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Napirendi javaslat  

 

1. A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében és a bűnügyi, 
illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere 
szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat   
(H/3404. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor.)  

2. Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat  
(T/3019. szám)  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a szerint)  
(Megjegyzés: A köztársasági elnök átirata T/3019/26. számon elérhető.) 

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat  
(T/3782. szám)   
(Balla György, dr. Mengyi Roland, Németh Szilárd István, Gyopáros Alpár 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Tárgyalás várhatóan a bizottság eljárásának lezárásával. 
Amennyiben az ügyrend 13. pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
eljárás lezárására a bizottság későbbi ülésén kerül sor. Az indítványt a bizottság 
abban az esetben tárgyalja, ha az előterjesztő a HHSZ 46. § (1) bekezdés c) 
pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Horváth László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Galambos Dénes (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Balla György (Fidesz) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) Nyitrai Zsoltnak  
Dunai Mónika (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs  
Dr. Magyar Zsóka  
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Meghívottak  
Németh Lászlóné államtitkár (Miniszterelnökség)  
Dr. Felkai László államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár (Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy - a mindjárt ismertetendő 
helyettesítési rendre is tekintettel - határozatképesek vagyunk.  

Balla György alelnök urat én helyettesítem, Bóna Zoltán képviselő urat Vécsey 
László, Tóth Bertalant Bárándy alelnök úr, Lukács Zoltánt Harangozó Tamás 
képviselő úr, Pesti Imre képviselő urat Szűcs Lajos képviselő úr, Selmeczi Gabriellát 
Vas Imre képviselő úr, Horváth Lászlót Nyitrai Zsolt képviselő úr, Kucsák Lászlót 
pedig Mengyi Roland képviselő úr helyettesíti.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták a képviselőtársaim. Ehhez képest annyi 
módosítással tennék javaslatot a napirend elfogadására, hogy a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/3782. számú törvényjavaslat lenne az 1. 
napirendi pont, a 2. lenne a nemzeti utasadat-információs rendszerrel kapcsolatos, a 
3. pedig a köztársasági elnök úr által visszaküldött, egyes jogállási tárgyú törvények 
módosításáról szóló javaslat.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ebben a formában a napirend 
elfogadható-e. Kérem, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 
napirendi javaslatot.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/3782. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását, amely a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/3782. számú 
törvényjavaslat.  

Köszöntöm a miniszter asszonyt a kormány képviseletében. Nem kormány-
előterjesztésről van szó; az előterjesztők nem nyilatkoztak. Mengyi Roland képviselő 
úr képviseli az előterjesztőket, az előterjesztő nem nyilatkozott, ezért tudjuk most 
megtárgyalni a javaslatot.  

Kérdezem a kormány álláspontját. Megadom a szót a miniszter asszonynak. 
Parancsoljon! 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. A 

módosító indítványhoz érkezett néhány további módosító javaslat. A Gazdasági 
bizottság által megtárgyalt pontokból a 2., illetve az 5. módosító pontot a kormány 
oldaláról nem támogatjuk, viszont a TAB-ülésen kialakult módosító indítványt teljes 
egészében elfogadjuk. Érkezett még egy ellenzéki módosító javaslat, ezt nem 
támogatjuk.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Van-e hozzászólási szándék? 
(Jelzésre:) Tukacs képviselő úr, ha jól látom, akkor a szándék megvan, viszont 
jelezni… (Tukacs István közbeszól.) Ebben az esetben megadom a szót Tukacs 
képviselő úrnak.  

 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az első 

kérdésem az lenne a kormány képviselőjéhez: mi az oka annak, hogy nem támogatnak 
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módosító indítványt ellenzéki oldalról, tehát tartalmilag mi a kétségük az indítvány 
felől?  

És miután nem szeretnék két esetben is szót kérni, a véleményünket nagyon 
röviden szeretném summázni. 

Itt van előttünk egy javaslat, amely jelentőségét tekintve nagy, ugyanakkor 
nem kormányzati előterjesztésként került újfent a Ház, illetve a bizottság elé. Ezt mi 
azért furcsálljuk, mert ez a törvényjavaslat megérdemelne egy kormányzati 
előterjesztést, illetve az ezzel együtt járó egyeztetéseket is.  

A másik ok az, amit gyakran hangoztattunk: nem garantálja törvény és 
semmiféle más eljárás… (Folyamatos zaj.) 

 
ELNÖK: Csendet kérek szépen, elnézést. Kérek szépen mindenkit, hogy legyen 

szíves csöndben hallgatni a képviselő urat. Parancsoljon! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, nem várom el 

feltétlenül a csöndet, hiszen biztos lehetnek ennél fontosabb megbeszélnivalók is.  
Szóval a 40 százalékos orosz gázimportáresést érvényesíteni kellene valamilyen 

úton-módon.  
A harmadik észrevételünk az, hogy ebben a törvényjavaslatban gyakorlatilag az 

van kimondva is és szabályozva is, hogy hogyan lehet az egyetlen lehetséges 
szolgáltatónak létrehozni a működési feltételeit, és hogyan nem lehet az összes 
többinek. 

Ezért tehát, summázva a véleményünket, ebben a törvényjavaslatban az MSZP 
nemet fog mondani. Köszönöm szépen, elnök úr.  

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

jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor válaszadásra megadom a szót a miniszter 
asszonynak. Parancsoljon! 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 

Arra vonatkozóan, hogy a beérkezett ellenzéki módosító javaslatot miért nem 
támogatjuk, azt tudom elmondani önöknek, hogy az egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó, egyébként a piac által várt indítványokat nyújtottuk be, illetve 
támogatjuk ezt az egyéni képviselői indítványt.  

Ami pedig ezt a bizonyos, Tóth Bertalan úr által beküldött módosítási 
javaslatot illeti, ez nem tartozik ahhoz a részhez, ahhoz a megközelítéshez, amiről mi 
itt most tárgyalni kívánunk, illetve ami fontos, nyilvánvalóan nemcsak a piac 
számára, hanem a mi számunkra is.  

Az, hogy az MVM-et, illetve az MVM keretén belül a csoportban működő 
földgázkereskedőt milyen módon lehet különféle adatszolgáltatásokra kötelezni, 
illetve ezt milyen módon kell szorítani, azt gondolom, nem tartozik a gáztörvényhez.  

Az jól látszik, hogy az elmúlt időszakban a világon minden lehetőséget 
megkíséreltek megragadni a tekintetben, hogy minden információt az MVM részéről 
nyilvánosságra hozassanak. Én azt gondolom, hogy ennek megvan a maga útvonala, 
módja, lehetősége, a törvénykezésben jártas urak valószínűleg nálam lényegesen 
jobban tudják, hogy ezt milyen módon lehet megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy a 
mostani módosításhoz, illetve ennek az okához ennek semmilyen köze, illetve azzal 
kapcsolata nincs. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 
Megkérdezem a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról Mengyi 
képviselő urat, hogy az előterjesztők nevében támogatja-e.  

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Igen, támogatom mint 

előterjesztő a TAB módosító szándékát. Ezt jellemzően a Gazdasági bizottság 
módosító indítványaira is tekintettel mondom. Köszönöm szépen.  

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

megfelelően a Gazdasági bizottság ötpontos, háttéranyagban található módosító 
javaslatairól kell először szavaznunk.  

A háttéranyag 2. és 5. pontjáról külön szavazunk. Jelezte a miniszter asszony, 
hogy a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándéka ezzel ellentétes. Tehát 
most az 1., 3. és 4. pontokról szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 22 igen szavazattal, 6 
nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Most a háttéranyag 2. és 5. pontjáról szavazunk. A miniszter asszony jelezte, 
hogy ezeket a kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 24 nem szavazat és 3 
tartózkodás mellett a 2. és az 5. pontot nem támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékáról szavazunk. 
Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett a Törvényalkotási bizottság saját módosítási szándékát elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntésre kerül sor. Kérdezem, ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey képviselőtársunkat javaslom. Kérdezem, ki az, aki 
az ő személyét elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság Vécsey László képviselőtársunkat 30 igen 
szavazattal, egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölte.  

A Szocialista Párt jelzi, hogy kisebbségi előadóként Tukacs képviselő urat 
javasolja, tehát a bizottság… (Jelzésre:) Bocsánat, Tóth Bertalant, elnézést, tehát Tóth 
Bertalan képviselő urat javasolja, ezért a bizottsági kisebbségi álláspontot Tóth 
Bertalan képviselő úr fogja ismertetni.  

Köszönöm szépen a miniszter asszonynak a részvételt.  

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében és 
a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében 
történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló T/3404. számú 
törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, ami a nemzeti utasadat-információs 
rendszer létrehozása érdekében és a bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés 
keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló T/3404. számú törvényjavaslat. Felkai államtitkár urat 
köszöntöm a kormány képviseletében. A javaslattal kapcsolatos háttéranyag a 
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Honvédelmi és rendészeti bizottság egypontos módosító javaslata, a Törvényalkotási 
bizottságnak saját módosító javaslata nincsen. Megadom a szót államtitkár úrnak, 
parancsoljon! 

(Zaj.) Továbbra is csendet kérek szépen képviselőtársaimtól. Parancsoljon, 
államtitkár úr. 

 
DR. FELKAI LÁSZLÓ államtitkár (Belügyminisztérium): Köszöntök 

mindenkit. Ez a módosító javaslat a következőkről szól: maga a szervezett bűnözés 
elleni törvény - mert ez egy elég képlékeny fogalom - definiálja taxatíve azt, hogy mi 
tartozik a szervezett bűnözés körébe, és ezt alapvetően a Btk. fogalomrendszerében - a 
korábbi és a mostani Btk. fogalomrendszerében - végzi el. Maga a módosító javaslat 
arra irányul, hogy ezt a taxatív felsorolást az embercsempészéssel kiegészítette. 
Miután ez megítélésünk szerint is része a szervezett bűnözésnek, ezért ezt 
támogatjuk.  

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

Hozzászólási szándékot nem látok, ebben az esetben a vitát lezárom, és most a 
szavazásra kerül sor. Először a háttéranyagban foglalt módosító javaslatról kell 
szavaznunk. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 
egyhangúlag támogatta.  

Ezt követően az összegző módosító javaslatról és az összegző jelentés 
elfogadásáról szóló döntésre kerül sor. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről most 
szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett fogadta el.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor, Galambos képviselő urat javaslom. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja az ő személyének a kijelölését. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Galambos Dénes képviselőtársunkat 
egyhangúlag, 29 igen szavazattal bizottsági előadónak kijelölte. Kisebbségi előadó 
bejelentésére vagy később, vagy egyáltalán nem kerül sor, mert ellenszavazat nem 
volt. (Tukacs István: Nem lesz.) Jelzi az ellenzék, hogy nem kíván kisebbségi előadót 
állítani. 

A napirendi pontot lezártuk, államtitkár úrnak köszönjük szépen a részvételt. 

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019. 
számú törvényjavaslat  
(Megfontolásra visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 78. §-a 
szerint) 

Áttérünk az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019. 
számú törvényjavaslat tárgyalására. A köztársasági elnök úr megfontolásra küldte 
vissza a törvényt az Országgyűlésnek.  

A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatát képviselőtársaim 
megismerhették, 1. hivatkozási szám alatt jobbikos, 2., 3. hivatkozási szám alatt 
MSZP-s javaslatok és 4. hivatkozási szám alatt pedig kormánypárti javaslat található. 
A vitát megnyitom. 

(Jelzésre:) Ügyrendben kér szót Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 

Dr. Bárándy Gergely ügyrendi javaslata 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Azt az ügyrendi javaslatot tenném, hogy különösebb vita nélkül szavazzuk le 
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ezt a törvényjavaslatot, tekintettel arra, hogy hiába egyeztetett a kormány később 
azzal a fórummal, amelyikkel eredetileg is egyeztetnie kellett volna, ez akkor sem lesz 
jogszerű, ha most elfogadjuk a jogszabályt. Azért nem lesz az, elnök úr, és ezért 
kértem ügyrendben szót, mert értelemszerű, és a törvény szövegéből következik, hogy 
ezt az egyeztetési kötelezettséget a törvényjavaslat benyújtása előtt kell megtenni. 
Éppen ezért egyetlen jogszerű megoldás létezik: ha ezt a javaslatot most leszavazzuk, 
a kormány egyeztet, és ezt követően nyújtja be újra a javaslatot, tehát ez lenne az 
ügyrendi indítványom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm a kormány képviseletében Répássy 

államtitkár urat és Salgó helyettes államtitkár urat.  
(Dr. Staudt Gábor jelentkezik.) Tekintettel arra, hogy most - miután ügyrendi 

javaslat hangzott el, amelyről természetesen szavazni fogunk - minden frakcióból egy 
megszólalásra van lehetőség, és miután végső soron az, amit alelnök úr elmondott, a 
kormányt érinti, majd a kormány képviselőinek is megadnám a szót, de 
mindenekelőtt Staudt képviselő úr jelzi a felszólalási szándékot. Ezt gombnyomással 
is lehet, tehát nekem egyszerűbb is, mert kiírja a gép, de megadom a szót Staudt 
képviselő úrnak, parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igyekszem a technika vívmányaihoz igazodni 

itt a bizottsági ülésen.  
Én egyet tudok érteni Bárándy Gergely képviselőtársammal, lévén - és itt 

csupán szakmai érvekről van szó -, hogy nem ugyanaz a helyzet, ha újra 
beterjesztenek egy törvényjavaslatot, miután az egyeztetés megtörtént, mint ha az 
utolsó pillanatban, valami egyeztetés látszatát keltve, némely módosítást 
beszuszakolnak azok közül, amik az egyeztetésen elhangzottak vagy felmerültek. 
Nagyon sok, egyébként véleményünk szerint nagyon fontos javaslat nem került be; 
módosító indítványt is benyújtottunk, de most nem erről szeretnék beszélni. A lényeg 
az, hogy egyet tudok érteni, támogatni tudjunk, annál is inkább, mert a Hszt. 
módosítása is a Ház előtt van, ahol ezzel ellentétes szabályozás születne. Tehát a 
minisztériumok között is egyeztetni kell jelen szituációban, és ez még inkább 
indokolttá teszi, hogy a javaslatot támogassuk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért 

megadom a szót Répássy államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Nyilván a felvetés érdeméhez szeretnék hozzászólni, nem az 
ügyrendi javaslathoz, hanem ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy álláspontunk szerint 
levonható-e az a következtetés, amiről Bárándy képviselő úr beszélt, tudniillik, hogy a 
törvényjavaslat közjogi érvénytelenségben szenved, és ezt nem lehet utólag pótolni. 
Nos, ha ez így lenne, akkor álláspontunk szerint a köztársasági elnök nem 
megfontolásra küldte volna vissza a törvényjavaslatot, hanem az 
Alkotmánybíróságnak küldte volna a közjogi érvénytelenség okán.  

Nyilvánvaló, hogy a köztársasági elnök azért küldte megfontolásra vissza a 
törvényjavaslatot, mert a köztársasági elnök ismeri az Alkotmánybíróság vonatkozó 
határozatait, amelyek szerint az alkotmányos szervek egyeztetési vagy véleményezési 
jogának a megsértése eredményezhet közjogi érvénytelenséget, érdekegyeztetés nem, 
tehát érdekegyeztetés elmulasztása nem okoz közjogi érvénytelenséget. Most 
igyekeztem hirtelen megtalálni azt az alkotmánybírósági határozatot, mindjárt 
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mondom a számát, hogy tudják követni, ez a 165/2011. (XII. 20.) AB-határozat. 
Ebben kifejti az Alkotmánybíróság, hogy milyen egyeztetési kötelezettség vagy 
véleményezési kötelezettség elmulasztása eredményezhet közjogi érvénytelenséget. 
Tehát Bárándy alelnök úrral ellentétben azt gondolom, hogy a köztársasági elnök van 
megfelelő alkotmányjogi állásponton az ügyben. Köszönöm szépen. 

Szavazás az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr ügyrendi javaslata arra 
irányult, hogy közjogi érvénytelenség miatt vegyük le a napirendről a törvényjavaslat 
tárgyalását. Kérdezem, hogy ki az, aki az ügyrendi indítványt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az ügyrendi indítványt 10 igen szavazattal, 22 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította, úgyhogy akkor most érdemben 
megkezdjük a napirendi pont tárgyalását, és megadom a szót Répássy államtitkár 
úrnak. Parancsoljon! 

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

Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogyan Bárándy alelnök úr az előbb említette, az illetékes 
minisztériumok részvételével a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum megtárgyalta a 
törvényjavaslatot, és ennek eredményeként van olyan módosító indítvány, amelyet 
javaslunk a Törvényalkotási bizottságnak előterjeszteni, mégpedig ez a 
rendelkezésemre álló, kiosztott iratok között a 4. számú módosító javaslat. Ezek 
tartalmazzák azokat a módosításokat, amelyekben egyetértésre jutott a Közszolgálati 
Érdekegyeztető Fórum és a kormányoldal.  

Egyébként van olyan módosító javaslat, amit meg azért szükséges módosítani, 
mert a visszaküldés következtében például a hatálybalépés már nem tartható, tehát a 
hatálybalépést pedig kifejezetten, hogy úgy mondjam, alkotmányossági okokból 
javasoljuk módosítani. 

Elnök úr, ennyit kívántam előrebocsátani. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Gyüre alelnök úr kért szót elsőként.  
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az érdemi vita során valamennyi ellenzéki párt 
nyomatékosan hivatkozott már akkor az egyeztetés hiányára. Azt gondolom, hogy 
sokkal gyorsabban menne itt a jogalkotás, ha az ellenzéket nem ellenségként kezelné 
a kormánypárt, hanem néha arra is odafigyelne, hogy előre akarja mozdítani a 
jogalkotás folyamatát. Igen le lettünk ott szólva a vita során, amikor ezt 
felemlegettük, és lám, köztársasági elnök úr is ezt mondta. 

Három dologra hívja fel a figyelmet különösen, egyrészt az egyeztetés hiányára, 
a második pedig, aminek talán mi, a Jobbik, a vita során a legnagyobb hangsúlyt 
adtuk, a munkafeltételek köztisztviselő beleegyezése nélküli módosíthatóságára, tehát 
a munkaszerződés, illetve a kinevezés módosítására. Ezzel kapcsolatban az alapvita 
során a Jobbik becsatolta már a módosító indítványait. Gyakorlatilag a köztársasági 
elnök úr ugyanerre hívja fel a figyelmet. A harmadik a garantált illetmény 
csökkenésének a lehetősége, aminek a kiküszöbölésére a korábbi jogszabály nem 
adott lehetőséget, tehát lehetséges volt az, hogy köztisztviselőknek, 
kormánytisztviselőknek csökkenjen a garantált illetménye, azzal ellentétben, amit a 
kormány korábban ígért.  
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Az új módosításban ezt mi most nem látjuk teljes egészében. Tehát azt látjuk, 
hogy itt le lett folytatva az egyeztetés, már itt nyomásra, illetve visszaküldésre, de nem 
látjuk azt, hogy a megfelelő garanciák meglennének, azok a garanciák, amelyekre mi 
is hivatkoztunk az előző szakaszban, illetve amire a köztársasági elnök úr felhívja a 
figyelmet, és nem értjük, hogy ez miért nem szerepel teljes egészében az 
előterjesztésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Én is csak egy mondattal 
utalok arra, mert ilyenkor mindig az a legrosszabb, amikor az ember azt mondja, hogy 
ugye, megmondtuk előre, de önmagában azért ez is az igazság.  

Azt kérem a kormánytól, hogy lehetőség szerint öt év után, ha már ennyien 
figyelmeztetik őt, és ennyien adják - idézőjelbe téve - a pofonokat, gondolja már át 
egyszer, hogy nem biztos, hogy mindent erőből kéne átnyomni. Tehát amikor előre 
egyértelműen látszik a normaszövegen, hogy közjogi probléma van az egyeztetés 
hiánya miatt, akkor tényleg legalább odáig jusson el a kormány, hogy hajlandó 
megfontolni ezeket az érveket.  

Nem akarom visszaidézni azt, amit a vitában Répássy államtitkár úr akkor 
elmondott, mert nem szeretném abba a kellemetlen helyzetbe hozni, hogy a 
mondatait szembesítem a köztársasági elnök úr véleményével, amellyel szöges 
ellentétben áll, de azért azt gondolom, hogy ez és a hasonló esetek végre fel kéne hogy 
nyissák a kormány szemét a vonatkozásban, hogy nem lehet, nem érdemes mindent 
erőből átvinni.  

Ami a tartalmi részét illeti, bár zárójelben mondom, hogy ezeket én közel sem 
tekintem formális kérdésnek, mert azért vannak ezek az érdekegyeztető fórumok, 
hogy az ottani érveket - lehetőség szerint nyitott fülekkel és konstruktív hozzáállással 
- meghallgassa a kormány, és adott esetben akceptálja, és beépítse a 
törvényjavaslatba. Aki ezt kizárólag formálisnak tekinti, az pontosan az erőből 
történő jogalkotás híve, én meg nem vagyok az. 

Ami a mi korábbi kifogásainkat illeti - és itt rátérnék azokra a módosító 
javaslatokra, amiket mi nyújtottunk be -, gyakorlatilag témájukban egyeznek azzal, 
amit Gyüre alelnök úr az előbb elmondott, hogy ne lehessen olyan módosításokat 
végrehajtani később egyoldalúan, amit a korábbi szerződés, illetve megállapodás nem 
tartalmazott; ne lehessen egyoldalúan a munkavállalók, köztisztviselők, 
közalkalmazottak bérét csökkenteni, ha mondjuk egy kormányhivatal vezetője így 
látja ezt jónak.  

Ugyancsak az utazási feltételekre vonatkozóan korábban is említettük a 
kifogásainkat, ezt most is megtesszük, ezt módosító javaslat formájában benyújtottuk. 

A Jobbik módosító javaslatáról annyit hadd mondjak, hogy mi tartózkodni 
fogunk a megszavazásánál, nem azért, mert téma szerint nem értünk egyet annak a 
tartalmával, hanem azért, mert úgy véljük, hogy a miénk ezt pontosabban 
tartalmazza, illetve része annak a csomagnak a Jobbik javaslata is, amit mi javasolunk 
a bizottság számára elfogadásra. 

A Fidesz képviselői által javasolt módosító javaslattal kapcsolatban viszont az a 
megjegyzésem lenne, hogy itt megint nem történik más, mint az, hogy úgy csinálnak, 
mintha megfontolták volna a köztársasági elnök javaslatát, egyébként pedig pontosan 
ugyanazt kívánják elfogadni, amit korábban elfogadtak. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Gondolom, azt viszonylag könnyen beláthatjuk, 
hogy ha bővítjük néhány kitétellel a jogszabályt, de végül is a jogszabály mégiscsak 
megengedi a folyamat végén azt, hogy egy vezető diszkrecionális jogkörében döntsön 
a munkavállaló fizetéscsökkentéséről, akkor pontosan ugyanott tartunk, mintha nem 
cizelláltuk volna agyon a javaslatot. Azt gondolom, hogy ez, ami most a fideszes 
javaslatban megjelenik, semmiféle garanciát nem fog arra nyújtani, hogy ilyen 
munkabércsökkentéssel találkozzanak majd a munkavállalók.  

Tehát én azt kérem még egyszer, hogy ha már leszavazta a bizottság azt, hogy 
ezt a törvényt újra be kelljen nyújtani… Megjegyzem, szerintem akkor lenne, és ebben 
államtitkár úrral szívesen vitatkozom majd - de azt gondolom, hogy a szavazás után e 
tekintetben fölösleges -, hogy megmarad-e a közjogi érvénytelensége vagy nem, 
meglátjuk majd, fordul-e valaki utólagos normakontrollal az Alkotmánybírósághoz, 
de ha már ezt a javaslatomat leszavazták, akkor legalább fontolják meg a köztársasági 
elnöknek azt az érdemi észrevételét, amely nagyon helyesen azt kifogásolja, hogy 
hány ezer embert érint hátrányosan ez a módosító javaslat - azt hiszem, hatezer 
személyt érint, kerestem az elnök úr átiratát -, hogy itt érdemi változást eszközöljünk 
akkor, és ne csupán egy formálist a jogszabályon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiszékeny Dezső képviselő urat Legény Zsolt 

képviselő úr, Dunai Mónika képviselő asszonyt pedig Tuzson Bence alelnök úr 
helyettesíti. 

Staudt képviselő úré a szó, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Igyekszem lényegretörően 

megfogalmazni a Jobbik álláspontját, illetve továbbvinni azt, amit Gyüre Csaba 
képviselőtársam elmondott.  

A kormánypárti javaslat, már ami a módosító javaslatot illeti, önmagában 
támogatható, bizonyos dolgokat megold, bár problémákat is megnyit, lévén, ha - 
egyébként nagyon helyesen - kiveszik azt, hogy a köztisztviselői kar tisztségviselői és a 
szakszervezeti vezetők között nem lesz összeférhetetlenség - ugye, ez egy jó irányú 
módosítás -, akkor viszont, és itt utaltam a minisztériumok közötti egyeztetésre, a 
Belügyminisztérium felé is ezt jelezni kellett volna, hiszen a Hszt.-módosításban 
viszont tudtommal még fennáll ez az akarat, hogy a rendvédelmi kar és a 
szakszervezetek között összeférhetetlenséget alakítsanak ki, illetőleg ne lehessen 
vezető tisztségviselő ügyvezető testületben mindkét szervezetnél ugyanaz a személy. 
Tehát itt azért lesz egy komoly jogalkotási probléma, vagy a két jogszabály mást fog 
tartalmazni.  

Aztán, hogy ennek van-e indoka, ezt én még nem hallottam, és talán 
államtitkár úr el tudja mondani, hogy mondjuk a köztisztviselők esetében ezt - 
nagyon helyesen - miért indokolt megszüntetni vagy… (A hangosítás megszűnik.) 

 
ELNÖK: Nem vontam meg a szót, parancsoljon, elnézést! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Igen, köszönöm. Ez az új technika néha még 

nem működik tökéletesen. 
 
ELNÖK: Német Bosch cég.  
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Hát, jó. Én azt gondolom, hogy biztos ez volt 
az első fejlesztésük ez irányban, és azért lehetnek hibák. (Derültség.) Tehát a magyar 
Országgyűlés élen jár a K+F területén. Na, mindegy. 

Tehát a lényeg az, hogy a rendvédelmi kar esetében miért van az, hogy ott 
viszont ez továbbra is kormányzati elvárás, hogy egyfajta összeférhetetlenség legyen, 
vagy ha nem az, akkor a jövőben várjuk azt, hogy a Hszt.-nél is módosításokkal 
éljenek. 

Ami a jobbikos javaslatot illeti, arra nem térnék ki, amit Gyüre Csaba 
elmondott, viszont a módosító javaslatunkban szerepel a 3 órás utazásnak a 
módosítása, tehát egy 8,5 órás munkaidő után ne lőcsöljünk valakire akaratától 
függetlenül még egy plusz 3 órás utazást úgy, hogy ahhoz a hozzájárulása sem kell. 
Tehát a módosító javaslatunk ezt is tartalmazza, illetve a korlátlan időtartamú 
kirendelést is módosítaná. Azt hiszem, ezek is elhangozhattak az érdekegyeztető 
fórumon, de sajnos a kormány javaslatai, jelen pillanatban a bizottság módosító 
javaslatai ezt nem tartalmazzák. És való igaz az is, hogy annak se örülünk, hogy a 
kormányzati ígéretek ellenére bizonyos önkormányzati dolgozóknak az illetménye, 
vagy amit az önkormányzattól kaptak, csökkenni fog a jövőben. Ezt terjesztettük elő.  

Zárszónak azt szeretném mondani, hogy annak ellenére, hogy Bárándy Gergely 
- számomra nehezen érthető módon - elmondta azt, hogy jó a jobbikos javaslat, de 
mégsem támogatják, mi nagyvonalúbbak vagyunk ennél: mi támogatni fogjuk az 
MSZP-s javaslatokat, hiszen ha nem is szó szerint ugyanazt terjesztettük be, jó 
irányba tett lépésnek tekintjük. Az egy másik dolog, hogy ha az MSZP kormányon 
lenne, akkor, egészen biztos vagyok benne, hogy mást lépne. De mi, ahogy azt ígértük 
mindig is, csak az előttünk fekvő javaslatokat nézzük, és ezek alapján támogatni 
tudjuk a kormánypárti javaslatot is, mert az egy kicsi, de jó irányba tett lépés, és az 
MSZP javaslatát is. De természetesen magát az egész törvénycsomagot sem itt a 
bizottságban, sem az Országgyűlés előtt nem tudjuk megszavazni, ettől függetlenül 
bizonyos részmódosításokat igen. Én azért kérném az MSZP-t is, hogy - hogy 
mondjam - ne legyen ilyen, hát majdnem azt mondtam, hogy pitiáner, de lehet, hogy 
a bizottsághoz nem illik ez a szó, de akkor most már használtam, tehát ha jó irányú a 
jobbikos javaslat, akkor, kérem, az MSZP is támogassa, hiszen akkor a saját 
javaslatukat is ennyi erővel leszavazhatnák. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Miután szerencsére vagy nem, de nem a kormány 

képviseletében van az MSZP jelen, ezért nem kell válaszolniuk, ha nem kívánnak, szót 
pedig senki nem kért, úgyhogy ha további felszólalási szándék nincs, akkor 
államtitkár úrnak viszonválaszra megadom a szót.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Még egy mondatra hadd térjek vissza, hiszen az ügyrendi döntés után 
is még felmerült a közjogi érvénytelenség ügye, ezért hadd térjek vissza a köztársasági 
elnök visszaküldő levelére, amelyből szeretnék felolvasni két mondatot: „A 
közszolgálatban dolgozók nagy számára is tekintettel az egyeztetés keretei között 
megvalósuló érdekképviselet elmaradását olyan súlyú mulasztásnak tartom, amely 
miatt a törvénnyel ebben a formában nem tudok egyetérteni.” Majd végül a következő 
mondat, amit szeretnék felolvasni: „Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényt 
észrevételeim alapos megfontolását - és a jogszabályban előírt egyeztetés lefolytatását 
- követően tárgyalja meg és fogadja el ismét.” Ebből is látszik, hogy a köztársasági 
elnök nem fedezett fel közjogi érvénytelenséget a törvényben, és ahogy mondtam, 
szerintem az alkotmánybírósági gyakorlatból is ez következik.  
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Én nem vitatom, még egyszer mondom, hogy a Közszolgálati Érdekegyeztető 
Fórummal nem volt egyeztetés, hiszen ezt végig az eljárás folyamán jeleztük, hogy a 
Közszolgálati Érdekegyeztető Fórummal nem, hanem annak tagszervezeteivel, 
pontosabban egyes tagszervezeteivel, a szakszervezetekkel volt egyeztetés, és most 
olyan módosító javaslat fekszik önök előtt, amely olyan ponton változtatja meg a 
törvényt, amely egyébként a korábbi szakszervezeti egyeztetések során, sőt a 
parlamenti vita során sem merült fel. Tehát a parlamentben nem merült fel kifogás 
ezekkel a pontokkal kapcsolatban. Tehát a módosításra azért kerül sor, mert az utólag 
megtartott érdekegyeztetési fórumon felmerült javaslatot fontolta meg a kormány, és 
elfogadta.  

Ami az illetményeltérítésről szóló javaslatot illeti, mert itt volt még, úgy érzem, 
tisztázandó kérdés, ez pontosan a módosító javaslat 4. pontjában szerepel, hogy a 
hivatali szervezet vezetője minősítés után hogyan tud az alapilletmény eltérítéséről 
dönteni. Erről az indoklásban a következő mondatot szeretném a figyelmükbe 
ajánlani: „A kormány álláspontja szerint a keményen dolgozó járási 
kormánytisztviselők bérét nem rendszerbeli garancia, hanem személyre szóló 
humánpolitikai terv alapján, bérgarancia biztosításával szükséges rendezni 
átmenetileg a kormány-tisztviselői életpálya bevezetéséig”. Tehát, azt gondolom, az 
indok tartalmazza, hogy milyen megoldás, mégpedig a humánpolitikai terv az, amely 
megoldást szolgáltat az önök által felvetett problémára.  

Tisztelt Elnök Úr! Javaslom, hogy a bizottság a 4. sorszámmal jelzett módosító 
javaslatokat fogadja el, és azokat nyújtsa be az Országgyűlésnek, és így az 
Országgyűlés a törvényjavaslatot most már minden aggálytól mentesen, legalábbis azt 
gondolom, a legtöbb aggály figyelembevételével tudja elfogadni. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiderült nagyjából a kormány véleménye a 

Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatáról, de még egyszer megkérném 
államtitkár urat, hogy egyesével menjünk végig. Az 1. hivatkozási számú jobbikos 
javaslatról mi a kormány véleménye?  

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

tehát sem az 1., sem a 2., sem a 3. sorszámú módosító javaslatokat nem támogatjuk, 
hanem a 4. sorszámú módosító javaslatot támogatjuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Világos. Köszönöm szépen. Akkor most a szavazást megkezdjük. (Dr. 

Bárándy Gergely ügyrendben kér szót.) Megadom ügyrendi kérdésben a szót alelnök 
úrnak. 

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

elnök úr. Egy javaslatom lenne: a 4. számú TAB-módosítónál a 3. pontról külön 
szavazást szeretnék kérni. Egyébként pedig minden más mehet egybe. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt mindenféle további vita meg szavazgatás nélkül 

teljesíteni fogjuk. Akkor mindenekelőtt az 1. hivatkozási számú jobbikos módosító 
javaslatról szavazunk, melyet a kormány nem támogat. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB-módosítót 3 igen 
szavazattal, 21 nem ellenében és 7 tartózkodás mellett elutasította. 
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Most a 2. hivatkozási számú MSZP-s módosító javaslatról szavazunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú módosítóját 10 igen szavazattal, 21 nem ellenében, tartózkodás nélkül 
elutasította.  

Most a 3. hivatkozási számú MSZP-s módosító javaslatról szavazunk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a 3. hivatkozási számú TAB-módosítót 10 igen szavazattal, 
21 nem ellenében a bizottság elutasította. 

Most a kormánypárti törvényalkotási bizottsági módosító javaslat 3. pontjáról 
szavazunk külön. Kérdezem, hogy ki az, aki a javaslat 3. pontját támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 4. hivatkozási 
számú módosítójának 3. pontját 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Most a 4. hivatkozási számú módosító 1., 2., 4., 5. és 6. pontjáról határozunk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezeket támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a 4. hivatkozási számú módosító 1., 2., 4., 5. és 
6. pontját 21 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 10 tartózkodás mellett elfogadta.  

A megfontolásra visszaküldött törvényhez a bizottságnak jelentést kell 
elfogadnia, és módosító javaslatot. Most a módosító javaslat és a bizottsági jelentés 
elfogadására kerül sor. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezek elfogadását támogatja. (Szavazás.)  
Megállapítom, hogy a bizottság a benyújtott módosító javaslatot és bizottsági 

jelentést 21 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta. 
Bizottsági előadó személyére teszek Vas Imre képviselőtársunk személyében 

javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki Vas Imre képviselő úr bizottsági előadói 
kijelölését támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselő urat bizottsági előadónak 
30 igen szavazattal egyhangúlag kijelölte. 

Kisebbségi előadót a Jobbik állít az ellenzék oldaláról, Gyüre Csaba alelnök úr 
lesz a kisebbségi előadó. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát. További hozzászólási szándék nincsen, 
további napirendi pont sincsen, ezért a bizottsági ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Bihariné Zsebők Erika, Horváth Éva Szilvia, 
Lajtai Szilvia, Baloghné Hegedűs Éva 

 


