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Napirendi javaslat  

 

1. Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/3017. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján. Az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén az eljárás 
lezárására sor kerülhet.)  

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/3018. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: A bizottság eljárásának első szakasza az ügyrend 12. pontja 
alapján. Az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén az eljárás 
lezárására sor kerülhet.)  
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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. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Jakab István (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 
Tuzson Bence (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP) 
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
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Meghívottak  
 
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
L. Simon László államtitkár (Miniszterelnökség)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait és mindenkit, aki figyelemmel kíséri 
a bizottság munkáját. A Törvényalkotási bizottság mai ülését megnyitom.  

A helyettesítési rendet ismertetem: dr. Bárándy Gergely alelnök úr Harangozó 
Tamás képviselő úrnak, Jakab István alelnök úr Vécsey László képviselő úrnak, 
Mátrai Márta háznagy asszony Szűcs Lajos képviselő úrnak adott eseti képviseleti 
megbízást. Ezzel együtt - és egyébként e nélkül is - a bizottság határozatképes.  

Kérdezem, hogy L. Simon államtitkár úrnak sikerült-e mostanra megérkeznie. 
(Jelzésre:) Még nem. Akkor viszont a napirendre - a kiosztott napirendtől eltérően - 
úgy tennék javaslatot, hogy megcserélnénk a sorrendet, mert Répássy államtitkár urat 
viszont itt látom, tehát az 1. napirendi pont lenne a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 2. napirendi pont 
lenne az egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.  

A napirend elfogadása 

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, akinek ebben a formában a napirend 
elfogadható. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 
egyhangúlag elfogadta.  

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
módosításáról szóló T/3018. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most megkezdjük a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény módosításáról szóló T/3018. számú törvényjavaslat tárgyalását.  

Köszöntöm Répássy államtitkár urat, akinek egyidejűleg meg is adom a szót. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Répássy Róbert szóbeli tájékoztatója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Bizonyára emlékeznek arra, hogy az Országgyűlés 
2013-ban elfogadta az új polgári törvénykönyvet. Az új polgári törvénykönyv 2014. 
március 15-én lépett hatályba.  

Az új polgári törvénykönyv tartalmazza a képmással való visszaélés anyagi jogi 
szabályait. Az új polgári törvénykönyv tartalmazza azokat a kérdéseket, hogy ki és 
mikor készíthet fényképfelvételt, milyen hozzájárulás, milyen engedély kell ehhez. 
Nos, ez a törvényjavaslat nem erről szól.  

Ez a törvényjavaslat nem arról szól, hogy ki és mikor készíthet fényképfelvételt. 
Ez a törvényjavaslat a jogvita rendezéséről szól, a vitarendezés szabályairól szól. Arról 
szól a törvényjavaslat, hogy a sajtó-helyreigazításhoz hasonló szabályokat vezessünk 
be a polgári perrendtartásban, amely alapján egy viszonylag gyors vitarendezési 
eljárásban lehet tisztázni, hogy volt-e engedély a képmás elkészítésére, 
felhasználására, vagy nem volt engedély. Azért mondtam vitarendezési eljárást, mert 
a törvényjavaslatnak nem az a célja, hogy az ilyen viták a bíróság elé kerüljenek, 
hanem pont az a célja, hogy elkerüljék a bírósági eljárást a felek, hiszen ha kialakul 
egy vita, akkor a sajtó-helyreigazításhoz hasonlóan először egymás között levelezik le 
azt a kérdést, hogy vajon ki engedélyezte, hogy kitegyék a fényképet. Ha ez a fénykép 
engedély nélkül kerül ki, akkor természetesen a korrekt sajtóorgánumok - elfogadva 
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azt az álláspontot, hogy nem kaptak engedélyt - eltávolítják a képmást. Ha mégis úgy 
gondolja a sajtóorgánum, hogy joga volt nyilvánosságra hozni valakiről a képmásokat, 
akkor fordulhatnak csak a felek utána a bírósághoz.  

Még annyit tudni kell, hogy ez az új vitarendezési szabály egy opcionális 
lehetőség, mert ettől függetlenül természetesen a személyiségi jogok megsértésére 
vonatkozó kártérítési szabályok és a kárfelelősség továbbra is igénybe vehető. Tehát 
nem zárja ki a két eljárás egymást, sőt tulajdonképpen ez az általunk javasolt eljárás 
erősíti azt, hogy ha a felek között a bíróság ítélettel határoz, akkor utána még 
kártérítést is követelhetnek egy külön perben.  

Nagyjából ennyiben akartam összefoglalni a javaslat lényegét, és ha elnök úr 
majd indokoltnak tartja, akkor természetesen a módosító indítványokra is kitérek.  

Bocsánat, azt hiszem, elnök úr, hogy még egy fejleményről be kellene 
számolnom önöknek: az Igazságügyi bizottság számára az Országos Bírósági Hivatal 
egy levélben jelezte az észrevételeit. Nos, tudni kell azt, hogy ezeket az írásban 
megadott észrevételeket mi - a tárca - már ismertük és ismerjük. Ebben az ügyben 
egyeztetést tartottunk az Országos Bírósági Hivatallal, és részben eredményre vezetett 
az egyeztetésünk. Az Igazságügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatok 
tartalmazzák az általunk is elfogadhatónak tartott módosításokat. A vitában ezek a 
módosító javaslatok, gondolom, fel fognak merülni később, elnök úr, de majd erről 
szükség esetén nyilatkozom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az Igazságügyi bizottság három módosító javaslata 

a háttéranyag részét képezi. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. 
(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az Igazságügyi bizottság részére az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke - ahogy ezt államtitkár úr is jelezte - a saját és a Kúria kollégiumvezetőjének 
véleményét eljuttatta. A kísérőlevél kijelenti, hogy a kormányzat annak ellenére, hogy 
a tervezet a bíróságokat közvetlenül és kiemelten érinti, valamint a tervezet 
közigazgatási egyeztetésére sem került sor, nem küldte meg a tervezetet 
véleményezésre. 

Az OBH véleménye csaknem hét sűrű oldalon fogalmazza meg aggályait és 
javaslatait. A Kúria Polgári Kollégiuma vezetőjének véleménye igen sommás, ezt 
szeretném idézni, ezt írásban küldte meg. „A javasolt szabályozást szükségtelennek, 
az anyagi jogi szabályokkal összhangban nem állónak, alkotmányosan aggályosnak és 
alapvetően elhibázottnak tartjuk.” Hölgyeim és Uraim! A mostani törvénynek ez a 
sommás véleménye a Polgári Kollégium vezetője részéről, akinek egyébként ezt a 
törvényt végrehajtania kell, és akinek a szakmai véleményét egy ilyen jogalkotásban 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

„A javaslat egy új különleges eljárás beiktatásával kívánja biztosítani a 
képmáshoz és hangfelvételhez fűződő jog hatékony védelmét, és erre a sajtó-
helyreigazítási eljárás szabályait farigcsálja.” - mint ahogy azt államtitkár úr is 
elmondta. „A tervezett szabályozásból az ellentétes érdekek mérlegelésének komplex 
szempontrendszere hiányzik. Nem illeszkedik jól a szöveg az anyagi jogi szabályokhoz 
sem, többek között például azért, mert egy felvétel felhasználása nemcsak a 
hozzájárulás esetén történhet jogszerűen, hanem például akkor is, ha nyilvános 
közszereplésről készült a közügyek szabad megvitatását biztosító alapjogok 
gyakorlásához. Ha az alany közéleti szereplő vagy akkor is, ha jogsértés bizonyítására 
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használják fel, ezek mind olyan indokok ma is, amelyek alapján ezeket a felvételeket, 
ha ezt a törvényt el nem fogadják, felhasználhatók.” 

Még egy konkrét kérdésem lenne Répássy Róbert államtitkár úrhoz, mert 
idézem, hogy ön mit mondott az Igazságügyi bizottság ülésén nemrég. „Elnök úr, egy 
dolgot szeretnék vállalni, mert szerintem segítené a vitát, és mind a bizottságot 
megfelelően tájékoztatná, mind pedig majd a Törvényalkotási bizottságot. Mi írásban 
fogunk válaszolni az Igazságügyi bizottság számára eljuttatott OBH-véleményre. Ezt 
eljuttatjuk természetesen elnök úrnak, hogy a bizottság tagjaihoz is el tudja juttatni, 
és így mehet tovább a TAB-ra. Tehát írásban reagálni fogunk az OBH véleményére, 
figyelembe véve azokat a módosító javaslatokat is, amelyeket most elfogadott a 
bizottság.” Én képviselőként, a TAB tagjaként ilyen írásbeli választ nem láttam. Nem 
tudom, hogy elnök úr kapott-e ilyet a minisztériumtól, de az biztos, hogy ezt a 
vállalását államtitkár úr vagy nem teljesítette vagy csak a képviselőkhöz nem jutott el.  

Szerintem is kár belemenni a részletekbe, az igazságügyi bizottsági módosító 
javaslatok is csak farigcsálják ezt a javaslatot, és egyáltalán nem adnak választ a Kúria 
elnökének alapvető alkotmányos és eljárásjogi aggályaira, ezért szeretnénk 
előrevetíteni, hogy ha ezt a törvényt így a fideszes többség megszavazza, akkor ez az 
ügy az Alkotmánybíróságon vagy ha kell, a nemzetközi bíróság színpadán fog eldőlni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Úr! Igen, válaszoltunk, pontosabban 
tájékoztattuk, tájékoztattam én levélben Rubovszky elnök urat. Ezt a levelet, ha jól 
emlékszem, kedden adtuk át az Igazságügyi bizottságnak, amelyben egyébként tíz 
oldalon fejtettük ki az álláspontunkat az Országos Bírósági Hivatal észrevételei 
kapcsán. Nyilván én azért az Igazságügyi bizottság elnökének küldtem meg ezt a 
levelet, mert az Országos Bírósági Hivatal is az Igazságügyi bizottság elnökének tett 
észrevételeket. Tehát az Igazságügyi bizottság megkapta ezeket az észrevételeket, és 
párhuzamosan természetesen megküldtük az Országos Bírósági Hivatalnak is. 

Még ha megengedi, elnök úr, akkor belemennék néhány érdemi kérdésbe. 
Vagy nem tudom, hogy tisztázzuk-e előbb ezt a levélváltás kérdését? 

 
ELNÖK: Hogy egyszerűbb legyen, akkor megadom a szót Harangozó képviselő 

úrnak, és akkor folytathatjuk. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt értettem, 

de az ön vállalása a TAB-ról is szólt és a TAB-ról szólt, tehát… 
 
ELNÖK: Bocsánat, de megtenné azt, képviselő úr, hogy még egyszer az idézetet 

felolvassa, mert én úgy értelmezem, hogy nem. Tehát én úgy értelmezem, hogy 
kifejezetten az Igazságügyi bizottság tagjairól szólt. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): „Mi írásban fogunk válaszolni az 

Igazságügyi bizottság számára eljuttatott OBH-véleményre, ezt eljuttatjuk 
természetesen elnök úrnak, hogy a bizottság tagjaihoz el tudja juttatni, és így mehet 
tovább a TAB-ra.” Tehát írásban… 
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ELNÖK: Én ezt egyértelműnek tartom, ez az Igazságügyi bizottság tagjairól 
szól. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Értem. 
 
ELNÖK: Bocsánat, nem hogy a képviselő úr másként értelmezte, hanem 

egyértelmű, hogy az Igazságügyi bizottság tagjainak tett vállalás. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Azt is értem, elnök úr, azért azt 

tegyük már hozzá, hogy az Igazságügyi bizottság ezzel a kérdéssel már nem 
foglalkozik, ellenben mi ma erről döntünk. 

 
ELNÖK: Világos, értem, és megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Egyébként az Igazságügyi bizottság tagjainak ki is 

küldték, ha jól emlékszem, valamikor a tegnapi vagy a tegnapelőtti nap során ezt az 
államtitkár úr által írt levelet. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Egy mondatot engedjen meg 

nekem. Mindegy, ha önöknek ez nem fontos, a TAB tagjai nem kíváncsiak arra, hogy 
egyébként a levélben mi van, és ma úgy döntünk, hogy azzal megnyugszik a fideszes 
többség vagy az megnyugtató a fideszes többség számára, hogy valamelyik másik 
bizottság tagjai tudják, hogy ma miről döntünk, ez az önök lelkiismeretétől függ. 
Szerintem ez így nincsen rendben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egyfelől azt természetesen fontosnak tartom, hogy semmilyen 

kormányzati véleménytől, amit a kormány írásba foglal, senki ne legyen elzárva, de itt 
van államtitkár úr, a kormány véleményét valamennyi kérdésben el tudja mondani. 
Ráadásul ezek szerint akkor az Igazságügyi bizottság azon tagjai, akik egyébként a 
TAB-nak is tagjai, ezt a levelet megkapták Rubovszky elnök úrtól. (Jelzésre:) Vas 
Imre képviselőtársam bólogat, akkor ez nyilván - nincs itt Bárándy alelnök úr, de 
feltételezem, hogy nemcsak egyes pártok tagjainak vagy egyes pártok képviselőinek 
küldték ki, tehát valószínűleg a Szocialista Párt Igazságügyi bizottságba delegált 
képviselője, aki speciel ennek a bizottságnak az alelnöke, ezek szerint két napja ennek 
a levélnek a birtokában van. Én szívesen ezt a levelet - gondolom, államtitkár úrnak 
nincs ellenére, hogy mindenkihez eljuttassuk, de miután kormányzati véleményről 
van szó, az előterjesztés ismert, ezért a kormány lehet, hogy rövidebben, de itt is össze 
tudja foglalni mindazokat az érveket, amelyek ezzel kapcsolatosan a mai vita alapján 
relevánsak. 

(Jelzésre:) Államtitkár úrnak megadom a szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Minden ezzel kapcsolatos iratot az önök rendelkezésére bocsátok, de azt 
ismét szeretném leszögezni, hogy nem a Törvényalkotási bizottságnak címezte az 
Országos Bírósági Hivatal a véleményét, hanem az Igazságügyi bizottságnak, ezért 
válaszoltunk mi az Igazságügyi bizottság elnökének. De mondom, úgy érzem, hogy ez 
egy formális kérdés, és nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátom a 



10 

válaszlevelünket; és úgy, ahogyan mondta az elnök úr, természetesen fel vagyok arra 
készülve, hogy akár az egész 10 oldalas válaszunkat ismertetem. 

Én egy pontot szeretnék kiemelni, ez a Kúria - ahogy ön mondta, képviselő úr - 
Polgári Kollégiumának véleménye a javaslat alkotmányosságát illetően. Az a gondunk 
ezzel a mondattal, amit ön idézett - és azóta sem tudtunk ennél bővebb magyarázatot 
kapni erre az álláspontra -, az a probléma, hogy a Kúria nem jelölte meg azt, hogy 
szerinte az Alaptörvény mely rendelkezésébe ütközne, és nem jelölte meg azt, hogy 
milyen alkotmányos aggályai vannak. Ez egy sommás vélemény, hogy szerintük vagy 
pontosabban a Polgári Kollégium vezetője szerint a javaslat alkotmányellenes lenne. 
Ehhez képest az Igazságügyi Minisztérium elvégezte azokat az előkészítő munkákat, 
amelyek a javaslat alkotmányos megalapozását jelentik. A mi határozott álláspontunk 
az, hogy a törvényjavaslat alkotmányos, ahogyan mondtam, főleg azért alkotmányos, 
mert nem anyagi jogi kérdéseket érint, hanem eljárási kérdéseket érint. Az anyagi jog 
már eldöntötte azt a kérdést, hogy hogyan használható fel a képmás, ezért - mondjuk 
úgy, finoman szólva, így is adtunk ki egy közleményt - értetlenül állunk a Kúria ezen 
megfogalmazott, sommás véleménye előtt.  

Ami az OBH véleményét illeti, ahogyan mondtam, jelentősen közeledtek az 
álláspontjaink, és ez az Igazságügyi bizottság módosítóiban szerepel. Az OBH-val 
egyébként több alkalommal is egyeztettünk, az OBH-val és más igazságszolgáltatási 
szervekkel egy folyamatos konzultációban állunk a perjogi kérdésekben, hiszen, mint 
önök is tudják, egy perjogi kodifikáció kellős közepén állunk. Az új polgári 
perrendtartás a szakértő bizottságokban - amelyekben természetesen részt vesznek az 
OBH küldöttei is - ezek folyamatosan tárgyalás alatt állnak, hogy így mondjam. Az 
Igazságügyi Minisztérium és az OBH között van egy rendszeres egyeztető fórum, 
amely, ha jól emlékszem, kéthetente szokott ülésezni, és minden napirenden lévő 
kérdést egyeztetünk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az egyeztetési 
kötelezettségünknek eleget tettünk ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen, elnök úr, 
a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vas Imre képviselő úr segítségével szeretném arról 

tájékoztatni a bizottságot, hogy a tegnapi napon, 11 óra 36 perckor az Igazságügyi 
bizottság részéről Rubovszky elnök úr tájékoztatásul a bizottság valamennyi tagjának 
- így egyébként Teleki László és Bárándy Gergely szocialista képviselő uraknak is - 
megküldte az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot, tehát az egy napja mindenki előtt 
ismert.  

(Jelzésre:) Harangozó képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Ez továbbra 

sem változtat semmit azon, hogy ma mi döntünk, ma a TAB saját módosító 
javaslatáról döntünk, és mi ezt nem kaptuk meg.  

Mégiscsak államtitkár úrnak akkor fölolvasnám azt a részt, ami szerintem 
eléggé világosan körülírja, hogy milyen alkotmányos aggályok vannak a Kúria szerint, 
hátha így közelebb jutunk a megoldáshoz. „A kérdésnek emberi jogi vonatkozása is 
van, ugyanis adott esetben a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog 
ütközhet a véleménynyilvánítás szabadságához való joggal.” Ezzel kapcsolatban az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát is figyelembe kell venni, amely a 
von Hannover-ügyben az ellentétes érdekek mérlegelésének komplex 
szempontrendszerét dolgozta ki. A magánélethez való jog - és itt jön a lényeg - 
túlságosan tág körű védelme éppúgy sérti az egyezmény rendelkezéseit, mint a 
hatékony védelem hiánya.  
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Nyilván a Polgári Kollégium vezetője ezt a szabályozást ebből a szempontból 
tartja aggályosnak, mondván, hogy itt az egymással ütköző, alkotmányos védelemben 
részesülő jogok tekintetében az egyik oldalra aránytalanul elbillent a szabályozás, ha 
bele akarunk ebbe szakmailag menni, és erre a TAB módosítója sem ad semmiféle 
választ, azzal együtt, hogy még eljárásjogi szempontból is külön érdekes, hogy a 
bizonyítási teher például, ha jól tudom, ebben az ügyben megfordul, és majd annak 
kell bizonyítania a kérdést, aki a felvételt készíti - az érintett helyett -, ha jól értem 
egyébként a TAB módosítóját, de ebben segítsenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Készséggel elismerem, hogy a TAB módosítója nem ad választ, mert 

nincs TAB-módosító. (Derültség.) 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Összegző módosító, elnézést 

kérek, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tehát mi az Igazságügyi bizottság három pontjáról tárgyalunk 

kizárólag. Van-e további hozzászólási szándék? (Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor 
államtitkár úrnak adom meg a szót. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Szeretném 

felhívni a képviselő hölgyek és urak figyelmét arra, hogy válaszoltunk erre a kritikára 
ebben a bizonyos levélben, a 3. oldalán, a 4. pontban válaszoltunk erre a kritikára.  

De megint szeretném leszögezni, és azért kérem, mert itt ülünk néhányan, 
akik, azt gondolom, meg tudjuk ítélni ezt a kérdést, hogy az alapjogi kérdés az anyagi 
jogi szabályozással függhet össze, azzal, hogy a polgári törvénykönyv mit mond a 
képmás felhasználásáról. Az eljárási szabály abban az esetben lenne alapjogsértő, ha, 
mondjuk, az eljárásokba olyan szabályokat csempésznénk, ami lehetetlenné tenné a 
véleménynyilvánítás szabadságát, lehetetlenné tenné, mondjuk, a sajtó munkáját, ha 
ilyen szabályok lennének ebben az eljárási törvényben, de ilyen szabályok nincsenek. 
Tehát az anyagi jog írja elő azt, hogy hogyan lehet fölhasználni, és mellesleg az a 
bizonyítási teher is, amiről Harangozó képviselő úr beszél, egy anyagi jogi szabályból 
következik, mert az nyilvánvaló, hogy aki elkészítette a felvételt - ebben az esetben 
majd a perünkben ő lesz az alperes, aki elkészíti a felvételt -, őneki kell bizonyítania, 
hogy volt engedélye ennek a képmásnak az elkészítésére vagy felhasználására. Ez 
világos, tehát azt mondom, hogy itt semmiféle bizonyítási teher megfordulásának 
nincsen helye. Valójában a felperes azt bizonyítja, hogy az ő képmását felhasználták, 
hogy közzétették a képmást, az alperesnek pedig azt kell bizonyítania, hogy a felperes 
vagy a képmás tulajdonosa hozzájárult a fényképfelvételhez.  

Itt most nem szeretnék megint anyagi jogi vitákat idekeverni, de önök nagyon 
jól tudják - erről a Ptk. vitájában eleget beszéltünk -, hogy ráutaló magatartással is 
hozzá lehet járulni, tehát nem kell itt írásbeli engedélyekre gondolni, meg ilyesmire, 
de valóban, az alperesnek azt például bizonyítania kell, hogy olyan helyzetben 
készítette a fényképfelvételt, ahol nyilvánvaló volt a felperes számára, hogy őt 
fényképezhetik. Például egy nyilvános rendezvényen teljesen evidens, hogy ilyen 
szituációba kerülhet, aki például egy nyilvános rendezvényen részt vesz. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Lukács képviselő úr kért szót, parancsoljon! 
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DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a 
vitában elhangzottakra, ha a gordiuszi csomót még nem is tudnánk átvágni, de talán 
érdemes lenne azt is megfontolni, hogy a polgári perrendtartás komplett 
újraszabályozása, ugye, 2013 óta folyamatban van, és talán januárban került a 
kormány elé a koncepció.  

Most egy olyan Pp.-s módosítással állunk szemben, ami ideiglenesen 
szabályozná ezt a területet, hacsak nem változás nélkül menne tovább a kormány elé 
tett javaslatban is. Én úgy gondolom, tekintettel arra, hogy azért megfogalmazódtak 
akár a Kúria, akár az OBH részéről komoly aggályok, ezek tisztázása érdekében talán 
nem is annyira szükséges most rohamtempóban ennek a jogszabályhelynek az 
elfogadása az én álláspontom szerint. Tehát valamilyen kis időt adhatnánk arra, hogy 
újragondoljuk azt, hiszen úgy tűnik jelenleg, hogy az álláspontom szerint egyébként 
egy kicsit hibás anyagi jogra egy kis katalizátor lenne ez az eljárásrend, és azért ezt 
többször megfogalmaztuk, hogy talán itt az alapjogok védelménél a modernitással 
kapcsolatban is van egy feszültség, amit fel lehetne oldani. Tehát ezt korábban 
mondtuk, hogy nem biztos már, hogy - az információtechnológia fejlődése, a 
közösségi média, egyéb média használatával - jó irányba halad ez a szabályozás. 
Szerintem inkább egy visszafelé fejlődő szabályozást próbálunk elfogadni, tehát egy 
aggályos eljárásrendet akarunk.  

Igazából az lenne talán a helyénvaló, ha felmerültek ilyen aggályok, hogy 
megvárjuk azt a végleges Pp.-koncepciót, addig ebben, tehát a képmásvédelemben 
van lehetőség az egyeztetésre; a képmásvédelmet az egyéb eljárási szabályokkal eddig 
is biztosítani lehetett. Természetesen azt is tudjuk, hogy nem azzal a gyorsasággal, 
ahogy ez az eljárás kezelné, de erre is megfogalmaztuk azt a kritikát, hogy aki a 
bíróságokon járt, és tudja, mi az, hogy soron kívül tárgyalnak valamit, azért az sem 
teljesen biztosíték arra, hogy gyorsan le fogják azt az ügyet tárgyalni. Itt akár a 
határidőkben felmerült az is, hogy mint korábban a váltóperekben is lehetett nagyon 
rövid határidőt szabni, itt is még akár lehetne extrém rövidíteni, ha tényleg a gyors 
jogérvényesítés lenne a fontos szerep.  

Tényleg az a személyes javaslatom, hogy érdemesebb lenne talán elhalasztani 
ezt a vitát, és a komplett Pp. vitájába belezsúfolni, pláne úgy, hogy ilyen aggályok és 
jogos aggályok merültek fel a javaslattal kapcsolatosan. Köszönöm. 

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

Hogyha nincsen, akkor a vitát lezárom, és megadom a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, 

csak röviden. Tehát az új polgári perrendtartás koncepcióját valóban elfogadta már a 
kormány, az egyébként olvasható is, tehát nyilvánosan hozzáférhető.  

Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy minden olyan megoldást 
támogat a kormány, az Igazságügyi Minisztérium, amelyben a perek hatékonyabban, 
gyorsabban tudnak eredményre vezetni. Én elmondtam, hogy ez egy olyan 
vitarendezési forma, amely egy alternatív vitarendezési forma egy képmással való 
visszaélés esetében. Most nem akarom megelőlegezni, de feltételezem, hogy a 
végleges, az új polgári perrendtartás is figyelembe fogja venni ezt a megoldást - most 
egyszerűsítsünk így -, tehát nem hiszem, hogy teljesen átmeneti lenne ez a megoldás. 
Amennyiben ezek a szempontok továbbra is fontosak, hogy hatékony, gyors eljárás, 
akkor ebbe beleilleszkedik egy ilyen gyors vitarendezési eljárás. Ennyit kívántam 
hozzátenni, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most további eseti képviseleti megbízásokat 
szeretnék ismertetni. Balla György alelnök úr Tuzson Bence alelnök urat, dr. Vejkey 
Imre képviselő úr pedig Rubovszky György képviselő urat helyettesíti. Ezekre is 
tekintettel most megkezdjük a szavazást.  

Kérdezem, hogy ki az, aki az Igazságügyi bizottság 3 pontos módosító 
indítványát támogatja. (Szavazás.) Huszonnégy igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Hat nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy 
tartózkodás. 

Tehát 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság az 
Igazságügyi bizottsági módosító javaslatait támogatta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) 
Huszonnégy igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. És ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás mellett a bizottság az összegző módosító 
javaslatot és az összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. (Jelzésre:) Salacz László 
képviselőtársunk vállalta, hogy a bizottság jóváhagyása esetén bizottsági előadó lesz. 
Ki az, aki támogatja Salacz képviselő úr bizottsági előadói kinevezését? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Kisebbségi előadót… (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) Később; a 
szocialista frakció jelzi, hogy a kisebbségi előadó személyére később tesz javaslatot. 

Ezzel a napirendi pontot lezárom. Köszönöm államtitkár úrnak a bizottsági 
ülésen való részvételt.  

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3017. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely az egyes felsőoktatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/3017. számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében L. 
Simon államtitkár urat köszöntöm.  

A háttéranyag a Honvédelmi bizottság egypontos módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottságnak van saját módosító javaslata, amely részben kizárja a 
háttéranyagban szereplő módosító javaslat elfogadását, merthogy azt is tartalmazza. 

Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem kívánom szóban kiegészíteni az előttünk 
fekvő javaslatot.  

A kormány részéről a TAB javaslatát támogatjuk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Harangozó képviselő úr kért 

szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az 
ügy előzménye az, hogy az alap-törvényjavaslat, azt gondolom, legalábbis a tárca, de 
valószínűleg a kormány által is elismert módon alaptörvény-ellenes és 
alkotmányellenes szabályt tartalmazott vagy tartalmaz jelen formájában. Erre én 
adtam be egy módosító javaslatot, amelyet a Honvédelmi bizottság egyhangúlag 
támogatott. Ezt látják önök a háttéranyag dokumentumában. 
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Most ehhez képest tegnap a TAB egy saját javaslattal állt elő, amelyet 
tekinthetünk egyébként kisstílűségnek vagy egyéb más dolognak is, merthogy 
ugyanazt a problémát kezeli, csak nehogy már ez a javaslat menjen át. Egyébként ez 
minket különösebben nem is zavarna, mert megszoktuk már, viszont a TAB módosító 
javaslatában szintén elég súlyos problémát látunk, és erre szeretnék rákérdezni, nem 
biztos, hogy államtitkár úrnál, inkább elnök úrnál, a jogi kérdéseket is figyelembe 
véve.  

Elnök úr, a TAB módosító javaslata azt a megoldást választotta, hogy 
szövegszerűen beleírja a törvénybe, hogy „jogszabályban meghatározott esetben” 
nyilatkozni kell, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulmányok 
megkezdéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzést, illetve kifogástalan 
életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék a hallgatón, és 
„jogszabályban meghatározott esetben érvényes, kockázati tényezőt nem tartalmazó 
nemzetbiztonsági ellenőrzésre van szükség”, ezt tartalmazza most a TAB módosítója, 
amelyről szavazni fogunk.  

Az én módosító javaslatom egyszerűen kivenné a törvényből ezt az egész 
szabályozást, amelynek semmi értelme nincs, mert a jelen formájában azt mondja ki, 
hogy a Közszolgálati Egyetem minden hallgatója írásban kell hogy nyilatkozzon, hogy 
megbízhatósági vizsgálatot, kifogástalanéletvitel-vizsgálatot és C típusú ellenőrzést 
lehet vele szemben, illetve nem lehet, hanem kell vele szemben lefolytatni; tehát a 
Közszolgálati Egyetem minden hallgatóját, teljes magánéletét és az egyetemi hallgatói 
jogviszonyához kapcsolódó életét titkosszolgálati eszközökkel lehet és kell 
megfigyelni.  

Nyilvánvalóan a törvény alapvető rendelkezése elhibázott volt. Ezt a 
honvédelmi bizottsági ülésen, azt gondolom, tisztáztuk is azzal, hogy elfogadták a 
módosítómat, és hogy a tárcaálláspont szempontjából a tárca maga ezt támogatta. 
Ugyanis a nemzetbiztonsági törvényben, a rendőrségi törvényben, egyéb más 
kétharmados törvényekben világosan le van írva, hogy kire kell és kire lehet ezeket a 
megbízhatósági, illetve kifogástalanéletvitel- és egyéb vizsgálatokat lefolytatni. 
Ezekben az esetekben a Közszolgálati Egyetem hallgatói közül nyilván a 
nemzetbiztonsági szakra vagy a rendészeti szakra jelentkezők tekintetében kell ezt 
megtenni - de ez már benne van kétharmados törvényekben. Ezért teljesen fölösleges 
ebbe a feles törvénybe akár még hivatkozó szabályt is beletenni. De ha már 
beletesznek hivatkozó szabályt - elnök úrnak szeretném most erre felhívni a figyelmét 
-, azt, hogy „jogszabályban meghatározott esetben”, teljesen kizártnak tartjuk, hogy 
egy helyes megfogalmazás. Ugyanis nemhogy jogszabályban, hanem törvényben, 
nemhogy törvényben, hanem sarkalatos törvényben szabályozható kérdés csak, hogy 
titkosszolgálati eszközökkel hallgatók magánéletét és életét milyen esetekben lehet 
megfigyelni. Jogszabály ugyanis, ha jól sejtem, akár egy önkormányzati rendelet is. 
Tehát az, hogy mi ebbe a törvénybe hivatkozó szabályként a „jogszabály” szót írjuk 
bele, szerintem teljesen elhibázott; itt minimum „törvényt” kell beleírni, világossá 
téve, és azon belül is egyébként kétharmados, sarkalatos tárgykör az Alaptörvény 
szerint ezeknek az eseteknek az engedélyezése.  

De, summa summarum, ezek a szabályok kétharmados törvényekben el 
vannak rendezve, az Rtv.-ben, a nemzetbiztonsági törvényben, és ott, ahol a helye 
van. Tehát alapvetően fölösleges az utaló szabályokat beletenni; de ha már igen, akkor 
ne „jogszabályt” írjunk bele, hanem világosan, egyértelműen „törvényt”, hiszen 
rendelettel vagy bármilyen más, alacsonyabb rendű jogszabállyal ezeket a kérdéseket 
nem engedhetjük, hogy bárki szabályozza, mert az alaptörvény-ellenes lenne. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak némi 

anomáliára szeretném fölhívni a figyelmet. 
Képviselő úr azzal kezdte, hogy kisstílű dolog, hogy az önök módosító 

javaslatát egyébként most TAB-módosítóra írjuk át, de hát már megszokták. Majd 
húsz percig arról beszélt, hogy az a módosító, amely előttünk van, miért nem egyezik 
meg az önök módosítójával. El kellene dönteni legalább a bírálat irányát! Azt már 
megszoktuk, hogy az a döntés, hogy esetlegesen azt gondolják, hogy valami jó is, meg 
sem fordul a fejükben. De legalább találják el, hogy most miért bírálnak! Azért 
bírálnak-e, mert egy módosító javaslatot tartalmilag megváltoztatunk - az is lehet -, 
vagy azért bírálnak, mert szó szerint ugyanaz? De egyszerre a kettő biztosan nem fog 
menni! 

A kisstílűséget egyébként fölfedeztem - az ön mondandójában. Mert lehet arra 
hivatkozni, hogy azt, hogy milyen esetben lehet ilyen eljárásokat folytatni, mi 
szabályozza. Hosszasan ecsetelte, hogy mi. Elmondta, hogy Alaptörvényből 
következően sarkalatos törvények szabályozhatnak ilyet. Semmi más. De akkor hogy 
lehet abba belekötni, hogy ebben a törvényjavaslatban az van, hogy „jogszabály”? 
Ezek a törvények jogszabályok! És semmilyen más törvénnyel nem lehet ezt 
szabályozni - akkor miért baj az, hogy „jogszabály” néven szerepel ebben a 
törvényben? Egyik állításával cáfolta meg a másikat.  

Senki nem azt vitatja, hogy értelemszerűen ez a szabályozás, ezek a törvényi 
utalások tényleg sarkalatos törvényekben vannak - mert másban nem lehetnek. De 
akkor nem lehet abba belekötni, hogy egyébként pedig jogszabályként hivatkozunk rá, 
hiszen más nem lehet! Nem arra adunk felhatalmazást, hogy kormányrendeletben 
szabályozzanak ilyet, mert arra az Alaptörvény nem ad felhatalmazást. 

Tehát egész egyszerűen csak arról van szó, ezért kértem szót, nem feltétlenül a 
téma tartalmát tekintve, hogy talán kicsit könnyebb lenne együttműködni, ha nem a 
kákán is a csomót keresné az ellenzék, különös tekintettel Harangozó képviselő úrra. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Megadom majd a szót, de most Szilágyi 

képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik 

Magyarországért Mozgalom elég furcsa helyzetben van jelen pillanatban. Mert ugye 
az, amit Balla képviselő úr mond, hogy itt mi a jó, meg mi a nem jó, hát, kezdjük az 
elején!  

Alapjaiban véve, tudom, hogy most a módosítóról van csak szó, de a módosító 
elkülöníthetetlen a törvényjavaslattól - és ez a törvényjavaslat, úgy, ahogy van, rossz. 
Ennek a törvényjavaslatnak nem kellene itt lennie a Ház előtt. Lehetne arról utána 
beszélni, hogy módosítani szeretnénk-e vagy változtatni szeretnénk-e a hallgatók 
nemzetbiztonsági ellenőrzésén vagy a hallgatók azon feltételein, amivel a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre jelentkezhetnek. De maga az, hogy egy olyan törvényt 
alkotunk, amely semmi másról nem szól, mint megint egy személyre szabott törvény, 
ugye, itt arról van szó, hogy a Fidesz által létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
akar indítani egy doktori iskolát, amit a MAB visszadobott, tehát a MAB nem járult 
ehhez hozzá, erre önök nem azt választják, vagy maga az egyetem nem azt választja, 
hogy a törvényeknek megfelelően indítsa el ezt a doktori képzést, hanem azt 
választják, hogy törvénybe iktatják azt, hogy ennek az egy egyetemnek olyan 
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lehetőséget adnak jelen pillanatban, amely lehetővé teszi azt, hogy egy európai 
szervezet által indított akkreditációs képzést indítsanak el. Tehát ez alapjaiban véve 
nem megfelelő.  

És az, hogy még a törvény sem volt jó, hiszen valóban, és itt jön az, amit 
mondtam, hogy egy elég fura helyzetben vagyunk, hiszen, azt kell mondanom, az 
elmúlt öt év tapasztalatait félredobva meglepetéssel tapasztaltuk, hogy például az 
egyeztető tárgyalásokon Dúró Dóra képviselő asszony észrevételeit figyelembe vették, 
elfogadták, és valóban változtatnak azon, hogy a tanulóknak a nemzetbiztonsági 
ellenőrzését hogy kell elvégezni vagy milyen módon kell elvégezni. Tehát változtattak 
ezen a rossz pontján a törvénynek. De ettől függetlenül valóban felmerülnek kérdések 
még mindig a módosítással kapcsolatban is, ugye elsődlegesen jogi kérdések vetődnek 
fel, másodlagosan pedig az, hogy vajon ez a nemzetbiztonsági ellenőrzés milyen 
mértékű lesz, és hogy egyáltalán milyen formában fogják elvégezni. De, hozzáteszem 
még egyszer, az egész törvény, úgy, ahogy van, rossz. Lehetne arról beszélni, hogy 
megnyissuk azt a lehetőséget, hogy legyen Magyarországon kettős akkreditáció, van is 
erre példa a mai magyar felsőoktatásban, amivel egyetértett a MAB is, itt csak az a 
kérdés - látom, államtitkár úr nem tudja, az állatorvosi képzésben van erre példa 
egyébként, csak lehet, elképzelhető, hogy ugyanúgy kellene megcsinálni, hogy az a 
magyar törvényeknek is egyértelműen megfeleljen -, és erről kellene esetleg előzetes 
egyeztetések után dönteni, hogy megengedjük-e vagy hogy engedjük meg. 

Az pedig, hogy önök nem egyeztetnek senkivel, tehát úgy nyújtanak be ide 
jelen pillanatban egy olyan törvényt, hogy erről egyáltalán nem egyeztettek a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, szerintem elfogadhatatlan. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót első körben államtitkár úrnak, és utána 

majd még egy körben mindenki tehet észrevételt. Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Képviselőtársaim! Csak azért, hogy a vitának ezt 
az irányát lezárjuk, próbáljunk néhány apróságot tisztázni. 

A javaslatban a c) és a d) pontban van utalás a jogszabályra. Harangozó 
képviselő úr szerintem ezt rosszul értelmezte, tehát itt nem a kétharmados törvényi 
felhatalmazással szabályozott kérdésekre utal a jogszabály, hanem adott esetben 
alacsonyabb szintű rendeletre, amely meg tudja határozni azt, hogy az egyetem mely 
szakjaira vonatkozik. (Dr. Harangozó Tamás Attila az elnökkel beszélő Balla 
Györgyhöz: Most figyelj! Most cáfol téged!) Képviselő úr, végigmondom, ha nem 
haragszik! Nem cáfolom azt, amit Balla képviselő úr mond, Balla képviselő úr egyfajta 
jogértelmezést adott, én azt árnyalom, tisztelt képviselő úr, és tisztelettel ajánlom 
figyelmükbe a szöveges indoklását az önök előtt fekvő javaslatnak, amelyben ott van 
egyértelműen: „Az új 23/A. § az Nftv. ezen rendelkezését specializálja úgy, hogy az 
előírható felvételi feltételek körét - a képzések jellegére tekintettel - szélesebb körűvé, 
de egyben szigorúbbá is teszi. A c) és a d) pontok tekintetében külön jogszabályi 
előírás szükséges a feltételek meghatározásához.” Magyarul, lehet azt mondani egy 
alacsonyabb szintű jogszabállyal is, hogy csak bizonyos szakok esetében kell, 
pontosabban lehet érvényesíteni a nemzetbiztonsági vizsgálatot.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Harangozó képviselő úrnak azt is szeretném 
mondani, hogy alapjog csak törvényben korlátozható, nem csak sarkalatos 
törvényben egyébként. Tehát én itt sem értem, hogy mi a problémája a képviselő 
úrnak.  
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Szerintem ezzel a javaslattal nincsen baj, ez minden szempontból kiállja az 
alkotmányosság kritériumait. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót, Harangozó képviselő úr, egy 

másodperc, csak jelzem, mert Balla alelnök úr jelezte, hogy ő egy felszólalástól eláll, 
ha annyit hozzáteszek, hogy míg Szilágyi képviselő úr az előzetes konzultációk hiányát 
fogalmazta meg kritikaként, addig megemlítette, hogy az előzetes konzultációk során 
Dúró Dóra véleményét elfogadtuk, és ez a törvény részévé lett.  

Harangozó képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Először is, én nem tudom, milyen előzetes konzultációk voltak és hol a Jobbikkal, de 
az biztos, hogy a Honvédelmi bizottság ülésén a Jobbik képviselője nem volt jelen, 
módosítót nem adott be, és amit itt látunk, hogy egyáltalán módosító javaslattal ez a 
probléma az asztalra került, az nem annak köszönhető, hogy a Jobbik bármit is 
csinált volna ebben az ügyben. De bizonyára vannak egyeztetések Dúró Dóra és a 
kormány között, de mi erről nem tudunk. (Balla György: Nincsenek.)  

Amit Balla úr mondott, most nem minősítem, mert minősítette ő saját magát, 
hogy nem tartalmilag válaszolt a kérdésre. Viszont, azt gondolom, államtitkár úr itt 
most világossá tette és egy az egyben megcáfolta azt, amiről ön beszélt, és ami 
egyébként egymagában koherens lett volna. (Jelzésre:) De pont erről beszélek, Balla 
úr. Tehát a „jogszabály” szóban benne van a rendeleti szintű szabályozás. Ha törvényt 
írunk ebbe a javaslatba, akkor kizárja azt, amiről itt az államtitkár beszél, hogy ő majd 
egy rendeletben meghatározza, hogy kit lehet nemzetbiztonsági szempontból 
ellenőrizni a hallgatók közül meg kit nem. Hiszen államtitkár úr ezt itt elmondta, és 
úgy látom, hogy száz százalék meggyőződéssel mondja, hogy ez rendben is van, hiszen 
ezt mondta el, hogy ők majd rendeletben megmondják, hogy konkrétan melyik típusú 
hallgatónál, melyik kar melyik képzésén lehet ezeket szabályozni. Nem, hölgyeim és 
uraim, ezeket kizárólag kétharmados törvényben lehet szabályozni, és most is 
szabályozzák. Ez a rendőrségi törvény, ez a nemzetbiztonsági törvény, ahol egyébként 
konkrétan benne van, hogy ezeken a képzéseken felvételt kérő hallgatóknak 
ugyanazokon a nemzetbiztonsági ellenőrzéseken kell átmenni, mint magának az 
állománynak, amely utána ott szolgálatot fog teljesíteni, de csak és kizárólag az ő 
tekintetükben.  

Értem én, hogy a problémát az okozza, hogy a Közszolgálati Egyetemen van 
nemzetbiztonsági képzés, rendészeti képzés, határrendészeti, honvédelmi, de van 
nemzetközi képzés, van egyébként államigazgatási képzés, és ezeket nem lehet 
összekeverni. De no pláne, nem lehet egy rendeletre vagy egy dékáni utasításra vagy 
nem tudom, mire bízni, hogy akkor melyik hallgatónak lehet a magánéletében 
titkosszolgálati eszközökkel kutakodni és melyikében nem. Ezeket törvényben és ezen 
belül is kétharmados törvényben kell szabályozni, és ma is így van.  

Én csak azt kérem, hogy ha Balla úrnak van igaza, és azt mondja, hogy az 
Alaptörvényben ez világosan le van írva (Balla György: Világosan van?), akkor, 
kérem, támogassa a Honvédelmi bizottság javaslatát, merthogy ez az, amiről ön 
beszél. A Honvédelmi bizottság javaslata arról szól, hogy hagyjuk el a törvényből ezt 
az egész hablatyot, merthogy semmi értelme nincsen, az Alaptörvény úgyis világosan 
megmondja, hogy kinek lehet, kinek nem. Ehhez képest a TAB módosító javaslata 
már egy megengedő szabály, ami felhatalmazást ad, hogy jogszabályban, azaz akár 
rendeletben, és még egyszer idézem államtitkár urat, aki rá is erősít: igen, majd 
rendeletben meg fogják mondani, hogy kire vonatkozik és kire nem. Érezvén azt a 
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logikát, amit Balla képviselőtársam elmondott, azt gondolom, ebben egyet is 
érthetünk, de akkor a Honvédelmi bizottság javaslata az, amiről Balla 
képviselőtársam beszél, és semmiképpen nem a TAB javaslata, amire államtitkár úr le 
is csapva be is ismerte, hogy rendeleti szintű szabályozásra készülnek.  

Én azt kérem nagy tisztelettel, hogy elnök úr is valami állást foglaljon ebben a 
kérdésben, ha lehet ilyet kérnem tőle jogászként is. És azt kérem, hogy a Honvédelmi 
bizottság javaslatát támogassák, mert az szól arról, amit Balla úr mond. A 
Honvédelmi bizottság egyhangúlag támogatta, és ott legalábbis a tárca is támogatta 
ezt a típusú megoldást. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Soron kívül megadnám a szót államtitkár úrnak; utána 

Vas képviselő úr és Szilágyi képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Szerintem Harangozó képviselő úr félreérti a dolgot. Tehát itt nem arról van szó, hogy 
rendeleti úton egy kétharmados törvényt, nevezetesen a nemzetbiztonsági törvényt 
fölül akarna írni a kormány. Ez abszurd lenne, ez teljesen abszurd lenne. Nincs ilyen 
szándék, nem is lehet megcsinálni, és nem állná ki az alkotmányosság próbáját.  

Szerintem az önök előtt fekvő jogszabály világosan fogalmaz: „Az egyetemre 
történő felvétel, illetve hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet - a 
közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és 
az európai közszolgálati felsőoktatás sajátosságaira figyelemmel - jogszabályban 
meghatározott esetben nyilatkozat, amelyben a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a 
tanulmányok megkezdéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzést, illetve 
kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék”.  

Tisztelt Képviselő Úr! A nemzetbiztonsági törvény nem tartalmazza a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem valamennyi, már folyamatban levő, futó, a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott és a következő években indított újabb 
szakjait. Az nem a nemzetbiztonsági törvény hatásköre. A nemzetbiztonsági törvény 
generális szabályt alkot, és mondhatja azt a kormány, mondhatja azt a felsőoktatás-
politika, hogy egyébként egy új szak esetében például nem kell, nem kötelező, mert 
egyébként is a lehetőség van meg, hogy ilyen vizsgálat alá vesse magát a hallgató, 
amennyiben arról nyilatkozik és hozzájárul.  

Tehát ez nem érinti a kétharmados törvényt, ez nem írja felül a kétharmados 
törvényt. Tehát nem tudok mást mondani, mint azt, hogy amit ön csinál, vagy nem 
érti, vagy tudatosan manipulál, azt a látszatot keltve, hogy mi rendeleti úton akarunk 
kétharmados szabályokat módosítani.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Ha jól emlékszem, közel húsz éve egyébként 

rendeletben szabályozza az ágazati miniszter a nemzetbiztonsági törvény 
felhatalmazása alapján, hogy ő a saját ágazatában melyik munkaköröket tekinti 
olyannak, amely megfelel a nemzetbiztonsági törvény előírásainak, és a korábban 
különböző szintű, most már egyféle vizsgálatot a megfelelő beosztású dolgozóknál - 
akár a minisztériumban, akár az alárendelt szerveknél - el kell végezni. 
Természetesen a nemzetbiztonságról szóló törvény pontosan szabályozza azt, hogy 
mely munkakörök minősíthetők ilyennek.  

De miután konkrétan nem lehet meghatározni ágazatonként a törvényben, 
mint ahogy például a nemzetbiztonságról szóló törvényben benne van, hogy - 
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mondjuk - az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának csak az lehet a 
tagja, aki ilyen ellenőrzésen átesett, nem lehet megmondani, hogy egy-egy 
főhatóságnál, kormányhivatalnál milyen beosztások esetén kell az ellenőrzést 
elvégezni. És ezt, ha én jól emlékszem, húsz éve mindig az ágazati miniszter 
szabályozza. Nyilván az ágazati miniszternek a szabályozási jogköre be van határolva. 
Körülírja a törvény, hogy milyen kritériumoknak kell annak a beosztásnak megfelelni, 
akit ő ilyennek tekinthet. Szerintem ennél a felhatalmazásnál nagyjából ugyanerről 
van szó, csak itt nem munkakörről, hanem hallgatói jogviszonyról van szó, akik 
nyilván majd a főiskola vagy az egyetem elvégzése után hasonló munkakörbe 
kerülnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon!  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, nagyon 

érdekes mindig, amikor Balla képviselő úr felszólal (Balla György: Meg sem 
szólaltam!), és vagy csúsztat, vagy egyáltalán nem is érti meg a lényeget. Azért 
mondtam, hogy Balla képviselő úr… 

 
ELNÖK: Engem legyen kedves szidni.  
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): … mert elnök úron keresztül üzent, de akkor 

mondom elnök úrnak is, hogy elég egyértelmű volt.  
Amikor önök benyújtották ezt a törvényt, és én erről beszéltem, akkor nem 

egyeztettek. Nem egyeztettek arról a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, 
hogy egyáltalán változtassunk-e ezen. Mert lehet arról beszélni, Balla képviselő úr 
vagy elnök úr, lehet arról beszélni, hogy milyen módon egyeztessük össze az európai 
akkreditációt a magyarral. Erről beszélhetünk, de az, hogy önök egy egyetemnek 
megengedik, a többinek meg nem, és erről nem egyeztetnek, nem gondoljuk végig, 
hogy ennek milyen következményei lesznek, ez véleményem szerint elfogadhatatlan, 
és ezért nem támogatjuk a javaslatot. Én erről az egyeztetésről beszéltem egyszer, és 
akkor mondom tovább, hogy mi történik.  

Önök ennek ellenére benyújtják ide a törvényt, majd ez a törvény elkerül a 
Kulturális bizottság elé. A Kulturális bizottság elnökét úgy hívják, hogy Dúró Dóra, a 
Jobbik képviselő asszonya. Egyértelmű, hogy amikor ez a bizottsági tárgyalás van, 
akkor a bizottságnak is van egy véleménye, és Dúró Dóra is kezdeményez, akár a 
kormány képviselőivel kapcsolatosan is esetleg egyeztetéseket, hogy elmondja a 
véleményét. És én azt mondtam, hogy amikor ezt a véleményét elmondta, akkor ezt 
figyelembe vették, és változtattak egyébként ezen a rossz törvényen. Két külön 
egyeztetésről beszélek, de az egy súlyos dolog - még egyszer hangsúlyozom -, hogy 
önök benyújtanak ide úgy egy törvényt, hogy senkivel nem egyeztetnek előtte, és 
egyetlenegy egyetemre, egyetlenegy dologra személyre szabottan nyújtanak be 
törvényeket. Ez az én véleményem szerint súlyos dolog.  

Tudom, az elmúlt négy évben voltak már ilyen törvények, voltak olyanok, 
amikor személyekre, voltak olyanok, amikor cégekre, és voltak olyanok, amikor 
lobbicsoportokra írtak ki önök törvényeket kimondottan. Nem így kellene 
törvényeket alkotni, ez a mi véleményünk, és amennyiben majd a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom fogja kormányozni ezt az országot, akkor nem is ilyen 
törvényeket fogunk benyújtani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm. Csak röviden a Vas 

képviselőtársam által elmondottakra hadd reagáljak. Ha a nemzetbiztonsági törvény 
ad felhatalmazást valamire, képviselőtársam, azt nem lehet… Pontosan ez mutatja, 
hogy ma mennyire nem jó felé mennek.  

A nemzetbiztonsági törvény kétharmados tárgykörben, kétharmados 
törvényként ad felhatalmazást valamilyen, egyébként, ahogy ön is mondja, 
törvényben körülírt feltételek között a végrehajtásnak az elrendelésére. Itt ma a 
felsőoktatási törvényről beszélünk. Egy feles törvényben akarnak önök rendeleti 
szinten felhatalmazást adni arra, hogy a nemzetbiztonsági vizsgálatokat melyik 
szakon lehessen meg ne lehessen elvégezni. Ez nonszensz.  

És mondja meg nekem, államtitkár úr, hogy a nemzetközi szakon, az európai 
közszolgálati szakon vagy a közigazgatási szakon milyen alkotmányos, alaptörvényes 
vagy bármilyen más törvényben rögzített jog alapján ad ön most egy általános 
felhatalmazást, hogy a későbbiek során majd rendeletben meghatározza, hogy azon 
kell-e nemzetbiztonsági ellenőrzést végezni vagy nem. Még egyszer kérdezem: 
közigazgatási, nemzetközi vagy az európai közszolgálati felsőoktatási szakon hogyan 
adhatnánk mi egy általános felhatalmazást egy törvényben, hogy majd rendeletben 
ezt valaki eldönti? Szerintem ez nem jó. Megítélésünk szerint a jó megoldás az, hogy 
ez a paragrafus egyszerűen elhagyásra kerül, ami a Honvédelmi bizottság 
javaslatában van, és ha a körülmények változnak, és ezért jogszabály-módosításra van 
szükség, akkor tessék azt a jogszabályt módosítani kétharmaddal, amelyik ilyen 
típusú beavatkozást a magánéletbe engedélyezhet. Ez pedig csak kétharmados 
törvény tud lenni, ezt önök is tudják. 

A másik lehetőség, bár azt teljes szívvel nem tudjuk támogatni, hogy legalább a 
jogszabály szót törvényre cserélik, és akkor világos, hogy rendeleti szinten ezzel nem 
lehet bíbelődni. 

De még egyszer mondom, szerintem az lenne a tiszta, ha ezt a szabályozást 
úgy, ahogy van, elhagynánk a törvényből, és ha változnak a körülmények, akkor a 
kétharmados törvényeket hozzá lehet igazítani. Nyilvánvalóan, ha indokolt a 
változtatás, akkor ahhoz lehet konszenzust találni a parlamentben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: L. Simon államtitkár úr, parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Próbálok nagyon 

egyszerűen fogalmazni, hogy érthető legyen: nem kétharmados törvény 
módosításáról döntünk, hanem arról döntünk, hogy a kétharmados törvényt kire 
fogjuk vonatkoztatni.  

És akkor most szeretném idézni az Alkotmánybíróság 95/B/2001. határozatát: 
„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a minősített többség követelménye az 
alkotmányból az alkotmányban megjelölt tárgykörből ered, és nem abból a tényből, 
hogy az Országgyűlés valamely törvényt vagy törvényi rendelkezést a jelenlegi 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával vagy ennél is nagyobb 
arányban fogadott el. Ezért, ha az adott törvény az alkotmány szerint nem igényel 
minősített többséget, de az Országgyűlés azt a jelen lévő képviselők kétharmadának 
szavazatával vagy ettől is szélesebb konszenzus alapján fogadta el, nem jelenti azt, 
hogy a későbbiekben e törvény módosítása, hatályon kívül helyezése, az adott 
tárgykör újraszabályozása vagy a tárgykörbe tartozó további szabályozása is 
ugyanolyan szavazatarányt, kétharmados többséget kíván meg. Abból következően, 
hogy a minősített többség követelménye az alkotmányból származik, vitás esetekben 
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az Alkotmánybíróság jogosult dönteni, hogy az adott törvény elfogadásához szükség 
volt-e a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára”. Idézet vége.  

Ebből csak az következik, hogy Harangozó képviselő úrnak lehet egy köre az 
Alkotmánybíróságnál, tehát ha mi ezt a törvényt így elfogadjuk és ezt a felhatalmazást 
megadjuk, akkor forduljon az Alkotmánybírósághoz, és kérjen normakontrollt. Én 
biztos vagyok benne, vélelmezem erőteljesen, hogy ez mindenképpen kiállja az 
alkotmányosság normáját.  

Még egy dolog: a Honvédelmi bizottság ülésén azt a problémát, amit az előbb 
képviselő úr felvetett, hogy mely szakokra vonatkozik, teljesen egyértelművé tették a 
képviselőtársaim. Itt olvasom az anyagban, hogy Kósa Lajos elnök úr a Honvédelmi 
bizottság ülésén megkérdezte, hogy az-e a szabályozás célja, hogy kiszűrjék a 
külföldről érkező hallgatók közül azokat, akik veszélyeztethetik a nemzetbiztonságot, 
mivel a honvédelmi és a rendészeti diplomáciai képzésekre is jelentkezhetnek nem 
magyar hallgatók. Egyébként - nem akarok idehozni ilyen rangos intézményeket, 
mint amilyen az IMO és még néhány más hasonló intézményt - vannak a világon 
olyan felsőoktatási intézmények, ahová nem jelentkezhet bárki, illetve jelentkezhet 
bárki, de garantáltan nem fogják felvenni, és nem azért, mert nem beszél négy 
nyelvet, és ne lenne alkalmas, mondjuk, katonai diplomáciai munkára, hanem mert 
nemzetbiztonsági kockázatot rejt, hogy annak az országnak az egyetemén tanul. 
Nekünk pedig az célunk és érdekünk, hogy a nemzetbiztonságot mindenféle 
szempontból védjük, tisztelt képviselő úr. Teljesen természetes dolog - és ezzel 
Szilágyi képviselő úrnak is válaszolok -, hogy, mondjuk, az óvónőképzésben vagy az 
agrármérnökképzésben ilyen nemzetbiztonsági kritériumokat nem írunk elő. És a 
Jobbiknak is, aki egyébként olyan kényes a nemzetbiztonsági kérdésekre, lásd Kovács 
Béla és társai, nyilvánvalóan fontos az, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő 
szakokra ne kerüljenek be olyanok, akik aztán később potenciális ügynökök lehetnek 
és Magyarország ellen dolgozhatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon!  
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Erre válaszolok és akkor 

szerintem, államtitkár úr, ezt a kérdést lezárhatjuk. Felolvasom önnek Magyarország 
Alaptörvényének vonatkozó szakaszát. „A rendőrség és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok - 46. cikk.” Figyeljen, államtitkár úr! „A rendőrség és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok szervezetére - ez nem érint minket -, működésére vonatkozó részletes 
szabályokat - most figyeljen -, a titkosszolgálati eszközök és módszerek 
alkalmazásának szabályait, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő 
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.” Ezt ön nem delegálhatja le rendeleti 
szintre, értse már meg, államtitkár úr! (Balla György: Értse már meg, hogy nem ez 
történt! - L. Simon László: Nem delegálom le!) 

 
ELNÖK: Próbáljunk meg némi rendszert belevinni a vitába! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Azt akartam mondani, mert ez a 

tárgykör kérdése, nem az, hogy feles törvénnyel fogadjuk el vagy nem, hanem a 
tárgykör kérdése. (L. Simon László: Elnök úr, csak egyetlenegy mondatot engedjen 
meg!) 
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ELNÖK: Egy pillanat, megadom a szót, államtitkár úr, egy másodperc, csak 
miután több kérdés érkezett hozzám, válaszolok Harangozó képviselő úr kérdésére, 
hátha előbbre jutunk ezzel. 

Ha jól értem, a vita arról szól, hogy alapjogot milyen formában lehet 
korlátozni. Alapjog korlátozására nem sarkalatos törvényben, az arányossági teszt 
mellett törvényben van lehetőség. A sarkalatosságnak itt nincs jelentősége. (L. Simon 
László: Így van!) A nemzetbiztonság területén a nemzetbiztonsági rendszer és a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés módszereire vonatkozó szabályokat, miután a tárgykör 
kétharmados, valóban csak sarkalatos törvény tartalmazhatja. Magának a 
nemzetbiztonsági ellenőrzésnek a szabályait ma is sarkalatos törvény tartalmazza. Az 
ezzel kapcsolatos garanciákat is sarkalatos törvény tartalmazza. Nem azért, mert 
egyébként alapjog-korlátozásra az arányossági teszt mellett egyszerű, feles többséget 
igénylő törvényben ne kerülhetne sor, hanem azért, mert ezen a területen nem lehet 
erre sort keríteni, itt tehát csak kétharmaddal lehet szabályozni. Ez a része rendben 
van. Most a kérdés az, és ebben Vas Imre képviselő úr véleménye perdöntő szerintem, 
hogy a kétharmados törvényben foglalt alkotmányossági garanciák mellett, a 
törvényben megjelölt körön belül egy ilyen ellenőrzés elrendelésére van-e lehetőség 
kormányrendeletben. Erre mondja azt az államtitkár úr, hogy miért ne lenne, hiszen 
az alkotmányos garanciák egyébként törvényben rögzítettek. Megadom a szót, 
államtitkár úr. 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Nagyjából ezt akartam én is elmondani, tisztelt elnök úr és tisztelt képviselőtársaim. 
Hiszen nem arról van szó, tisztelt Harangozó képviselő úr, hogy az Alaptörvényben 
rögzített jogot és nemzetbiztonsági szakmai feladatot adunk át valakinek, mert akkor 
az lenne a jogszabályban, ami teljesen abszurd lenne, hogy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre való jelentkezés esetén a C típusú vizsgálatot elvégezheti a felvételi 
bizottság is. De ez nyilvánvalóan abszurd lenne és ostobaság.  

A kétharmados törvényt semmilyen módon nem érinti ez. Vas Imre példája 
volt jó, tisztelt képviselőtársaim, és engedjék meg, hogy pontosan idézzem a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2001. évi CXCIX. törvény 39. §-ának (3) bekezdését, 
illetve annak lényegét. Ennek értelmében jogszabály által meghatározott fontos és 
bizalmas munkakörre kormányzati szolgálati jogviszony csak azzal létesíthető, illetve 
tartható fenn, aki a munkakörre előírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű 
működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek megfelel. A biztonsági feltételeknek 
való megfelelés vizsgálatát nemzetbiztonsági ellenőrzés keretében a nemzetbiztonsági 
szolgálatok végzik el, ahogyan egyébként majd itt is el fogják végezni a felvételizők 
esetében, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló ilyen és ilyen törvény rendelkezései 
alapján. Annak megállapítására tehát, hogy az érintett kormánytisztviselő tovább 
foglalkoztatható-e, annak eredménye alapján kerül sor. A kormányzati szolgálati 
jogviszony a biztonsági feltételeknek való meg nem felelés megállapításáig fennáll. 
Kiemelést érdemel ugyanakkor, hogy a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 48. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a (4)-
(6) bekezdésben foglaltakra is tekintettel a kinevezés egyoldalú módosításával a 
kormánytisztviselő munkakörét megváltoztathatja.  

Ráadásul, tisztelt képviselő úr, ez azt is jelenti, illetve maga a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény arra is felhatalmazást ad, hogy mondjuk egy miniszter 
mint munkaadó eldöntse, hogy egyébként ő az összes dolgozóját átvilágítja-e és kér-e 
róla C típusú vizsgálatot, avagy nem kér róla. Ezt nem a nemzetbiztonsági törvény és 
nem az Alaptörvény szabályozza. Éppen ezért egy alacsonyabb szintű jogszabályban is 
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lehetőséget teremtünk arra, és erre van párhuzamos példa, lásd a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényt, lásd az idevágó alkotmánybírósági döntéseket, hogy 
felhatalmazást adjunk arra, hogy egy nemzetbiztonsági szempontból kockázatot is 
magában hordozó szakra felvételiző esetében elvégezzük a nemzetbiztonsági 
vizsgálatot, amennyiben ő ehhez hozzájárul, azaz vállalja azt, hogy ez a felvételnek az 
egyik kritériuma.  

Nem tudom, ez így világos-e, de remélem, megértették, képviselőtársaim, hogy 
szó nincs kétharmados törvény módosításáról. Ez egy teljesen pofonegyszerű képlet, 
és számos hasonló példát találunk rá. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr, utána Szilágyi képviselő úr, utána 

Harangozó képviselő úr következik. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Tehát ha azt az álláspontot követnénk, mint amit 

Harangozó képviselőtársunk mond, akkor a kormány szervezetalakítási jogával lenne 
probléma. ’95-ben teljesen más nevű hatóság, teljesen más beosztási struktúrával 
látta el, mondjuk, a közlekedési hatósági feladatokat, mint most. Annak idején a 
Közlekedési Főfelügyelet volt, amelynek főigazgatója volt, akit át kellett világítani, 
most meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke. Ezt határozza meg a miniszter 
rendeletben. Mert egyébként a kormány csak akkor tudna szervezetalakítási jogával 
élni, ha ehhez egyébként rendszeresen sarkalatos törvényt módosítanánk. Ezt 
nyilvánvalóan nem lehet. Ugyanígy - ennek a témának az analógiáján - nem lehetne 
olyan képzést indítani, ha csak kétharmados törvényben lehetne előírni a 
nemzetbiztonsági átvilágítást, amihez nincs meg a kétharmados többség, akkor 
gyakorlatilag egy új szakot nem lehetne indítani, amit jelen esetben, mondjuk, 
kormányrendelet rendel el. Tehát ezért kell, hogy ez jogszabályban legyen 
meghatározva, ne törvényben vagy éppen sarkalatos törvényben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha már az 

államtitkár úr itt felhozott olyan dolgokat, amikre mi is kértük, hogy végre 
mondjanak már valami bizonyítékot, mert csak lebegtetnek folyamatosan bizonyos 
helyzeteket, hogy nemzetbiztonsági kockázat-e vagy nem például Kovács Béla esete, 
mondják már meg végre. Ha ön tud esetleg valamit, hogy nemzetbiztonsági kockázat, 
akkor legyen. (Balla György: Jelentkezzen az egyetemre és átvilágítják.) De valóban 
az, hogy mi a nemzetbiztonsági kockázat, eléggé tág fogalom. Tehát én azt mondom, 
hogy igen, nemzetbiztonsági kockázatok vannak a politikum környékén. Tehát 
például én nagyon faramuci helyzetnek tartom azt is, hogy bűnözők ne kerülhessenek 
a politika közelébe, ne legyenek olyan emberek. Ez így van. Látom, az államtitkár úr is 
helyesel. Tehát fontosnak tartom, hogy akár a Törvényalkotási bizottság elnöke ne 
vegyen részt olyan emberekkel esetleg nyilvános helyeken, vagy a Fidesz mint 
kormánypárt ne tegye lehetővé, hogy nemzetközi fórumokon olyan emberek vegyenek 
részt mint Fidesz IT-vezetők, akik utána szabad idejükben kimennek egy 
pályaudvarra és hamis eurót árulnak, mondjuk, és próbálnak bűnözői kapcsolataik 
révén így szert tenni... De ezt zárjuk le.  

Amit kérdeznék öntől, egy dolgot ne felejtsen el, államtitkár úr! Amikor azt 
mondjuk, hogy nemzetbiztonsági vizsgálatról beszélünk, sokszor kiskorúakról 
beszélhetünk. Tehát nem biztos, hogy az az ember, aki jelentkezik, betöltötte már a 
18. életévét. Ezért is mondom azt, hogy ebben az esetben egy elég kényes kérdésről 
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beszélünk, hiszen önöknek annyira fontos a kiskorúak védelme, hogy erre hoztak egy 
törvényt, ami ugyan nem erről szól, de a dohánytörvényt mégis meghozták. De akkor 
itt is fontos lehetne, hogy adott esetben kiskorúakról is szó lehet. Többször azt 
mondta, hogy ez nem mindenkire fog vonatkozni, csak bizonyos szakokra. 
Államtitkár úr, egyet mondjon már nekem, vagy kettőt! Milyen szakra? Milyen szakra 
fog ez vonatkozni, és adott esetben mi gátolja meg önöket abban, hogy hoznak, 
mondjuk, egy ilyen törvényt, és utána úgy gondolják, hogy az összes szakra majd 
vonatkozik? Mert miért ne vonatkozhatna? Miért ne vonatkozhatna, államtitkár úr? 
(L. Simon László: Az Alaptörvény gátol meg minket!) Akkor mondja el még egyszer, 
bocsánatot kérek. Ön úgyis jobban tud mindent egyébként, és mindenhez ért, ezt már 
észrevettem eddig is, akkor mondja el még egyszer. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Utoljára 

szólalok meg, hogy népszerű legyek egy picit. Vas képviselőtársamnak mondom, hogy 
amit itt a kormány szervezetalakítási szabadságáról mondott, egyébként sem értem, 
hogy jön ide, de teljesen hibás okfejtés volt. A törvényekben, főleg a kétharmados 
törvényekben nem véletlenül nem miniszterek szerepelnek, belügyminiszter vagy 
külügyminiszter, hanem például rendészetért felelős miniszter van a rendőrségi 
törvényben; hogy egyébként maga a kormány ezt melyik miniszterhez teszi, vagy 
melyikhez nem, ezt mindig eldöntheti, ezért ezen már rég túlhaladott a magyar 
jogalkotás, Vas úr, amilyen problémát ön most felhozott. Egyébként meg az égvilágon 
semmi köze nincsen ahhoz, amiről itt most beszélünk. 

Röviden szeretném még egyszer elmondani, hogy kizártnak és 
elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármilyen, nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
kapcsolatos kérdést önök rendeleti szintre delegáljanak, bármilyen végrehajtásának 
az eldöntését egy felsőoktatási törvényben. Ennyi erővel az erdészeti törvénybe is 
berakhatják majd, hogy egyébként az erdészeket vagy a falu szélén álló embereket ki 
ellenőrizheti, mikor és mikor nem. Ez az elvi álláspontunk. Ebben nem tudunk 
tágítani. Nonszensznek tartjuk. Ha ennek a rendeleti szintű eldöntését valahova 
delegálni akarják, akkor azt írják bele abba a törvénybe, amelyik ezt a felhatalmazást 
megadja - na ez nem a felsőoktatási törvény, hanem a nemzetbiztonsági törvény vagy 
a rendőrségi törvény. Köszönöm szépen. Ezen is az látszik, hogy a kétharmad 
elvesztése után olyan megoldásokat keresnek (Zaj. - Balla György: Jaj! Menj már a 
fenébe!), olyan megoldásokat keresnek bizonyos kérdések rendezésére, amire 
egyébként ma nincs meg a felhatalmazásuk. Köszönöm. (Balla György: Múltkor is 
megégetted magad! Most is!) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egy másodperc és megadom a szót, csak a képviselő úr azt 

említette, hogy kizártnak és a Szocialista Párt részéről elvi okokból 
elfogadhatatlannak tartja azt, hogy nemzetbiztonsági szervezet működését ne 
törvényben szabályozzuk.  

Szeretném jelezni csak példának okáért, hogy itt van a 180/2004. 
kormányrendelet. Ez május 26-án született - tehát még épp Medgyessy-kormány -, 
amely kormányrendelet az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a 
titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek 
együttműködésének rendjéről szól. Masszívan nemzetbiztonsági kérdéseket szabályoz 
rendeletben, nyilván törvényi felhatalmazás alapján teszi, de akkor mégiscsak lehet. 
(Dr. Harangozó Tamás Attila: Melyik törvényi felhatalmazás alapján?) Az alapjog 
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korlátozása szempontjából csak annyi a kérdés, hogy törvényben kell alapjogot 
korlátozni, és, bocsánat, a szükségességi, arányossági tesztnek meg kell felelnie, csak 
azt ne mondjuk, hogy ezt nem lehet rendeletben - felhatalmazás alapján lehet 
rendeletben megtenni. (Jelzésre:) Kucsák képviselő úr kért szót. Megadom a szót 
Kucsák képviselő úrnak. 

 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, élve azzal 

a lehetőséggel is, hogy Harangozó Tamás jelezte, hogy utolsó megszólalásként 
mondja el mindazt, amit elmondott. Eddig figyeltem rá, ő most távozik a teremből 
éppen. (Dr. Harangozó Tamás Attila elhagyja az üléstermet.)  

Én annyit szerettem volna jelezni, hogy ha jól értelmezem, akkor itt arról van 
szó, hogy az a bizonyos módosító javaslat, amit Harangozó képviselő úrék 
fogalmaztak meg és a Honvédelmi bizottság támogatott, azt célozta éppen, hogy ez a 
bizonyos általános érvényű megnyitása ennek a lehetőségnek, hogy esetleg bárki 
bármely szakon ilyen vizsgálat elébe nézzen, ne legyen benne. Ezt támogatta a 
Honvédelmi bizottság. Államtitkár úr elmondta, hogy például mely szakokra lenne 
érvényes egy ilyen szabályozás. A Törvényalkotási bizottság módosítója pedig - 
ugyanezt az irányt tartva - egy másfajta megoldást kínál fel, amelyben jogszabályra, 
más jogszabályokra hivatkozva irányozza elő ezt a tevékenységet. 

Harangozó képviselő úr jogvégzett ember, én magam nem, de az biztos, hogy 
más jogszabályokban, más törvényekben is vannak ilyen jellegű hivatkozások, egyéb 
törvényekben is más törvényhelyekre és jogszabályhelyekre hivatkoznak, illetve 
rendeletalkotási jogot, lehetőséget is biztosítanak ezek a jogszabályok. Tehát én azt 
javasolnám, hogy azt tartsuk szem előtt, hogy ezt a szempontot, ami a Honvédelmi 
bizottságban támogatott szempont volt, a Törvényalkotási bizottság módosítója 
egyébként tartja, más technikát alkalmazva, és a Törvényalkotási bizottság támogassa 
ezt a módosító indítványt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további felszólalási 

szándék. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor most viszont a vitát lezárom, tekintettel 
arra, hogy eddig három ütemben vitattuk meg. Államtitkár úrnak megadom utolsó 
viszonválaszra a lehetőséget. Parancsoljon! (Dr. Harangozó Tamás Attila visszatér 
az ülésterembe.) 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a vitában való aktív 
részvételüket.  

Azt gondolom, annak ellenére, hogy nem közeledtek az álláspontok, 
kristálytisztává vált mindenki számára az, hogy amit mi képviselünk, az tisztán az 
alkotmányosság alapján egy jogi álláspont. Harangozó képviselő úr pedig az utolsó 
megszólalásával önleleplező módon bebizonyította azt, amit az első 
megszólalásomban is jeleztem, hogy vagy nem érti, vagy szándékosan hecckampányt 
csinál, hogy az utóbbiról van szó. De egyébként lehetőség van arra, hogy mind a kettő 
egyszerre történjék meg, tehát lehet, hogy nem is érti és hecckampányt csinál. Ha 
nem érti, az nagy baj, hiszen, tisztelt képviselőtársaim, mind elnök úr előző 
megszólalásaiból, mind az előbb általa a Medgyessy-kormány időszakából idézett 
rendeletből is egyértelművé válik az, hogy alapjogot nem korlátozunk, hanem arról 
van szó, hogy milyen jogi felhatalmazást adunk arra, hogy mondjuk a 
nemzetbiztonsági törvényben rögzített átvilágítási szabályokat kire kell érvényesíteni.  
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Hogy kormányzati példát hozzak és visszautaljak arra, hiszen én is mondtam 
példát, tisztelt képviselőtársaim, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt hoztam 
példaként, ott is egy olyan esetről van szó, amikor egy törvényi felhatalmazás alapján 
a későbbiekben akár rendelet, sőt még akár miniszteri utasítás formájában is lehet 
szabályozni azt, hogy kire vonatkozik, vagy kire kell vonatkoztatni, kinek a személyére 
vonatkozóan kell elkészíttetni a Nemzetbiztonsági Hivatallal nemzetbiztonsági 
átvilágítást, mondjuk, C típusú átvilágítást. Vannak olyan minisztériumok, ahol csak 
az állami vezetőkre, vannak olyan minisztériumok, ahol a főosztályvezetőkre, és 
vannak olyan minisztériumok, ahol a minisztérium összes dolgozójára vonatkozóan 
készíttetnek C típusú nemzetbiztonsági vizsgálatot, mert egyébként a 2011. évi 
közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény erre felhatalmazást ad. Ez a 
jogszabálytervezet pedig, amely önök előtt fekszik, egyértelműen arra tesz kísérletet, 
hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bizonyos szakjaira történő felvételi, illetve 
nagyon fontos distinkció, hogy a jogviszony létesítésének feltételeként előírható 
legyen nemzetbiztonsági vizsgálat lefolytatása.  

Arra példát nagyon sokat találunk a magyar jogrendben, hogy egyébként 
alapjogot nem korlátozó módon alacsonyabb szintű jogszabályban, tehát mondjuk 
kormányrendeletben vagy egyéb más rendeletben szabályozzák azt, hogy kire kell 
vonatkoztatni a nemzetbiztonsági törvényt, azaz kinek a személyére kell 
nemzetbiztonsági vizsgálatot kötni. Ilyen a 2/1997. rendelet, talán nem mi 
kormányoztunk, ilyen a 4/1997. rendelet, ilyen a 3/2005. miniszterelnöki hivatali 
rendelet, ilyen a 17/2002. XII. 30. miniszterelnöki hivatali rendelet - már nem mi 
kormányoztunk -, a 4/2008., a 70/2011. BM-rendelet, és sorolhatnám azokat a 
rendeleteket, amelyek akár az önök kormányzása, akár a mi kormányzásunk idején 
azt szabályozták, hogy kikre vonatkozóan kell nemzetbiztonsági vizsgálatot 
lefolytatni. Itt is erről van szó. 

Nem hiszem, hogy Harangozó képviselő úr, aki egy jó jogász, nem érti meg azt, 
hogy ez azt szabályozza, hogy kiről kell vagy kiről lehet nemzetbiztonsági vizsgálatot 
készíttetni.  

Szilágyi képviselő úrnak mondom, hogy fiatalkorúakról beszélünk és nem 
kiskorúakról. (Szilágyi György: Büntető törvénykönyv!) Hadd mondjam végig! 
Fiatalkorúakról beszélünk… (Szilágyi György: Jogilag mondja! Jogilag!) 

 
ELNÖK: Hadd válaszoljon államtitkár úr! Képviselő úr, legyen kedves 

meghallgatni! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Csak azt szeretném 

mondani, képviselő úr, azt érdemes megnéznie, hogy itt az jelenik meg, hogy az 
egyetemre történő felvétel, illetve a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet. 
Tehát elképzelhető az, hogy valaki nyilatkozik arról, mert mondjuk felvételizik a 
gimnázium negyedik osztályában, és mondjuk június 10-én tölti be a 18. 
születésnapját, a felvételi meg mondjuk június 10-e előtt van, és a jelentkezés meg 
már februárban van, akkor nyilatkozik arról, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy a 
hallgatói jogviszony megkötésének feltétele legyen az, hogy őt átvilágítják és azon az 
átvilágításon sikeresen átmegy. A sikeres felvételi után megtörténik a 
nemzetbiztonsági átvilágítás, és 18 és fél évesen köt hallgatói jogviszonyt, azaz 
iratkozik be az egyetemre és lesz az egyetemnek teljes jogú polgára, tisztelt 
képviselőtársam… (Szilágyi György közbeszól.) De hadd mondjam már végig! 
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ELNÖK: Államtitkár úr hadd fejezze be a választ! A képviselő úr több 
alkalommal is megszólalhatott. (Szilágyi György közbeszól.) 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Egyébként pedig 

egyértelműen szabályozza… (Szilágyi György közbeszól.) 
 
ELNÖK: Elnézést! A parlamentáris formákat tartsuk be! Tehát államtitkár úr 

válaszol, önnek ez a válasz nem tetszik, de legyen kedves csöndben végighallgatni. 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Egyébként pedig a 

hatályos jogszabályok arra is egyértelműen választ adnak, hogy mely nyilatkozatok, 
mely kiskorú által tett nyilatkozatok tételéhez kell szülői vagy gondviselői nyilatkozat. 
Tehát ez nem okozhat, tisztelt képviselőtársam, problémát. (Szilágyi György 
közbeszól.) 

Elnök úr, engedje meg, hogy befejezzem a felszólalásomat. 
 
ELNÖK: Ugyan nem én akadályozom ezt (Derültség.); próbálok is rendet 

tartani. Azt nem mondom, hogy eszköztelen vagyok, de olyan eszközöket nem akarok 
alkalmazni, amikre egyébként a házszabály lehetőséget ad, úgyhogy kérem 
képviselőtársaimat, hogy ne kényszerítsenek erre.  

Parancsoljon! 
 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Szilágyi képviselő úr pedig azt mondta, hogy ha itt, ezen az egyetemen 
megengedhetjük, akkor bárhol meg lehet engedni, de egyértelműen a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemről van szó, és elmondtam korábban, hogy nyilvánvalóan 
nincsen szükség ilyen vizsgálat bevezetésére és nincs is rá törvényi felhatalmazás, 
hogy mondjuk, egy óvodapedagógus esetében vagy mondjuk, egy növénytermesztő 
mérnök esetében ezt megtegyük, és példaként említettem a Honvédelmi bizottság 
ülésén is elhangzott honvédelmi és rendészeti diplomáciai képzéseket. Szerintem ez… 
(Szilágyi György: Ismét teljesen mást mond, másról beszél az államtitkár úr.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, legyen kedves viselkedni! (Derültség. - Szilágyi 

György: Kimegyek, ezt nem bírom hallgatni, hát másról beszél!) Jó lesz, ez egy 
megoldás, de az államtitkár úrnak, miután három körben válaszolt, joga van arra, 
hogy befejezze a választ. Államtitkár úré a szó, parancsoljon! (Szilágyi György 
elhagyja az üléstermet.) 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Mérhetetlen egyetemi 

tapasztalatai a képviselő úrnak nyilván feljogosítják arra, hogy engem kioktasson 
arról, hogy hogyan néz ki a magyar akkreditációs folyamat; de most nem erről 
beszélünk, tisztelt képviselőtársaim. Tehát bocsánat, egy szak akkreditálásánál nem 
az a kérdés - de most mindegy, nem is magyarázom el a képviselő úrnak, mert már 
nincs itt -, nem az a kérdés, hogy egyébként a szakra jelentkezők vagy azt elvégzők 
nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek vagy nem. Az akkreditáció egy szakmai 
tudományos folyamat. 

Összegezve, tisztelt képviselőtársaim, arra kérem önöket, hogy ezt az előttünk 
fekvő javaslatot szíveskedjenek támogatni. A kormány részéről mi támogatjuk. 
Amennyiben szocialista képviselőtársaim úgy érzik, hogy itt alkotmányossági aggály 



28 

felmerül, akkor a legnagyobb tisztelettel arra kérjük őket, hogy az Alkotmánybíróság 
normakontrollját kérjék ki. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most szavazásra kerül sor. Ennek 

megfelelően először a Honvédelmi bizottság módosítójáról szavazunk. Kérdezem, 
hogy ki az, aki a Honvédelmi bizottság módosító indítványát támogatja. (Szavazás.) 
Tíz igen szavazat. (Szilágyi György visszajön az ülésterembe.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Huszonhárom nem szavazat. Tartózkodott-e valaki? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás. 

Tehát 10 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a 
Honvédelmi bizottság módosító javaslatát nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról szavazunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) Huszonnégy 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs 
jelzés.)  

Tehát 24 igen szavazattal, 10 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a 
Törvényalkotási bizottság a saját módosító javaslatát elfogadta. 

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadására kerül 
sor. Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.) Huszonnégy 
igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. 

Tehát 24 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a bizottság az 
összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést elfogadta. 

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor, javaslom Kucsák László 
képviselőtársunkat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta. 
Kisebbségi előadó bejelentésére az ellenzék részéről… (Közbeszólások az 

ellenzéki oldalról: Később, elnök úr.) később kerül sor. Köszönöm.  

Az ülés berekesztése 

További feladatunk nincsen. Államtitkár úrnak köszönöm a részvételt, 
képviselőtársaimnak a munkát. A bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja:12 óra 24 perc) 
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