöm szépen. Akkor én ezzel 

kapcsolatban szeretnék felvetni a Bárándy alelnök úr és Szilágyi képviselő úr által 
elmondottakhoz képest egy más témát.  

A saját bizottságunk módosító indítványai között a 4. pontban szereplő 
meglepő indítványnak szeretném a magyarázatát megkérdezni. Nevezetesen, ez az 
indítvány arról szól, hogy az európai integrációért és integrációs ügyekért való 
felelősség, a feladat- és hatáskörök a külügytől átkerülnének a miniszterelnöki 
hivatalhoz, vagyis leegyszerűsítve lényegében Szijjártó Péter külügyminisztertől ezek 
a feladatok átkerülnének Lázár Jánoshoz. Ennek az indokát én nem látom, és 
nehezen is látom indokolhatónak. Nyilván van erre valami háttérmagyarázat, de 
szeretném hallani és tudni, hogy mi az. 

Ezzel összefügg a másik javaslat is, a Brüsszeli Állandó Képviselet irányításával 
kapcsolatban is van itt a módosító indítványban utalás arra, hogy itt is a feladat- és 
hatáskörök felügyelete, a munkáltatói, szakmai joggyakorlás átkerül lényegében 
ugyancsak a miniszterelnöki hivatalhoz. Szeretnék egy magyarázatot kapni arra, hogy 
miért történik ez. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! A módosító javaslat indoklása, amely a 4. ponthoz 
fűzött indoklás, részletesen tartalmazza az okokat. Az Állandó Képviselet továbbra is a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezeti egysége maradna, de mivel az európai 
integrációs ügyekért való feladat- és hatáskörök a külgazdasági és külügyminisztertől 
a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerülnek, erre egyetlen választ tudok adni: 
a kormány szervezetalakítási szabadsága alapján átkerülnek a Miniszterelnökséghez, 
ezért indokolt, hogy az Állandó Képviselet állománya felett a két miniszter együttesen 
gyakorol felügyeletet, irányítási jogkört. Ahogyan írja a módosító javaslat indoklása 
is, az Állandó Képviselet funkcionális működtetése a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumhoz fog tartozni, a diplomaták irányítása pedig a 
Miniszterelnökséghez fog tartozni. 

 
ELNÖK: Ugyan egy második körre Bárándy képviselő úr is szót kért, de ha 

megengedi, akkor - miután nyilván ezzel kapcsolatos - Fodor Gábor képviselő úrnak 
adnám meg a szót. Parancsoljon! 
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FODOR GÁBOR (független): Értem államtitkár úr magyarázatát, és valóban, 
nekem is volt egy ilyen sejtésem. Végül is az ember mit mondhat erre, mint azt, hogy 
persze, ha a kormány át akarja alakítani a saját működési szerkezetét, azt megteheti. 
Csak akkor érdemes leszögeznünk, hogy itt egy elég lényeges kérdésről, ha úgy 
tetszik, egy lényeses politikai kérdésről van szó, magyarul, az a folyamat, amit 
láttunk, hogy hogyan üresedik ki egyébként a Külügyminisztérium, a külképviseletet 
egyébként mivé akarja változtatni a kormány, lényegében gazdasági kapcsolatok 
felügyeletévé, keleti nyitás politikájának az erősítőjévé, ez a döntés pecsétet tesz erre a 
folyamatra. Hiszen az európai integrációs ügyekért ki lenne felelős, ha nem a 
külügyminiszter? Ha ez átkerül a miniszterelnöki hivatalhoz, lényegében a 
Külügyminisztérium maga egy bábfigura, a külügyminiszter és maga a 
Külügyminisztérium szerepe is bábbá változik, közvetlenül a miniszterelnök, illetve a 
miniszterelnöki hivatal irányítja innentől kezdve a külügyeket. Annak, sajnos, látjuk 
is az eredményét. 

Én természetesen azt mondom, hát hogyne, ha a kormány így dönt, akkor 
nyilván a kormánynak megvan a döntési szabadsága. Ez egy óriási politikai és 
szervezési hiba, ezt azért látnunk kell, és le kell szögeznünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nem akarok nagyon érdemben beleszólni a vitába, de 

annyit mégis hozzátennék, hogy előttem statisztika nincs ugyan, de számtalan 
európai uniós tagállamban az Európai Unióhoz kapcsolódó ügyek nem tartoznak a 
klasszikus külügyekhez. És ha én itt jól értem az elmúlt hetek vitáit, részben 
szimbolikus vitáit, akkor éppen az ellenzék az, amely a jelenlegi kormánypártoknál is 
hangsúlyosabban képviseli ezt az álláspontot. Tehát Magyarország, szerintem, sőt 
biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem lesz egyedi azzal, akár még azzal sem, hogy 
a Miniszterelnökség irányítja közvetlenül az európai uniós ügyeket és nem a 
Külügyminisztérium. Számtalan európai uniós országban van ez így. Ráadásul sok 
szempontból ma már az Európai Unió olyan szakpolitikai ügyeket szabályoz, és olyan 
szakpolitikai hozzáértésre van szüksége az ezen vitákban való részvételhez, hogy 
valóban nem hasonlítható a klasszikus külpolitikához. 

Azzal nem akarok vitatkozni, hogy ez egyébként egy nagy jelentőségű és fontos 
döntés. Tehát egyáltalán nem baj, sőt köszönettel tartozunk, hogy a képviselő úr ezt 
itt felhozta, és megvitathatjuk, és ha bárki hozzá kíván szólni, akkor nyugodtan tegye 
meg. De úgy feltüntetni, mintha ez valamilyen külügyminisztérium-ellenes vagy 
Európai Unió-ellenes döntés lenne, szerintem, tévedés, sőt pont hogy felemeli 
ezeknek az ügyeknek a jelentőségét azáltal, hogy közvetlenül a miniszterelnökhöz 
vagy a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló minisztériumhoz fog tartozni. 

Bárándy alelnök úr hosszabb ideje jelentkezik, úgyhogy megadom a szót. 
Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Érdemes kivárni, mert több dologhoz lehet akkor hozzászólni és beszélni. 
Először is, amit elnök úr mondott, abban van igazság, ezért szoktak például 

létrehozni egy önálló tárcát egy önálló miniszterrel az európai uniós ügyek intézésére. 
Például ezt én a magam részéről tudnám támogatni.  

A probléma ezzel nem ez, hanem az, hogy az látszik - és nemcsak ebből az egy 
ügyből, hanem az ehhez hasonló ügyekből -, hogy a kormány gyakorlatilag lopakodó 
módon készíti elő az elnöki rendszert, tehát egyre több hatáskört csoportosít át a 
Miniszterelnökség hatáskörébe, és ezzel szinte előkészíti ezt a folyamatot. Nem 
érdemes, tudják, néha egyenként vitatkozni kérdésekről, hanem a folyamatot 
egészében kell látni, arra egészében kell rálátni. Engem ez a tendencia, ami aggaszt. 
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Ha egyébként ez nem így lenne, hanem úgy, ahogy a bizottság elnöke mondja, akkor 
bizony érdemes lenne megfontolni egy Külügyminisztériumtól különálló tárcát. Van 
erre is számtalan példa Európában, mindig önök szoktak erre hivatkozni, hogy ez 
Európa más demokratikus országaiban is így van. No, hát az is így van. 

Amit Szilágyi képviselő úr mondott, én azért nem kívánok arra hosszan 
reflektálni, mert az Igazságügyi bizottság ülésén számos szakmai érvet elmondtam én 
is - ott, azt hiszem, Apáti képviselőtársa szólalt föl ebben az ügyben -, most csak 
röviden megerősítem azt, hogy mi is támogatni tudjuk azt a törekvést, ami ebben a 
javaslatban szerepel. Ott is egyetértettünk vele, mondom, bővebb szakmai érvek 
kifejtése után, itt most csak utalás szintjén, de azt egyértelművé tesszük, hogy 
egyetértünk azzal, amit képviselő úr mond és problémaként jelez. 

Ami az én eredeti felvetésemet és államtitkár úr válaszát illeti, két megjegyzést 
tennék hozzá. Az egyik, hogy érdemes lesz majd megvitatni, én is azt gondolom - de 
nyilván bőven nem ennek a bizottságnak az ülésén, mert nem idetartozik közvetlenül, 
viszont említés szintjén szóba került, úgyhogy én is nagyon röviden reagálok csak rá, 
én úgy ítélem meg, és ebben osztom természetesen a tényre vonatkozó véleményét 
államtitkár úrnak és elnök úrnak is -, hogy képviselő pluszfizetést nem kaphat másért. 
De azt is szeretném kiemelni, hogy én azt gondolom, hogy azokat a tisztségeket, 
amelyek egyébként keresőfoglalkozásnak minősülnek, akkor se töltheti be képviselő, 
ha nem kap érte juttatást. Elég hosszú vita alakult ki annak idején, még az előző 
ciklusban erről, és talán éppen elnök úr még más minőségében érvelt amellett, hogy 
ezt nem lehet megtenni. Tehát, például én nem dönthetek úgy, hogy tovább folytatom 
az ügyvédi praxist, de nem kívánok érte semmilyen fizetést kapni, én azért csinálom, 
hogy a gyakorlatból ne essek ki, és majd, mondjuk, a képviselői mandátumom után 
könnyen tudjam visszavenni keresőfoglalkozásként a praxist. Ezt nem tehetem meg. 
Akkor sem, ha nem kapok fizetést. És, gondolom, ugyanez vonatkozik arra a 
képviselőre, aki más, egyébként olyan funkciót tölt be, amiért elvileg jár pénz, de ő 
személy szerint vagy speciel nem kap érte. Mondom még egyszer, ezt a vitát át kell 
tenni, valószínűleg egyébként egy másik bizottság hatáskörébe tartozó kérdés. 

Viszont arra mostanáig nem kaptam választ, hogy mi az oka annak, a politikai 
oka mi annak, államtitkár úr - mert, hogy mondjam, ami le van írva, azt én is el 
tudom olvasni természetesen, és ön jól interpretálta -, hogy kaphat fizetést majd a 
miniszteri biztos akkor is, ha ő, mondjuk, államtitkár. Arról, hogy egyébként milyen 
feladatkört tölt be, arról szó sem esett, és nem is ennek a bizottsági ülésnek a témája, 
de volt önöknek egy olyan módosító javaslata, ahol nagyon helyesen azt mondták, 
hogy ha valaki államtitkárként fizetést kap, akkor, ha egyébként más feladattal is 
megbízzák, azért ne járjon pluszjuttatás.  

Itt most ebben a javaslatban, ami a Törvényalkotási bizottság előtt fekszik, ezt 
másként kívánják meghatározni, és azt mondják, hogy nemcsak hogy pluszfeladatot 
kaphat, hanem mindezért az államtitkár pluszjuttatást is kaphat. Én arra vagyok 
kíváncsi, hogy miért változott meg ez a vélemény. Arra a politikai okra, társadalmi 
okra vagyok kíváncsi, és nem arra, hogy egyébként jogszabályszinten hogyan lehet ezt 
szabályozni, mert azt én is tudom meg látom, hanem arra, hogy mi az oka annak, 
hogy korábban úgy döntöttek, hogy nem kívánnak fizetést, pluszjuttatást biztosítani 
ezeknek az embereknek, most meg ebben a módosító javaslatban, ami előttünk 
fekszik, azt javasolják, hogy mégis kaphassanak pluszpénzt. Ez volna az én kérdésem. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az országgyűlési törvény 80. § (2) bekezdése 

nevesíti a kivételeket a képviselői összeférhetetlenség alól. Hozzáteszem, ezekre is 
kiterjed, hogy ilyen esetben sem járhat a megbízatás elfogadása pluszjövedelemmel. 
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Tehát azt mondja a (2) bekezdés, hogy „A képviselő miniszterelnöki, miniszteri, 
államtitkári,” - ez kivétel, itt természetesen járhat pluszjuttatással -„kormánybiztosi, 
miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget 
láthat el, illetve az Országgyűlés tisztségviselője lehet.” Tehát, jelentem, a miniszteri 
biztosság a képviselőséggel a korábban elfogadott összeférhetetlenségi szabályok 
szerint összefér.  

Van-e további felszólalási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen, akkor 
államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Először az összeférhetetlenségi kérdésre szeretnék azzal reagálni, hogy 
szerintem, az Országgyűlés szakbizottságának, összeférhetetlenségi bizottságának 
ebben a kérdésben állást kellene foglalni. 

Egyébként én osztom Bárándy képviselő úrnak azt az álláspontját, mely 
szerint, ha azt írja a törvény, hogy más kereső foglalkozást nem folytathat, akkor 
nyilvánvaló, közömbös, hogy ezért díjazásban részesül vagy sem. Az más kérdés, hogy 
az előbb felolvasta az elnök úr, hogy melyek azok a tisztségek, amelyek viszont nem 
minősülhetnek összeférhetetlennek. Tehát azon túli problémákról dönthet szerintem 
az összeférhetetlenségi bizottság, és megvizsgálhatja, hogy ezeket elláthatja-e vagy 
sem. 

Ami a díjazást illeti, és azt mondja az alelnök úr, hogy megváltozott az 
álláspontunk: abban a tekintetben nem változott az álláspontunk, hogy a politikus 
nem kaphat újabb díjazást vagy különdíjazást. Pontosítsunk: a képviselő nem kaphat. 
De az, ahogy az előbb is elmondtam, előfordulhat, hogy a miniszter olyan feladattal 
bízza meg - elég széles körű portfóliói vannak egyes minisztériumoknak -, amire 
egyébként akár államtitkárság is létrehozható lenne, kinevezhető lenne. Tehát, 
mondjuk, ha egy főosztályvezetőt ilyen feladattal bíznak meg, akkor az indokolt lehet, 
hogy közelítsék a bérét, mondjuk, az államtitkári jövedelemhez.  

Kétségtelenül igaz, hogy ezt lehetne más módon is, van az eltérítés - például a 
köztisztviselőknél van ilyen -, de szerintünk sokkal korrektebb, ha világos, hogy a 
miniszteri biztosi tevékenységéért egészítik ki a jövedelmét. Magyarul, ha például 
átlagban, mondjuk, az államtitkári tiszteletdíjnak megfelelő összeget kap, akkor 
annak egy része az ő alapilletménye, és egy külön juttatás a miniszteri biztosi juttatás. 
Tehát ezért változott meg alapvetően a véleményünk, illetve, ahogyan mondtam, 
feloldottuk azt az értelmetlen szabályt, és a miniszter mozgásterét visszaadtuk azzal, 
hogy bármilyen feladatra, amiért ő felel, tehát a miniszter hatáskörébe tartozik, a 
miniszter feladatkörébe tartozik, miniszteri biztos nevezhető ki. 

Még volt az alelnök úrnak egy megjegyzése, de nem tudom, hogy belemenjünk-
e ebbe, az elnöki rendszer problémája. (Dr. Bárándy Gergely bólint.) Szerintem nem 
jó a párhuzam, mert ha, mondjuk így, a Miniszterelnökség erősödik, és oda újabb és 
újabb feladatokat telepít a kormány; az a nagy különbség az elnöki rendszer és a 
miniszterelnöki típusú kormányzás között, hogy az elnöki rendszerben az elnököt 
nem kontrollálja a parlament, nem felelős a parlamentnek. Tehát itt pontosan az 
történik, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a miniszteri felelőssége 
alapján ezek a feladatok ugyanúgy parlamenti ellenőrzés alatt állnak, mintha egy 
másik szakminiszter feladata lenne. 

Naponta éljük meg azt a hétfői napokon, hogy a Miniszterelnökséget vezető 
minisztert számos kérdésben interpellálják vagy kérdeznek tőle, és ez bizonyítja azt, 
hogy a teljes portfóliójára kiterjed a parlamenti ellenőrzés, tehát én egyáltalán nem 
érzem úgy, hogy ez valamifajta elnöki rendszer irányába tett lépés, mert az azt 
eredményezné, hogy kivonják a parlamenti ellenőrzés alól.  
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Azt hiszem, hogy más olyan kérdés nem volt, amire nekem kellene 
válaszolnom.  

Nem tudom megváltoztatni az álláspontomat. Még annyit tennék hozzá a 
Szilágyi képviselő úr által felvetettekhez, hogy a polgármesterek felfüggesztésére 
eddig is volt lehetőség, tehát 24 évig, pontosabban nem 24 évig, mert azt hiszem, 
1993-as volt az önkormányzati törvény, tehát 20 évig volt lehetőség arra, hogy a 
polgármestereket felfüggesszék; semmilyen változás nincsen ebben, nincs új szabály 
ebben, és szerintem az az aggály sem állja meg a helyét, hogy hosszú időre 
bizonytalanságot okozna egy ilyen felfüggesztés. Ahogyan mondtam, 9 nap alatt 
dönthet a bíróság arról, hogy indokolt-e a felfüggesztés. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Bárándy 

alelnök úr, utána Szilágyi képviselő úr. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tényleg csak nagyon röviden, elnök úr. Amit államtitkár úr elmondott különbségként 
az elnöki rendszerről és a jelenlegi helyzetről, az tényszerűen természetesen áll, és 
nem is vitatom, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy önök pontosan tudják, 
hogy a struktúra kialakítása az, ami időt emészt fel, pénzt emészt fel, amihez anyagi 
forrásokat kell biztosítani, ami hosszú ideig tart, utána egy jogszabályi módosítással 
természetesen meg lehet változtatni egy alkotmánymódosítás kapcsán a rendszert.  

Én csak arról beszélek, hogy most végrehajtják azokat a strukturális 
változtatásokat, amelyek egy központba helyezik ezeket a funkciókat, majd utána egy 
alkotmány- vagy alaptörvény-módosítással gyakorlatilag ennek a tetejére ültetnek egy 
elnököt; az már egy gyors folyamat. Ami a lassú része ennek, azt pedig most 
lopakodva készítik elő. Erről beszéltem, és nem arról, hogy jelenleg egyébként mi a 
helyzet, mert abban, amit államtitkár úr elmondott, nincs vitám önnel. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úrnak megadom még a szót, utána 

lezárom a vitát. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm. Csak nagyon röviden. Államtitkár 

úr, attól, hogy valami 25 évig vagy 24 évig így működött, ha ez nem jó, azon lehet 
nyugodtan változtatni. Azért van a parlament igazából. Én úgy érzem, hogy ez nem 
egy jó rendelkezés. Ettől függetlenül persze lehet azt mondani, hogy egy nap alatt oda 
lehet fordulni a bírósághoz. Amikor valaki bírósághoz fordul, véleményem szerint egy 
jól előkészített beadvánnyal és anyaggal kell megjelennie, annak van egy előkészítési 
folyamata, utána még a bírósági döntés - attól függően egyébként, hogy hogyan 
fognak dönteni - lehet akár másfél hét is.  

Én azt mondom, hogy olyan kiélezett helyzetben, mint amilyen kiélezett 
helyzet jelen pillanatban az önkormányzati választások után beállt Magyarország egy-
két önkormányzatában, egy-két városban, ebben a helyzetben másfél hétig is 
akadályozni a polgármestert a hivatala ellátásában, szerintem akár egy politikai 
lehetőség is lehet azoknak, akik, mondjuk, nem tudják elviselni azt, hogy, mondjuk, 
egy adott városban nem ők nyertek, és nem ők töltik be a polgármesteri tisztséget.  

Tehát nem feltételezem ezt, de ezért mondtam: attól, hogy ez így volt iksz évig, 
attól még változtatni nyugodtan lehetne rajta.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Ha 

nincsen, a vitát lezárom, és megadom a szót államtitkár úrnak.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm, 

elnök úr. Érdemben én már kifejtettem az álláspontomat, csak szeretném kérni, hogy 
a bizottság a szövegben még egy pontosítást elvégezzen, pontosan az említett 8. 
ponthoz, ami erről a polgármesteri felfüggesztésről szól. A 8. pontban a 225/D. § (1) 
bekezdésében az aláhúzott szövegben van egy olyan szövegrész, hogy „az (1) bekezdés 
szerinti jutatás”. Ez ugyanez a bekezdés, tehát helyesebb lenne, hogy „e bekezdés 
szerinti juttatás”. Önmagára hivatkozik ez a szabály. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most határozathozatal következik. Először a 

háttéranyagban foglalt módosító indítványokról szavazunk, a 2. módosító javaslat 
kivételével.  

Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket a háttéranyagban foglalt igazságügyi 
bizottsági módosító indítványokat a 2. számú kivételével támogatja. (Szavazás.) 
Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazat. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság a 
háttéranyagban foglalt módosító indítványokat a 2. kivételével elfogadta. 

Kérdezem az 1. számú módosítási szándékkal kapcsolatosan a bizottságot, hogy 
a 8. pontban, az államtitkár úr által tett pontosításra is figyelemmel, támogatja-e 
ezeket a módosító indítványokat, illetve a módosítási szándék elfogadását. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság az 
1. számú módosítási szándékot elfogadta. 

A 2. számú módosítási szándékkal kapcsolatosan kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezzel kapcsolatban tartózkodik. (Szavazás.) 
Huszonnégy tartózkodás. Ki az, aki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hét nem szavazattal, huszonnégy tartózkodás mellett a 
bizottság a 2. hivatkozási számú módosítási szándékot nem támogatta. 

Most ezeknek megfelelően az összegző módosító javaslat és összegző jelentés 
elfogadására kerül sor. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. 
(Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a bizottság az 
összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vejkey Imre képviselőtársunkat javasolom, aki ezt 
vállalja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja az ő bizottsági előadói 
kijelölését. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Kisebbségi előadóról kérdezem a szocialista vagy a Jobbik-frakciót, hogy 
megosztva… (Dr. Bárándy Gergely: Megosztva Szilágyi képviselő úrral…) 
Megosztva Szilágyi képviselő úr és Bárándy képviselő úr. Ez megfelel mindenkinek? 
(Szilágyi György: Átadjuk.) Fodor képviselő úr? (Fodor Gábor nemet int.) Akkor 
Bárándy képviselő úr a kisebbségi előadó. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Egyebek között, bár nincs ilyen napirendi pont, de szeretném jelezni, hogy a 
jövő heti ülésen várhatóan 11 vagy 12 napirendi pontunk lesz, ha még egyéb 
meglepetés nem érkezik. Ez azt jelenti, hogy ha 20-25 percet számolunk egy 
napirendi pontra, akkor is 5-6 órán át fogjuk egymás társaságát élvezni, ezért mi 
szendvicsekről meg mindenről gondoskodtunk, majd tartunk szünetet is. És nem 11, 
hanem 10 órára hívnám össze a bizottságot. Annyi a kérésem, hogy ha valaki nem tud 
jelen lenni, akkor a helyettesítéséről gondoskodjon. Tehát, ha lehet, helyettesítéssel 
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teljes létszámban leszünk jelen. Jövő csütörtökön 10 órára fogom a bizottsági ülést 
összehívni.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai jelenlétet. Az ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 
   

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Lajtai Szilvia, Szűcs Dóra, Barna 
Beáta, Vicai Erika és Podmaniczki Ildikó 

 


