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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat módosítása, a napirend elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. Állítólag a határozatképességhez szükséges 
részvétel mostanra biztosított. Ismertetem a helyettesítések rendjét: Rubovszky 
Györgyöt Horváth László, Vejkey Imrét Bóna Zoltán, Hadházy Sándort Hende alelnök 
úr, Tapolczai Gergelyt Répássy alelnök úr, Dunai Mónikát Pesti Imre, Vécsey Lászlót 
B. Nagy László, Szűcs Lajost Vas Imre, Kucsák Lászlót Révész Máriusz, Jakab alelnök 
urat pedig én helyettesítem. Mindezekre tekintettel az ülés határozatképes. 

Képviselőtársaim kézhez kapták a napirendi javaslatot. Annyiban szeretnék 
módosításra javaslatot tenni, hogy a 2. napirendi pontként feltüntetett terrorizmus 
elleni törvénycsomag tárgyalására, valamint az 5. napirendi pontként feltüntetett, a 
külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényjavaslat tárgyalására 
későbbi ülésen kerüljön sor, tehát a 2. és az 5. napirendi pont törlését javasolom.  

Kérem képviselőtársaim, hogy a módosított napirend… (Dr. Harangozó 
Tamás jelzi, hogy szólni kíván.) Ügyrendi kérdésben, parancsoljon, képviselő úr!  

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha a szóbeli 

kiegészítését valamilyen indokkal el tudná látni elnök úr, főleg a terrorizmus elleni 
törvénycsomagnál - aminek most már nagyjából két hete lement a szakbizottsági 
vitája -, hogy mi az indoka annak, hogy ismét lekerül a napirendről.  

 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy az ügy ura a Belügyminisztérium, ezért én 

annál több részletet nem tudok, mint hogy az én ismereteim szerint döntően 
technikai kérdésekben még folynak viták módosító javaslatokról - én remélem, hogy 
ez a korábbi ötpárti megegyezés megváltoztatását nem fogja magával hozni -, ezért 
kérte a minisztérium, hogy a következő TAB-ülésen tárgyaljuk. A szándék változatlan, 
tehát mindenféleképpen a június 13-ai munkabefejezésig szeretnénk elfogadni a 
javaslatot. Köszönöm. 

Akkor most ezzel a kiegészítéssel szavazzunk az így módosított napirendről. 
Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az előterjesztett napirendi javaslatot a módosításokkal 22 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények 
módosításáról szóló T/10309. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Ennek megfelelően most megkezdjük az 1. napirendi pont tárgyalását, amely a 
pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló T/10309. 
számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében Hornung Ágnes államtitkár 
asszonyt és Zsolnai Alíz főosztályvezető asszonyt köszöntöm. 

A háttéranyagban… (Dr. Schiffer András és Szilágyi György egymással 
konzultál.) Kérem, hogy bizottsági ülés közben ilyen hangosan ne beszélgessenek 
egymással; ez duplán nem javasolt, mint az elmúlt napokban láttuk. (Derültség.) 

Tehát megkezdjük a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. A Gazdasági bizottság 22 pontos 
terjedelmű módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási 
számú módosító javaslata képezi a vita tárgyát. Az előterjesztő akként nyilatkozott, 
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hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást a 
Törvényalkotási bizottság ülésén szóban fogja előterjeszteni. Erre is tekintettel 
megadom a szót a kormány képviseletében államtitkár asszonynak. Parancsoljon! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

HORNUNG ÁGNES államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönjük 
szépen. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Támogatjuk a javaslatot, kivéve a 
Gazdasági bizottság háttéranyagának következő pontjait, amelyeket nem 
támogatunk: 4., 5., 7., 16., 18. és 22. pont. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 

felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most határozathozatal 
következik.  

Először a Gazdasági bizottság módosító javaslatairól kell döntenünk. Külön 
döntünk a kormány által nem támogatott pontokról, tehát most a 4., 5., 7., 16., 18. és 
22. pontról szavazunk. Még ezt megelőzően szeretném ismertetni, hogy Harangozó 
Tamás képviselő úr Gőgös Zoltán képviselő urat, Hiszékeny Dezső képviselő úr Tóth 
Bertalant helyettesíti, Balla György alelnök úr Mátrai Márta háznagy asszonyt, Salacz 
képviselő úr pedig Galambos Dénes képviselő urat helyettesíti. Tehát most 
megkezdjük a szavazást. 

Először a háttéranyag 4., 5., 7., 16., 18. és 22. pontjáról döntünk. Ezeket a 
kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a felsorolt módosító indítványokat 23 nem szavazattal, 4 
tartózkodás mellett, támogató szavazat nélkül a bizottság nem támogatta. 

Most a háttéranyagban szereplő további pontokról kell döntenünk. A kormány 
ezeket a javaslatokat támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a további gazdasági bizottsági módosító 
javaslatokat 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta.  

A Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító javaslatáról 
kell először döntenünk. Ez a kormány támogatását élvezi. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot a bizottság 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú módosító javaslatát 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 22 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül most sor. B. Nagy képviselőtársunkat 
javasolom. Kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte. 
Kisebbségi előadót kíván-e bárki állítani. (Jelzésre:) Jelzi az ellenzék és alelnök 

úr, hogy nem, tehát kisebbségi előadója a bizottságnak nem lesz. 
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Ezzel az 1. napirendi pont végére értünk. Államtitkár asszonynak és 
főosztályvezető asszonynak köszönöm a részvételt. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/10306. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontként a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10306. 
számú törvényjavaslat. A kormány képviseletében Felkai László államtitkár urat 
köszöntöm. A háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 2 pontos módosító javaslata, 
illetve a Törvényalkotási bizottság 1. és 2. hivatkozási számú, a Jobbik, illetve a 
kormánypártok által benyújtott módosító javaslata található.  

Az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatról nem foglal állást. A törvényalkotási bizottsági módosítókkal 
kapcsolatosan kérdezem ezért az államtitkár urat. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszöntök mindenkit. Az 1. számút nem támogatom, a 2. számút igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Harangozó Tamás 

képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Amíg el nem veszik a 

szót, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy az államtitkár úrtól is megkérdezzem, 
hogy miért került le a napirendről a terrorellenes csomag. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Most ne menjünk bele abba a vitába, hogy tárgya-e ez ennek a 

napirendi pontnak. Ha államtitkár úr válaszol, akkor megadom a szót. Parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Az 

államigazgatáson belül, tehát a minisztériumok között vannak még valóban ilyen, 
egyelőre pontosító jellegűnek tűnő észrevételek. Ezt azért tartom szükségesnek 
kihangsúlyozni, mert volt ötpárti megbeszélés. Amennyiben lényeges változtatásra 
kerülne sor, akkor - hogy mondjam - erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy azokat 
a pártokat, amelyek részt vettek az ötpárti egyeztetésen, bevonjuk, de pillanatnyilag 
nincs ilyenről szó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy pillanatra az új 2. napirendi pont helyett 

áttértünk a régi 2. napirendi pontra, mintha nem is történt volna módosított 
elfogadása a napirendnek, de akkor most térjünk vissza ehhez a napirendi ponthoz, és 
bízom benne, hogy ebben a kérdésben vagy ebben az ügyben kért szót Szilágyi György 
képviselő úr. Parancsoljon! 

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

annyit szeretnék kérni az államtitkár úrtól, hogy ha lehetne, egy kicsit bővebben fejtse 
már ki, hogy miért nem támogatják az 1. pontot, amikor véleményünk szerint a helyi 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. Ez 
egyértelműen oda tartozik, önök ezt most megpróbálják feles törvényként. Ha 
elmondaná, esetleg megindokolná, csak egy kicsit bővebben, azonkívül, hogy azt 
mondja, „nem támogatjuk”, hogy miért nem támogatják. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzáteszem, hogy ezt a Ház is minden esetben vizsgálja, 

és a mi véleményünk szerint sem kétharmados, de majd az államtitkár úr válaszol; ha 
szükséges, akkor mi is megtesszük.  

Hiszékeny képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha röviden akarnám 

összefoglalni, hogy ez az előttünk fekvő törvényjavaslat hogyan foglalható össze: ez 
egy rövid távú kísérlet az önkormányzatok bürokratikus terheinek a súlyosbítására, és 
egy hosszú távú kísérlet, merényletkísérlet az önkormányzati autonómia ellen.  

Ha azt vizsgáljuk, hogy mi a célja ennek az előterjesztésnek, akkor az indoklás 
szerint bevallottan az, hogy az önkormányzati eladósodási folyamatok 
megindulásának felismerését és megakadályozását tűzi ki célul. A mi megítélésünk 
szerint teljesen hatástalan ez a jogszabálytervezet erre, egyrészt azért, mert ha azt 
vizsgáljuk, hogy valóban megáll-e ez a folyamat, tehát hogy valóban erről van-e szó, 
akkor Pintér Sándort tudnám idézni, aki azt mondta egy, az Állami Számvevőszék 
által szervezett eseményen, hogy az önkormányzatok tekintetében az eladósodás ezt 
követően eltolódott az önkormányzati tulajdonú vagy részben önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok irányába, ahol több mint ezermilliárdos 
adósságállomány halmozódott fel. Az én megítélésem szerint ebből az következik, 
hogy nem az önkormányzatok adósodtak el. Tehát az a javaslat, amelyet önök letettek 
ide, erre teljességgel hatástalan, hiszen nem az önkormányzatok voltak azok, amelyek 
eladósodtak, hanem az általuk működtetett gazdasági társaságok. Tehát az önök által 
működtetni kívánt rendszer ezt nem képes feltárni, különösen nem megakadályozni. 
Tehát azt gondolom, hogy már a cél megjelölésében is hamisság rejlik.  

Amiről viszont a mi megítélésünk szerint szól ez az anyag: a kormány ismét 
erőszakkal akarja rákényszeríteni az önkormányzatokra a saját kidolgozatlan 
rendszerét, amelyeknél a mi megítélésünk szerint az önkormányzatok egy fejlettebb, 
de mindenképpen a helyi igényekhez jobban igazodó, saját fejlesztési rendszerrel 
rendelkeznek.  

Ha azt vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt időszakban önök milyen más egyéb 
rendszereket találtak ki, központosítottak és vezettek be, és azt vizsgáljuk meg, hogy 
ezek milyen hatásfokkal működnek, akkor borzasztó képet kapunk. Mondok néhány 
ilyet; érdemes megvizsgálni ezeket.  

Az alkotás mintaképe az én megítélésem szerint a KLIK. Túl sokat nem 
érdemes róla mondani, hiszen gyakorlatilag egy csődként értékelhető az egész 
rendszer, működésképtelenné vált teljes egészében, önmaguk által is elismerten, új 
rendszert próbálnak szervezni, nem tudom, hány év ment rá.  

A másik ilyen nagyszerű központosított rendszer az ÉTDR. Még ennél is 
gyatrábban működik az elektronikus anyakönyvi rendszer. Ennek a minősítésére 
talán csak annyit, hogy saját maguk az anyakönyvvezetők ezt a rendszert 
számítógépes anyakönyvi rendszerként rögzítik; ennek az igen jellemző rövidítésétől 
eltekintenék, hogy elmondjam, hogy gyakorlatilag ez mit is jelent, de a rendszer 
egészére nézve viszont annak a minőségét nagyon jól tudja érzékeltetni.  

A másik ilyen, önök által központosított rendszer az úgynevezett KIRA-
rendszer. Közalkalmazottak tömegei nem kapták meg időben a járandóságukat, 
amikor pedig utána kifizették őket, akkor rossz összegeket kaptak.  

Ez néhány rendszer, amit önök az elmúlt időszakban bevezettek.  
Az SAP-rendszerről pedig a világon semmit nem tudunk. Gyakorlatilag arról 

szól, hogy önök kérnek egy felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy majd egy 
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kormányrendeletben szeretnék azt rögzíteni, hogy ez miről szól, miközben a mi 
megítélésünk szerint is ez egy kétharmados történet. Tehát majd egy rejtélyes 
kormányrendelet fogja mindezt rögzíteni. Érdekes megközelítés.  

Végül is mire kér felhatalmazást ez a törvény? Mindazokkal szemben, hogy a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg, és 
ezt nem én találtam ki, hanem ezt az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése egyértelműen 
rögzíti, nem tudom, hogyan akarják azt majd megmagyarázni, hogy ezek a szabályok 
nem az önkormányzatokra vonatkoznak. Hanem kire?  

Végül arra szeretnék kitérni, hogy az érintettek, tehát valamennyi 
önkormányzati szerv, önkormányzati közösség - így köztük a TÖOSZ és mindenféle 
más egyéb szerv is, csak a TÖOSZ kapott nagyobb nyilvánosságot, azért említem őket 
- tiltakozik ennek a rendszernek a bevezetése ellen. Én nem tudok olyan 
önkormányzati szövetséget mondani, amely az önök elképzeléseit támogatta volna. 
Tehát ebből következik az, hogy önök ezt erőszakkal kívánják átverni, és mindenfajta 
egyéb egyeztetést és egyebet mellőznek e tekintetben.  

Tehát én azt gondolom, hogy a kormány valós szándéka nagyon jól tetten 
érhető, és azt gondolom, hogy ez egy kreatúrája a demokráciának. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla alelnök úr, parancsoljon! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Csak a 

pontosítás szándékával reagálnék néhány dologra, ha megengedi, képviselő úr.  
A képviselő úr azt mondta, hogy a SAP-rendszerről semmit nem tudnak, azt 

nem ismerik. Ezt megértem, mert ez a rendszer, amiről szó van, az ASP-rendszer. 
(Derültség.) De vélhetően az ASP-rendszerről sem tudnak semmit és nem ismerik, 
aminek pedig nyilvánvalóan az az oka, hogy miközben a képviselő úr az egyeztetés 
hiányát többször is elmondta, eközben arra az egyeztetésre, amire önöket hívta meg a 
Belügyminisztérium, a parlamenti pártok közül egyedül az MSZP nem ment el.  

Az az egyeztetés úgy nézett ki - csak hogy mindenki világosan tudja -, hogy 
alapvetően nem politikai természetű egyeztetés volt, hanem egy legalább ilyen hosszú 
asztalnál mindazok az állami szereplők, a Kincstártól elkezdve, nem tudom most 
felsorolni mindegyiket, de akinek bármilyen köze van ehhez a rendszerhez, ott ültek, 
és időkorlát nélkül minden egyes párt képviselője, szakértői egyébként konkrét 
kérdéseket tehettek fel a rendszerrel kapcsolatban.  

Ha az MSZP-nek azóta a - nem SAP-, hanem - ASP-rendszerről semmi gőze 
nincs, akkor egyedül saját magát okolhatja. Mert ha annyit megtesz egy magát a 
második legerősebb pártnak gondoló parlamenti párt képviselője, hogy két 
szakértőjét, aki látott már önkormányzatot, meg látott már ehhez hasonló rendszert, 
elküldi, akkor a belügyminiszter koordinálása mellett minden egyes cégtől egyébként 
konkrét válaszokat kaphatott volna, mint ahogy kapott egyébként a jelen lévő Jobbik 
is, és kapott a jelen lévő LMP is. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy nekik most 
támogatni kell ezt a javaslatot. Ott egyébként, ezen az egyeztetésen, semmi olyan 
markáns kritika nem hangzott el, ami a támogatást ne indokolta volna. De egy dolgot 
biztosan nem vitathat el senki: azt, hogy ha valaki nem megy el egy egyeztetésre, nem 
megy el azért, hogy megtudjon valami bővebbet egy rendszerről, akkor legalább azt 
most bizottsági ülésen ne mondja, hogy egyébként nem lehet róla semmit tudni. Mert 
ha ezt teszi, akkor napnál világosabb, hogy ez csak azért van, mert nem hajlandó 
egészen egyszerűen tudomásul venni semmit, nem hajlandó még kérdezni sem, csak 
és kizárólag ellenkezni akar.  
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Volt egy lényegi mondata a képviselő úrnak, amire szintén hadd reagáljak. Azt 
mondta, hogy az önkormányzatoknak sokkal fejlettebbek a rendszerei, mint ez a 
rendszer; ha el tetszett volna jönni, és ott tetszett volna ülni, akkor arra is pontos, 
világos választ kaphatott volna, hogy igen, előfordulhat, vannak önkormányzatok, 
elsősorban nagyvárosi önkormányzatok vagy budapesti kerületek, ahol a jelenleg 
használt rendszer bizonyos elemeiben - nem összességében, de bizonyos elemeiben - 
fejlettebb, mint ez a bizonyos SPA-rendszer, vagy ASP-rendszer, már én is 
bekavarodok, elnézést, képviselő úr (Hiszékeny Dezső közbeszól.), viszont ezekben az 
esetekben, minden egyes esetben ezeket az önkormányzati rendszereket integrálni 
fogják az új rendszerbe. Tehát ahol véletlenül bizonyos elemében fejlettebb rendszer 
működik, abból semmi nem vész el, hanem minden bekerül abba a rendszerbe, 
amiről szó van. A kisebb önkormányzatoknak ez kifejezetten segítség, a 
nagyobbaknak semmit nem árt, és én azt gondolom, nincs a jogszabályban 
egyetlenegy olyan pont sem, amely az államnak bármilyen ellenőrzési funkcióját 
egyébként bővítené, éppen ezért nyilvánvalóan nem kétharmados a törvényjavaslat, 
csak olyan elemek szerepelnek benne, amelyek a jelenlegi jogszabályban is benne 
vannak. Segít a kisebb önkormányzatokon, szerintem segít a nagyobbakon is, de 
semmit nem vesz el.  

Azt javaslom, ha egy kicsit többet szeretne megtudni erről a rendszerről a 
Szocialista Párt, akkor keresse nyugodtan a Belügyminisztériumot, szerintem még 
azon túl is rendelkezésre állnak, hogy már összehívtak egyszer egy egyeztetést, amire 
önök nem voltak hajlandóak elmenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon!  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Nagyon sajnálom, hogy ezt a módosító javaslatot nem fogadták be, amelyet tettünk, 
és nem kerülhetett ilyen formában bele a javaslatba.  

Én azt azért hangsúlyoznám itt újra a jelen bizottság előtt, hogy ez akkor lett 
volna jó rendszer, ha ezek az információk nyilvánosságra is kerülnek automatikusan. 
Az már egy következő lépés, vagy az már egy szép jövő, vagy egy szebb jövő lenne, ezt 
is mondhatnánk, ha érvényességi kellék is lenne a különböző szerződéseknél, hogy 
feltöltésre kerüljenek a rendszerbe, de ha első körben csak annyit sikerül elérni - és 
azt hiszem, ez ellen a kormányzatnak se lehetne ellenvetése -, hogy amely közadatok 
egyébként is bekerülnek ebbe a rendszerbe, azok az állampolgárok számára is, 
mondjuk, az internetes felületen elérhetőek legyenek - pluszköltség nem nagyon van, 
hiszen bekerülnek így is rendszerbe -, akkor az számunkra egy olyan irány lenne, ami 
mindenképpen támogatható lenne. Tehát nagyon reméljük, hogy egyszer elindulunk 
ebbe az irányba is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hiszékeny képviselő úr, parancsoljon! 
 
HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak reagálnék a 

képviselőtársam ASP-vel kapcsolatos megjegyzésére, bár előfordul, hogy önnek is 
megbotlik a nyelve, bár bizonyára én voltam rossz hatással önre. 

Egyeztetésről beszélt, és nekem ott feltűnt néhány mondata, ami érdekes volt. 
Azt mondta, hogy állami szereplők vettek részt ezen nagy számban, hosszú asztal 
mellett és a többi. (Dr. Répássy Róbert: Is!) Nem lett volna baj, ha az érintetteket, az 
önkormányzatokat, az önkormányzatok szövetségeit hívják meg. Hát rengeteg 
önkormányzati szövetsége van a városoknak, megyei jogúaknak, települési 



12 

önkormányzatoknak! Őket miért nem hívták meg? Őket érinti ez a történet. Ez az az 
egyeztetés, amit maga olyannak tart, amelyen nekünk ott kellett volna lenni és 
elmondani? Őket, az érintetteket kell megkérdezni erről, elmondták volna a 
véleményüket. Elmondták így is, nem nagyon vették figyelembe, és azt gondolom, ez 
egy elég jelentős hiba a törvény előkészítése kapcsán. 

Hogy melyik fejlettebb és melyik rendszer nem fejlettebb? Az én megítélésem 
szerint az ő rendszerük fejlettebb, mert az működőképes, évtizedek óta működik, attól 
tartok, ez pedig nem fog működni. Az a négy rendszer, amit felsoroltam példaként az 
első hozzászólásomban, mind erősen önök által központosított rendszerek, és egyik 
sem működik normálisan. Gondolja, hogy majd pont ez fog működni anélkül, hogy az 
érintetteket erről az egész történetről megkérdezték volna? Az én megítélésem szerint 
ez sajnos nem fog működni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót válaszadásra az államtitkár 

úrnak. Parancsoljon!  
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): 

Köszönöm. Az első kérdés a kétharmadosság kérdése. Ha megnézzük a most hatályos 
Mötv.-t, az önkormányzatokról szóló törvényt, a végén van egy sarkalatossági 
záradék. A sarkalatossági záradék nem sorolja fel az első paragrafustól az utolsó 
paragrafusig az önkormányzati törvény valamennyi bekezdését, következésképp az az 
értelmezés, hogy mert az Alaptörvényben benne van az az idézett mondat, ebből az 
következik, hogy a Mötv. minden része kétharmados, hibás. Alkotmánybírósági 
döntésekkel is alá tudnám támasztani, hogy miért nem az egész jogintézményre 
vonatkozik, ha egyszer valamit sarkalatosnak minősít az Alaptörvény. 

De akkor induljunk ki a realitásból, mert szubjektív lenne részben, amit 
mondok! Most sem az mindegyik rendelkezése. Ha megnézzük a sarkalatossági 
záradékot, akkor pont az adatkezelési részek, mondjuk, a 114. §, amelyhez 
hozzányúlunk, most sem sarkalatos a Mötv. záradéka szerint. Tehát eredetileg sem 
volt kétharmados, most sem kétharmados; azért nem kétharmados, mert 
tulajdonképp a most is benne lévő szabályt egészítjük ki. Ha az alaprendelkezése 
kétharmados, akkor az ezt részletező szabály ugyan miért lenne kétharmados? Ez a 
kétharmadosságra a válaszom. 

Az önkormányzati autonómiát illetően: az önkormányzatokra vonatkozó 
szabályozást vagy a felettük való felügyeleti jogkört csak törvény szabályozhatja. Eme 
törvény egyetlenegy magyar hatóságnak, egyetlenegy állami szervnek nem bővíti a 
hatósági jogosítványát. Ebből mi következik? Ebből az következik, hogy azok a 
hatósági jogosítványok, amelyeket most gyakorolnak az önkormányzatok 
vonatkozásában az államigazgatási szervek, változatlanok. Ha valaki azt mondja, hogy 
ez a központosításnak egy eszköze, akkor jelölje meg azt a jogszabály-módosítást, 
amely ezzel a jogszabállyal együtt a parlament előtt van, és amelyik bármely 
kormányhivatalnak, minisztériumnak, bármelyik államigazgatási szervnek kibővíti a 
jogkörét. Ha meg nem bővíti ki senkinek a jogkörét, abból meg az következik, hogy 
semmilyen központosítás, semmilyen állami pluszjogosítvány adása nem történik. 

Két szempontból is szóba került az, hogy mi van akkor, ha egy rendszer 
fejlettebb az önkormányzatoknál. Az ad hoc döntés-előkészítő rendszer attól döntés-
előkészítő és nem, hogy mondjam, önkormányzati autonómiát csorbító rendszer, 
hogy bizonyos adatokra van szüksége az állami költségvetési tervezéshez. Ezeket az 
adatokat az adattárház fogja tartalmazni. Ahhoz fűződik érdekünk, hogy megszabjuk 
azt, hogy a most meglévő rendszerekből milyen adatok kerülnek be az adattárházba. 
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Az önkormányzatokat nem kötelezzük arra, mondjuk, a vegyes rendelkezések között, 
hogy a mostani szerződéseiket mondják fel; én még azt se mondom, hogy fejlettebb 
egy rendszer vagy nem fejlettebb, mert az szubjektív dolog. Az önkormányzatnak két 
lehetősége: vagy megtartja a jelenlegi rendszerét, amiért általában fizet, mert piaci 
szolgáltatótól veszi igénybe, vagy ezt az általunk felajánlott, ingyenes rendszert 
működteti. Bármelyiket választhatja, nem kötelező neki becsatlakoznia. Egy 
kötelessége van: megszabjuk azt, hogy az adattárházba milyen adatokat kell neki 
továbbítania, és ezeket az adatokat neki kötelező továbbítani, de megtarthatja a saját 
rendszerét is, és egy interface-en keresztül is ezeket az adatokat továbbíthatja 
hozzánk. 

Itt elhangzottak különböző központosítások, hogy ezek beváltották-e a 
hozzájuk fűzött reményeket, ezek szubjektív dolgok, ebbe én nem mennék bele, de 
azért egy gondolatot mondanék. Az ÉTDR-rendszert, az építésügyi rendszert az előző 
kormányzati ciklusban még a belügy hozta létre, mert az építésügy hozzá tartozott, és 
valóban nagyon eltérő vélemények voltak a bevezetést követő két-három hónapban. 
Még az előző ciklus utolsó hónapjaiban csináltunk egy közvélemény-kutatást, az 
önkormányzatokat is beleértve, és az a közvélemény-kutatás rendkívül pozitív képet 
hozott. Azonkívül az ÉTDR-rendszerrel konkrétan nem, de az önkormányzatokkal az 
önkormányzati érdekegyeztető fórumon keresztül meg egyébként is van 
kapcsolatunk, én nem találkoztam még az ÉTDR-rendszerrel kapcsolatos éles 
kritikákkal, de ezt csak zárójelben mondom, mert nyilván egyikünk se tudja 
objektivizálni a saját kijelentését.  

Önmagában arra, hogy az önkormányzati érdekszövetségek be lettek-e vonva 
vagy sem, itt két dolgot mondanék. Az egyik az előző kérdésre is rímel. Jelenleg 101 
önkormányzat az ASP-rendszert használja. 101 használja, ezt nevezik ASP I.-nek. Ha 
úgy tetszik, ez a pilot projekt, a prototípusa a rendszernek. Az a különbség az ASP I. 
meg az ASP II. között ebből a szempontból, hogy az ASP II.-rendszer egy kötelező 
rendszer lesz, mármint abban az értelemben, amit mondtam, hogy kötelező lesz az 
adattárházba adatokat szolgáltatni, míg az ASP I.-rendszerbe önként csatlakozhatnak 
a szervek. Ha 101 önkormányzat egy éve használja, és önkéntes felajánlás alapján 
használják, önként léptek be, akkor nem gondolom, hogy valaki a saját jogai tiprására 
önként bejelentkezik.  

Ez egyben arra is válasz, hogy bevontuk-e az önkormányzati 
érdekszövetségeket vagy sem. Az ASP I.-rendszer előkészítésébe bevontunk minden 
önkormányzati érdekszövetséget, legalább két körbe bevontuk. Ettől a 101 
önkormányzattól bárki megkérdezheti és bárki megnézheti, hogyan működik maga a 
rendszer, de ettől függetlenül nem a kormány, mondjuk, a belügy nevében, vagy ha 
úgy tetszik, a saját nevemben, ha kell, akkor önkritikát gyakorlok, hogy jobban be 
kellett volna vonni az önkormányzati érdekszövetségeket. Ezt el is kezdtük pótolni, és 
tíz napja mindes egyes érdekszövetséghez külön-külön járnak le a kollégáink. 
Korábban volt egy ülés, ahol egy napirendi pontként előadtuk, de az azért mégsem az 
egyéni meggyőzés eszköze, amikor sok más napirendi pont mellett kell erről szót 
váltani.  

Jelenleg nem jutott vissza hozzám olyan valódi kritika, amit az önkormányzati 
érdekszövetségek ezzel szemben ezeken a személyes, konkrét megbeszéléseken 
elmondtak volna. Nem jutott vissza hozzám ilyen kritika. A félelmek egy jövőbeli, 
ebben a jogszabályban meg nem lévő, de később esetleg egy más jogszabályban 
megjelenő központosításból adódnak, de erre meg nem lehet mit mondani, mindenki 
úgy fantáziál, ahogy gondolja. Tehát egy nem létező dologra az ember nem tud 
konkrétan reagálni. 
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A képviselő úr azon felvetésére, hogy ezek az adatok miért nem úgymond 
nyilvánosak. Én magát a gondolatot általánosságban nem vitatom. Egy oka van 
annak, hogy ezt nem fogadtuk be: ahogy mondtam, az egésznek a lelke az adattárház. 
De hogy az adattárházba milyen adatokat kell becsatornázni, az még nem dőlt el, ezt 
most vizsgáljuk. Most vizsgáljuk meg minden egyes rendszer adatát, és megnézzük 
azt, hogy milyen adatokat kell az adattárházba átemelni ahhoz, hogy az állami 
tervezés megfelelő legyen. Ezt a feladatot a NAIH elnökével, Péterfalvi Attilával együtt 
végezzük, hogy adatvédelmi szempontból tényleg ne kövessünk el hibákat.  

Miután még nem állt össze a rendszer, ezért én most még nem tudom 
megmondani azt, hogy valóban nem lesz-e közte olyan adat, ami nem nyilvános vagy 
nem közérdekből nyilvános, de könnyen el tudom képzelni. Személyes adatokat nem 
akarunk belevinni a rendszerbe. Tehát mindenki csak olyan személyes adatokat 
használhat, legalábbis a mostani koncepció alapján, amiket egyébként is 
megismerhet. Ha a személyes adatok megismerhetőségét kibővítenénk, ahhoz 
egyébként is törvénymódosítás kellett volna.  

Egy olyan dolog van, amit majd csak akkor lát az ember, amikor az egész 
rendszer összeáll, hogy nincsenek-e döntés-előkészítő adatok, mert a döntés-
előkészítő adat nem nyilvános. Tehát ha lesz benne döntés-előkészítő adat, akkor az a 
része az adatnak nem lesz nyilvános, de elképzelhetőnek tartom, hogy a többi 
nyilvános legyen. De ahhoz meg nem kell törvénymódosítás, mert a közérdekű 
adatokról szóló törvény alapján egyébként is nyilvános. Tehát pont fordítva. Tehát itt 
minősítés szerintem nem kerülhet szóba, azzal levéd. Vagy ami döntés-előkészítőnek 
minősül, az nem lesz nyilvános, az összes többi meg vagy közérdekű, vagy 
közérdekből nyilvános adat. Tehát nem gondolatilag utasítottuk el, csak még nincs 
annyira kidolgozva az adattárház rendszere, hogy erre én most érdemi ígéretet tudjak 
tenni, hogy ez valóban nyilvános lesz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi György képviselő úr kért szót, 

parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Átadom Staudt Gábornak a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak egy mondatra 

reagálnék. Nagyon örülök, államtitkár úr, hogyha van ebbe az irányba is gondolkodás.  
Tudom, hogy ezek nyilvános adatok. A kérdés az, attól még nyilvános adat, 

hogy kikérhető az önkormányzattól bárki által, illetve ha már központilag a 
kormányzat egy bizonyos rendszerben összegyűjti, és ott is nyilvánosságra hozza 
kvázi, akkor ez nyilván egy technikai dolog. De attól még, hogy mondjuk valaki 
közvetlenül kikérheti, lehet, hogy az összegyűjtött adatot nem hozza külön 
nyilvánosságra a központi kormányzat. Tehát ez egy fontos technikai dolog, hogy 
tudjuk, hogy nyilvános, csak nem mindegy, hogy az egy helyen könnyen elérhető a 
választópolgárok számára, akár egy internetes felületen.  

Azzal egyetértek, hogy lehet, hogy ehhez külön törvénymódosítás nem is 
szükséges. Ahhoz kellett volna, de örülnék neki, ha erre mennének a dolgok, hogy 
kvázi a kormány számára pluszfeladatként megteremti a törvényi kötelezettséget, 
hogy az egyébként nyilvános adatokat ő is felrakja egy központi felületre. De bízom 
benne, hogy akkor ez megvalósulhat a jövőben valamilyen formában. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr mégis? Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, csak a sorrendet adtam át Staudt képviselő 

úrnak. Államtitkár Úr! Szerintem nem az számít, hogy az adott törvényi szakasz 
jelenleg sarkalatos vagy nem sarkalatos.  

Szerintem az számít, hogy a változtatás során milyen tartalmú az a változtatás, 
és az sarkalatossá teszi-e az adott törvényhelyet vagy nem. És a mi véleményünk 
szerint ez a változtatás sarkalatossá teszi. Tehát azt az érvelést, amit ön mondott, 
hogy eddig nem volt sarkalatos, én így nem tudom elfogadni.  

A másik: ha önök a konstruktivitás jegyében foglalkoznak azzal, hogy esetleg 
milyen adatok lesznek nyilvánosak ebből az adatbázisból, és milyenek nem, esetleg a 
jelölésre tennék javaslatot. Amik nem nyilvánosak, azok mellé oda lehetne írni, hogy 
Viktor nem engedi; amik nyilvánosak, azokhoz pedig, hogy Viktor engedi, és akkor így 
egyértelmű lesz mindenki számára. (Derültség a Jobbik képviselőinek körében.) 

 
ELNÖK: Csak a kétharmadossággal kapcsolatosan, mert az abszolút a bizottság 

hatáskörébe is tartozik: most is tartalmaz az önkormányzati törvény szabályokat a 
kötelező informatikai rendszerről. Ezt sose soroltuk a kétharmados körbe, eddig sem 
volt ott.  

Vagy azt kellene állítani, hogy eddig is tévedtünk, hozzátéve, hogy akkor senki 
nem fogalmazott meg kritikát azzal kapcsolatosan, hogy az a felesbe került, hiszen 
oda is tartozik, vagy akkor nem tudom, mi változott. Tehát teljesen egyértelmű, hogy 
a kötelező informatikai rendszer működtetésére vonatkozó jelenlegi szabályok az 
önkormányzati törvény nem kétharmados, nem sarkalatos többséget igénylő 
rendelkezései között vannak.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak válaszadásra, parancsoljon! 
 
DR. FELKAI LÁSZLÓ közigazgatási államtitkár (Belügyminisztérium): Ez volt 

az egyik kérdés. Erre körülbelül ugyanezt tudtam volna én is válaszolni. 
A másikra pedig azt tudom mondani, hogy októberig-novemberig össze kell 

állni az adattárház tartalmának, tehát hogy mik az összegyűjtött adatok, milyen 
egyedekből állnak. Bárkit szívesen bevonunk annak a megvitatásába, amikor már 
összeállt az adattárház, hogy ebből a létező jogi környezetből, tehát a közérdekű 
adatokról szóló törvény és a többi, mi az, ami nyilvános vagy közérdekből nyilvános, 
és akkor a konkrétumok ismeretében vélhetően már közelebb tudunk egymáshoz 
kerülni, hogy ezt egy olyan felületen tegyük-e közzé, amit mindenki elér, avagy sem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatalok következnek. Ezt 

megelőzően még szeretném jelezni, hogy Bárándy Gergely alelnök úr Tukacs István 
képviselő urat helyettesíti. 

Most akkor a határozathozatal következik. Először a háttéranyagban szereplő 
igazságügyi bizottsági módosító javaslatokról kell döntenünk. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólás a kormánypárti 
képviselők köréből: Mi ez?) Az Igazságügyi bizottság módosító javaslatai. Ezzel 
kapcsolatosan a kormány nem nyilatkozott, de most a bizottság tudott dönteni. 

Tehát 16 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
ezeket a módosító javaslatokat támogatta.  
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Most az 1. hivatkozási számú, törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Ez a Jobbik javaslata. A kormány nem támogatja. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 16 nem ellenében a bizottság nem támogatta. 

Most a 2. hivatkozási számú, kormánypárti, a kormány támogatását élvező 
módosító javaslatról kell szavaznunk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 2. hivatkozási 
számú saját módosító javaslatát 22 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell a 
bizottságnak döntést hoznia. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző módosító javaslatot és jelentést a bizottság 22 
igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

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

A kisebbségi előadó pedig Hiszékeny Dezső képviselőtársunk lesz, ha a Jobbik 
elfogadja őt. (Jelzésre:) Bólintanak jobbikos képviselőtársaink, tehát a bizottság 
kisebbségi véleményét Hiszékeny képviselő úr fogja ismertetni.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm Felkai államtitkár úrnak a 
részvételt. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. 
törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 
törvény módosításáról szóló T/10314. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 
részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló T/10314. számú 
törvényjavaslat.  

A kormány képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Szabó Zsolt 
államtitkár urat és munkatársát köszöntöm.  

A háttéranyagban a Fenntartható fejlődés bizottságának 14 pontos módosító 
javaslata található. 

Megadom a szót a kormány képviseletében az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottságot.  

Kormányálláspontot fogok ismertetni. A módosító javaslatokat a kormány 
támogatja. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Én is köszönöm. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Schiffer frakcióvezető 
úr, parancsoljon! 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. A módosító 

javaslatok valóban technikaiak, viszont annyi megjegyzésem hadd legyen, hogy ezek a 
klímavédelmi egyezmények nem sokat fognak érni, illetve a végrehajtásuk tökéletesen 
illuzórikus marad, ha ezzel párhuzamosan meg olyan nemzetközi egyezményekről 
zajlik tárgyalás például az Európai Unión belül, amik tökéletesen keresztezik a 
különböző klímavédelmi megegyezések végrehajtását. Tehát itt lehet ünnepelnie 
magát Magyarországnak meg a többi részes államnak, csak amikor egy másik 
párnázott ajtó mögött különböző lobbicégek olyan egyezményeket tolnak át, amik 
meghiúsítják a klímavédelmi megegyezéseknek a végrehajtását, akkor ezek nem sokat 
fognak érni. Erről most már ideje lenne világosan beszélni, hogy nem önmagában egy 
ilyen klímaegyezmény jelenti a megváltást, hanem, ha közben pedig felállunk a 
tárgyalóasztaltól olyan egyezményeknél, amik egyértelműen akár a repülőgépipari 
cégeknek vagy különböző nagy energiaipari gigavállalatoknak az érdekeit szolgálják.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, 

úgyhogy államtitkár úrnak adom meg a szót válaszadásra. Parancsoljon! 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Schiffer képviselő úr felvetésével kapcsolatban: a klímaváltozás, a 
klímakérdés, annak a szabályozása elsősorban mindig gazdasági kérdés volt. Jelen 
pillanatban is több ilyen megállapodás van folyamatban. Én nagyon bízom benne, 
hogy ha kis lépésekben is, de előre tudunk lépni ebben a kérdésben. Nem lennék 
pesszimista. Ez az első alkalom, a párizsi egyezmény és a New York-i aláírás, ahol 
ekkora és ilyen mértékű összefogás volt. Szeretnék utalni arra, hogy korábban például 
Kína le sem ült a tárgyalóasztalhoz, de az Amerikai Egyesült Államok pozitív 
hozzáállása is tapasztalható. India, Brazília, Oroszország részt vesznek ebben a 
megállapodásban.  

Az Európai Unión belül is nyilván vannak gazdasági lobbik, gazdasági vonalak. 
Jelen pillanatban ez a törvénycsomag, ez a háttéranyag teljes egészében a mostani 
párizsi klímamegállapodás tükrében keletkezett, és a jelenlegi állapotokat tükrözi. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer András frakcióvezető úr, parancsoljon! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Csak államtitkár úrra 

reagálnék. Én arra bátorkodtam utalni, hogy amit a Greenpeace néhány héttel ezelőtt 
nyilvánosságra hozott az amerikai-európai szabadkereskedelmi tárgyalásokkal 
kapcsolatban, ott például feketén fehéren kiderül, hogy egy olyan, gyakorlatilag már 
megállapodást jelentő tételek vannak, amik lehetetlenné teszik ennek az egyébként 
valóban történelmi jelentőségű klímaegyezménynek a végrehajtását. Tehát nem lehet 
azt csinálni, hogy az egyik szobában szépen az Egyesült Államok is és az összes 
említett nagyhatalom megállapodik valamiben, majd egy következő tárgyalószobában 
gyakorlatilag keresztülhúzzák ennek a megállapodásnak a végrehajtását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván reagálni államtitkár úr? (Jelzésre:) Nem 

kíván reagálni. Köszönöm szépen. Így most a határozathozatal következik.  
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Először a háttéranyagban szereplő bizottsági módosító javaslatokról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a kormánnyal 
összhangban a Fenntartható fejlődés bizottságának 14 pontos módosító javaslatát. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Fenntartható fejlődés bizottságának 
módosító javaslatait 31 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 31 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak B. Nagy képviselőtársunkat javaslom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag őt bizottsági előadónak kijelölte.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 
részvételt.  

Az állami tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Áttérünk a soron következő utolsó napirendi pontunkra, amely az állami 
tisztviselőkről szóló T/10267. számú törvényjavaslat lesz.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Kovács Zoltán államtitkár urat. A 
háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 26 pontos terjedelmű módosító javaslata 
található, illetve 1. hivatkozási számú kormánypárti törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslat is a vita tárgyát képezi. Az előterjesztő akként nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló tájékoztatást a 
Törvényalkotási bizottság ülésén szóban fogja ismertetni. Megadom a szót államtitkár 
úrnak, parancsoljon!  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! A módosító javaslatok közül az Igazságügyi bizottság 7. számú 
ajánlási pontját nem támogatjuk, egyébként a TAB módosító javaslatait, a 2., 3., 6., 5. 
és 6. pontokat támogatja a kormány.  

 
ELNÖK: Világos. Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Az Igazságügyi bizottságban hosszas vita alakult ki, vagy 
hosszas vitát folytatott az Igazságügyi bizottság a jogi szakvizsgával kapcsolatban, a 
jogi szakvizsgának és az állami tisztviselői törvény feltételrendszereinek a 
kompatibilitásáról. Azt hiszem, hogy leegyszerűsítettem ezzel a vitát. De szeretnénk 
megérteni pontosan, hogy mi a kormány elképzelése a jogi szakvizsgával rendelkező 
jogászok közigazgatáson belüli szerepéről. Mert a törvényjavaslatból az derül ki, 
szeretnék pontosan idézni: a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése az állami szolgálati 
jogviszony létesítésének, azaz a kinevezésnek a feltételeként írja elő a közigazgatási 
tanulmányok szakirányú szakképzettséget, amivel a munkavállaló már vagy 
rendelkezik, vagy két éven belül megszerzi.  

Azt is írja az 5. § (3) bekezdés, hogy a munkáltató további feltételeket írhat elő, 
államtudományi és közigazgatási felsőfokú képzésben az NKE képzése keretében, 
tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett felsőfokú 
oklevelet is előírhatja feltételként. Egyébként az értelmező rendelkezések 
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meghatározzák, hogy mi a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, ez 
lényegében az NKE-n szerezhető meg kizárólag, és ugyanígy a kormányzati 
tanulmányok szakirányú továbbképzés, ez is kizárólag a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen szerezhető meg.  

Utána a törvény bizonyos felmentési lehetőségeket is szabályoz. Ezek között, 
mondjuk úgy, finoman szólva, hogy a jogi szakvizsgával meglehetősen mostohán 
bánik az előterjesztés. A jogi szakvizsga lényegében, ha jól értem - ezt a választ 
kaptam helyettes államtitkár asszonytól - az állami tisztviselői jogviszony 
létesítésének feltételeként még elfogadható, de lehet, hogy már ezt sem jól értem, 
azonban vezetői megbízatást már nem tesz lehetővé. Na most a zavart az okozza, hogy 
eddig a közigazgatási szakvizsga és a jogi szakvizsga egyenértékű volt a 
közigazgatásban, és most a módosító javaslatok között, a kormány által támogatott 
módosító javaslatok között van olyan módosító javaslat - igyekszem megkeresni, de 
ha nem találom, akkor ismertetem -, aminek az a lényege, hogy a közigazgatási 
szakvizsga lényegében egyenértékű ezzel az NKE-n szerezhető közigazgatási 
végzettséggel. Tehát miközben a közigazgatási szakvizsgát elismerik a magasabb 
beosztásba lépéshez szükséges képesítésnek, a jogi szakvizsgát nem ismerik el. Szóval 
zavarban vagyok ettől az előterjesztéstől. Én nem tartom azt kizártnak, hogy a 
kormány további képesítési feltételeket ír elő, de a jogi szakvizsga például olyan 
munkakörök betöltésére képesít, amelyek a közigazgatás felett állnak. Így például a 
közigazgatási bíró számára elegendő a jogi szakvizsga. Tehát miközben a 
közigazgatásban nem elegendő a jogi szakvizsga ahhoz, hogy mondjuk egy járási 
hivatal osztályvezetője legyen valaki, az őt ellenőrző bírói szervezetben a jogi 
szakvizsga minden további nélkül képesít erre a törvényességi tevékenységre. De 
nemcsak a bírói munkára képesít a jogi szakvizsga, hanem, mit ne mondjak, például 
az ügyészi munkára is. Az ügyésznek is van jogköre a közigazgatással szemben, 
mégpedig a törvényességét ellenőrző jogköre.  

Tehát azért zavarba ejtő ez a javaslat, mert úgy tűnik, mintha közigazgatási 
vezetőnek kevés a jogász, viszont a közigazgatást ellenőrző alkotmányos szervek 
dolgozójának elegendő. Alkotmányos jogállamokban ez úgy szokott lenni, hogy a 
közigazgatásnak van külső jogi kontrollja, és nem fordítva, a közigazgatás kontrollálja 
a bíróságokat vagy mondjuk az ügyészséget. Azt gondolom, ezek után a jogi 
szakvizsgával ilyen mostohán bánni, ráadásul a jogi szakvizsga tartalma egy egyszerű 
igazságügy-miniszteri rendelet. Tehát lényegében az igazságügy-miniszteri rendeletet 
a kormány tudja befolyásolni, hogy a jogi szakvizsga olyan irány legyen, hogy például 
legyen mondjuk speciális közigazgatási jogi szakvizsga. Ennek nincs akadálya, hogy a 
jogi szakvizsgát mondjuk olyanná alakítsuk, amit a kormány elvárna az állami 
tisztviselői kartól. Egy kicsit a jogi szakvizsga védelmében jelzem, hogy szerintem itt a 
törvényjavaslat és az elutasított módosító indítvány, a kormány által nem támogatott 
módosító indítvány szeretné a jogi szakvizsgát, bocsánat, tehát a törvényjavaslat 
egyértelműen a jogi szakvizsgát háttérbe helyezi, míg az Igazságügyi bizottság 
módosító javaslata nagyon szoft módon egy felmentési lehetőségként a jogi 
szakvizsgát megjelöli. Tehát nem az egyenértékűséget írja elő, hanem csak felmentési 
lehetőségként írja elő. 

Komplexen az a kérdésem, hogy mitől tud többet az az állami tisztviselő, akit 
egy két féléves NKE levelező képzésen fognak feljogosítani arra, amit egy 
szakvizsgázott jogász nem tud. Tehát két féléves képzés, a vezetőknek három féléves 
képzés az NKE-n: ez mitől fog többet tudni, mint az a szakvizsgázott jogász, aki nyolc 
évet tanult? Egyszer öt évet tanult egyetemen, utána három év joggyakorlatot 
folytatott, és jogi szakvizsgát tett. Hogy mondjam, nem hiszem, hogy azon kéne 
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vitatkoznunk, hogy a jogi szakma megítélése a tét, nem gondolom ezt. Én azt 
gondolom, hogy akik az NKE-n majd tanítani fogják ezt a tantárgyat, azok is jogászok. 
Azok mind jogászok egyébként, csak rendelkeznek esetleg olyan államtudományi 
kiegészítő képzésekkel, kiegészítő végzettségekkel, amelyek feljogosítják őket arra, 
hogy államtudományi ismereteket oktassanak. Azok mind jogászok, majdnem kivétel 
nélkül jogászok. Ha nem, akkor meg remélem, nem az állig-főiskolásokat vagy a 
tanácsakadémiásokat akarjuk mondjuk helyzetbe hozni a jogi egyetemet végzettekkel 
szemben. 

Jelen pillanatban azt a bizonyos államtudományi felsőfokú tudást jogi 
alapképzéssel és az NKE-n megszerezhető esetleg tudományos képzéssel lehet 
megszerezni. Minden más alacsonyabb rendű, mint a jogi képzés. Azok nem ötéves, 
tehát tíz féléves képzések, amit az NKE oktatott eddig államtudományok címén. Az 
igazgatásszervezői képzés tudomásom szerint maximum az alapképzés, de lehet, hogy 
rosszul tudom. Ha van ilyen master képzés, arról sem vagyok meggyőződve, hogy az a 
jogi képzésnél, különösen a szakvizsgázott jogásznál magasabb képesítést ad. Úgy is 
mondhatnám, államtitkár úr, hogy öntől mint jogásztól kérdezem, hogy hogyan is van 
ez, és mit szeretne a kormány, mert nem látom tisztán, hogy mit szeretne. Köszönöm. 
(Dr. Harangozó Tamás tapsol.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! A 

szakvizsgázott jogászokat nem fogjuk kizárni a döntéshozatalból, csak jelzem. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Mondhatnám azt is, hogy ott folytatom, ahol 
Répássy alelnök úr abbahagyta, vagy azt is, hogy ott folytatnám vagy ismételném, 
ahol én abbahagytam az Igazságügyi bizottság ülésén. Valóban egy komoly és nagy 
vita folyt erről.  

Nekem sosincs azzal problémám, hogy ha olyan tárgyakat, hadd mondjam 
inkább úgy, olyan követelményeket várunk el valakitől vagy olyan követelmények 
teljesítését, amivel valóban jobbá válik valami, például a közigazgatás is. Ha ezt egy 
oktatással is meg lehet még spékelni, akkor ám tegyük, de azért én mindig abból 
indulok ki, hogy a képzést annak kell nyújtani, akinek valamiről nincs meg a tudása. 
Amikor valakinek megvan valamiről a tudása, azt még egyszer ugyanabban a 
témakörben teljesen felesleges képezni. 

 
(Az ülés vezetését dr. Répássy Róbert, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
Hadd fogalmazzak úgy, hogy az egyrészt kiszúrás azzal, akit képeznek 

feleslegesen, másrészt pedig mivel itt jól látszik az, hogy az állam fogja fizetni ennek a 
képzésnek a költségét, egy teljesen felesleges költség az államnak. Én azt gondolom, 
hogy bizonyos oktatási intézményeket másként is lehet támogatni, nem csak így. 

Az látszik, hogy ez a teljes koncepció, és itt kapcsolódok ahhoz természetesen, 
hiszen részletes vitában vagyunk, ami Vas Imre képviselő úr 7. számú módosító 
javaslata, mert formálisan ugyan ez most az Igazságügyi bizottságé, de valójában Vas 
Imre képviselőtársunk terjesztette elő, ami rámutat arra, és én azt gondolom, a vita is 
erre mutatott rá, hogy lehet, hogy az alapvető szándék, még egyszer mondom, az, 
hogy minden, a közigazgatásban dolgozó ember rendelkezzen közigazgatási és 
államtudományi ismeretekkel, ez jó, csak maga az előterjesztés rendkívül 
átgondolatlan.  
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Rendkívül átgondolatlan azért, mert egyrészt - és indítanék innen - bizonyos 
fogalmakat és bizonyos intézményeket kever. A szakvizsga ugyanis egészen más 
jellegű, mint egy képzés utáni, hadd fogalmazzak úgy, államvizsga. Az igazságügyi 
bizottsági ülésen is utaltam arra, hogy többen vagyunk, akik mind a kettőt űzzük, 
mármint vizsgáztatunk is, és pontosan tudjuk, hogy másféle kérdéssort teszünk fel az 
egyik alkalommal, és mást a másik alkalommal. Ugyanis egy államvizsga arról szól, 
hogy azt az elméleti tudást valaki számon kéri, amit az oktatási intézményben a 
hallgatónak el kellett sajátítania. A szakvizsga ehhez képest arról szól, hogy azt a 
gyakorlati tudást is számon kéri valaki, amit az eltelt 1-3 évben a szakvizsgázó 
elsajátított, azaz már nem csak és kizárólag egy elméleti tudást kérek számon, hanem 
egy gyakorlati tudást is. Önök a szakvizsgát, a közigazgatási szakvizsgát akarják 
kiváltani gyakorlatilag egy kétszemeszteres gyorstalpaló utáni államvizsgával. Erről 
van szó. Mert ha kiváltja a képzés utáni vizsga a szakvizsgát, az azt jelenti, hogy csak 
az elméleti képzés utáni vizsgát tetetik le, és egyébként a szakvizsga mint olyan, ami 
éppen a gyakorlati időszakban szerzett tudást kéri számon, kiesik a rendszerből. Én 
ezt eleve nem helyeslem. Elvi alapon nem helyeslem. Azt gondolom, ezt a két dolgot 
teljesen el kéne választani. Lehet képzést előírni, de hogy az váltsa ki a szakvizsgát, 
szerintem az butaság. Ráadásul kiváltja a közigazgatási szakvizsgát, de mondjuk a jogi 
szakvizsgát meg nem váltja ki. Mert? 

Az meg a másik probléma, amit egyébként Répássy képviselő úr is elmondott, 
és én egy jogi fogalommal élnék, hogy a többen a kevesebb benne van. Én azt 
gondolom, hogy ha a jogi szakvizsgában és a jogi szakvizsgatárgyak között, ami három 
nagy blokkból áll, és blokkonként három tárgykört kérnek számon a hallgatóktól, ott 
az egyik blokk kifejezetten a közigazgatásról és az alkotmányjogról szól. Ha ez a 
szakvizsga egyébként nemcsak tartalmában, hanem a jelenlegi jogszabályok alapján 
elismerten is magában foglalja a közigazgatási szakvizsgát, akkor ott, ahol a 
közigazgatási szakvizsgát elfogadom, miért nem fogadom el a jogi szakvizsgát minden 
alkalommal és mindenhol? Ez eddig így volt, és azt gondolom, ennek így is kéne 
maradni. 

A másik, ami, azt gondolom, alapvető félreértés: lehet arra hivatkozni, hogy a 
jogászi diploma ma már úgy néz ki, hogy csak a jog van ráírva és az államtudomány 
nem - kétezer-akárhánytól, 2006-tól -, de ezt egy miniszteri rendelet, ha jól tudom, 
határozza így meg. Ezen kívül a változáson kívül az égegyadta világon semmi nem 
változott meg a jogi képzésben, és ad absurdum még az a furcsaság is előáll, hogy bár 
az államtudományi képzést most már csak az NKE folytathatja, azért mégiscsak úgy 
hívják még mindig a jogi egyetemeket, hogy állam- és jogtudományi karok, 
mindegyiket, kivéve a Pázmányt, amit úgy hívnak, hogy jog- és államtudományi kar, 
tehát még a nevében is benne van az államtudományi képzés. Lehet, hogy a diploma 
ma már nem így szól, de a nevében és a képzett tantárgyak között, az oktatott 
tantárgyak között nagyon is megjelenik az államtudomány. Oktatnak államelméletet, 
oktatnak jogelméletet, sőt mi több, ha jól tudom, akkor ezek az ELTE-n például 
kifejezetten államvizsgatárgyak, és van, ahol meg nem az, hanem szigorlati tárgy, de 
tartalmában ezt oktatják.  

Azon már túl vagyunk, hogy monopolizáltuk - amit én eleve nem helyeslek a 
tudomány világában, hogy bármilyen képzést monopolizáljunk, mert a tudomány, azt 
gondolom, szabad -, és ha a tudomány világában monopolizáltuk az államtudományi 
képzést, erről már most kár vitát folytatni, mert erről elfogadott törvény van. De 
olyan embereket, akik egyébként 9 féléven keresztül jog- és államtudomány 
témakörében felsőfokú képesítést szereznek, arra kényszeríteni - és félre ne értse 
senki, rendkívül tisztelem, a családomban van azért, aki nem jogász -, hogy mondjuk, 
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mérnökökkel, agrártudományt végzettekkel s a többikkel együtt egy 2 féléves vagy 3 
féléves gyorstalpaló államtudományi képzést el kelljen nekik végezni, ez egész 
egyszerűen abszurd. Annak oktatunk valamit alacsonyabb szinten, aki azt magasabb 
szinten már megtanulta, és arról számot adott; ez erről szól.  

Nem azt mondom, hogy egy jogásznak - és ezt mondtam a vitában is - ne 
lehetne államtudományi képzést tartani, olyat, amit ő még nem tanult, de azt kötve 
hiszem, hogy az az államtudományi képzés, amit azért tartanak esetleg nem 
jogászoknak is, mérnököknek, agrárvégzettségűeknek, mert egyáltalán soha nem 
tanultak ilyesmit, tud olyan lenni, hogy ennek a társaságnak is tud újat nyújtani, meg 
a jogászoknak is tud újat nyújtani. Ezt nem hiszem, ilyen nincs a világon.  

Úgyhogy én azt gondolom, tisztelt képviselőtársaim, hogy rendkívüli módon 
átgondolatlan az a koncepció, amit önök e témakörben ide elénk tettek, és a dolog 
nem szól másról, mint hogy - elnézést, hogy ezt mondom - az NKE-nek teremtenek 
még egy terepet, és adott esetben még azt tudom mondani, hogy talán még azoknak a 
jogi egyetemeknek is, amelyek az NKE-s képzés keretében majd egy picit alárendelt 
szerepben ugyan, de oktatni fogják ezeket a tárgyakat. Ezenkívül semmi jót nem 
tesznek vele.  

Ha ebből - és látszik, hogy az egész vita ezen folyt - kivennénk a jogászokat, és 
azokat is kivennénk - nem tudom, hogy van-e még olyan kar, nem tudom, hogy a 
Közgazdaságtudományi Egyetemen például mennyit tanítanak ezekből -, ahol 
tanultak már államtudományt, tanultak közigazgatást magas szinten, tanultak jogot 
magas szinten, ha mindezeket kivesszük belőle, és azoknak tartjuk meg ezt a képzést, 
akik valóban nem tanultak - agrárvégzettséget szereztek, mondjuk, és a 
Földművelésügyi Minisztériumban szeretnének vezető állást betölteni -, ott én 
aláírom, és rendben van az, egy okos dolog, hogy egy ilyen képzést ők végezzenek el. 
Ha ezt hagynánk meg, akkor egy jó célt tudna szolgálni ez a javaslat, így viszont, én 
azt gondolom, nem szolgálja azt. 

És még egy utolsó, amire az Igazságügyi bizottságban is rávilágítottam, hogy 
mennyire átgondolatlan ez az egész. A jogi szakvizsga nem elég, hogy vezető állást 
töltsön be, de a PhD elég hozzá. Kérdezem én, hogy miért. Miért? Egyrészt a 
szakvizsga és a PhD esetében én nem tennék különbséget a kettő között, hogy melyik 
áll, ha úgy tetszik, rangban följebb. Tudom én, hogy PhD-sből kevesebb van, mint 
szakvizsgázott jogászból, de a szakvizsga a gyakorlati jogászoknak egyfajta 3 év utáni 
vizsgája, a PhD pedig a tudomány világának a vizsgája. Éppen ezért azt gondolom, 
hogy eleve, már csak ha a jogásznál maradunk, ott sem igazságos az, hogy egy PhD-
zett jogásznak nem kell megcsinálni ezt a képzést, míg egy szakvizsgázottnak igen, 
holott egy minisztériumban éppen valószínűleg túlnyomó többségében, ha 
leszámítjuk, mondjuk, a kodifikációs munkát, akkor gyakorlati feladatokat fog ellátni. 
De hogy továbbmenjek ebben, és még egy mondatot engedjenek meg, a még 
abszurdabb ebben, hogy, mondjuk, az agrár-PhD-t is idesoroljuk. Tehát annak, 
akinek, mondjuk, szarvasmarha-tenyésztésből van egy tudományos fokozata, nem 
kell államigazgatást tanulnia, hanem az automatikusan betölthet olyan jogkört, amit 
egy szakvizsgázott jogász meg nem. Hogy van ez?  

Ezeknek a felvetéseknek az átgondolását kérném még egyszer, és tudom, hogy 
a dolog formabontó, de keressük meg annak a lehetőségét, hogy erről ma ne hozzunk 
itt döntést, hanem halasszuk el, és államtitkár úr, gondolja át. Bár helyettes 
államtitkár asszonynak akkor fölvetettük ugyanezt, hogy tegye meg, hogy ezeket az 
érveket átgondolja, úgy tűnik, hogy vagy nem tette meg, vagy az átgondolás után is 
tartotta magát ahhoz, amit elmondtunk.  
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Vas Imre javaslata - és itt térek csak vissza egy mondattal még erre -, azt 
mondom, beleiktat egy olyan elemet, amitől egy hangyányival jobb lesz a rendszer, 
nagyon sokat nem változtat rajta, de talán egy nagyon picit, hiszen itt a miniszter 
dönthet úgy, hogy szakvizsgázott jogásztól nem kér ilyet, viszont legalább elmozdul 
abba az irányba, hogy ezeket az érveket figyelembe veszi. Önök még ennyit sem 
akarnak ebből figyelembe venni, én ezt nagyon nem értem. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
(Az ülés vezetését dr. Gulyás Gergely, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon sok érv elhangzott, 

amivel gyakorlatilag szó szerint egyet tudok érteni, mind a Répássy, mind a Bárándy 
Gergely által megfogalmazottakkal, tehát nem is szeretném ezeket elismételni. 

Azt a teoretikus kérdést viszont fel szeretném tenni, hogy akkor ez alapján 
elvárjuk-e az államtitkároktól, miniszterektől, miniszterelnöktől, hogy ilyen kiváló 
vizsgákat letegyenek, mert ha korrektek akarunk lenni, akkor tőlük is várjuk el, a 
jelenlévőktől is, a minisztérium jelen lévő képviselőitől, illetve államtitkár úrtól is 
várjuk el és mindenkitől, aki úgy gondolja, hogy az államigazgatásban, a kormányban 
a legfelsőbb pozíciókat foglalja el. Tehát azt hiszem, hogy az elvárásokat ne tegyük 
kettős mércévé.  

Tudom én, hogy egy bizonyos szint fölött mindenki ért mindenhez, és csak az a 
mérce, hogy mire bólint rá a Viktor, de azért legalább ne csináljanak magukból 
bohócot, és ha egy ilyen kritériumrendszert - a megfogalmazott, egyébként 
kormánypárti érvek ellenére - be akarnak vezetni, akkor legyenek konzekvensek, 
álljanak oda a főnökeik elé, és mondják azt, hogy akkor nekik is el kell menni és 
ezeket a vizsgákat letenni. Azt hiszem, hogy ebben az esetben lehet, hogy máshogy 
állnának hozzá. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Első körben több felszólalót nem látok, úgyhogy 

államtitkár úrnak adom a szót válaszadásra. Parancsoljon!  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben félreértés van. 
A legegyszerűbbel kezdeném: csak a közigazgatási típusú PhD-t fogadja el, tehát az 
állattenyésztésit és ezeket nem.  

A másik: a fő cél a közszolgálat megerősítése. A Kttv. egyébként a PhD 
vonatkozásában mint mögöttes jogszabály rendezi ezt a kérdést. E tekintetben a 
kormány álláspontja az, és nem a helyettes államtitkár asszonyé - többen 
meghivatkozták itt -, hanem a kormány álláspontja az, hogy nem a jogi tudás 
elmélyítését és ezen belül csak azt a szűkebben vett államtudományi képesítés 
elmélyítését célozza ez az új típusú képzés, amelyhez egyébként az is hozzátartozik, 
hogy magának a szakvizsgának, tehát a közigazgatási szakvizsgának az átalakítására is 
szükség van, azon is gondolkodik a kormány, tehát nem az a típusú szakvizsgázás 
történik, ami jelenleg zajlik, hanem éppen ennek a kibővítésére, ami nem egy 
tanfolyam, hanem minősített oktatók által egy más irányú, mondhatnám 
leegyszerűsítve, egy állammenedzsment-képzésre tesz javaslatot. Ez a magyar állam 
kormányzásával, szervezetével, működésével kapcsolatos stratégiai és vezetési 
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ismeretek jó hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő, átfogó megközelítéssel történő 
átadása. Erről szól az összefoglaló mondat, amit szeretnénk képezni.  

 
ELNÖK: Világos… (Dr. Répássy Róbert egy munkatársával egyeztet.) 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Csak Répássy 

képviselő úrnak válaszolok, aki nem figyel. Szívesen álltam volna rendelkezésére 
egyébként még bizottsági ülésen kívül is, hogyha kérdezett volna.  

Az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett programról beszélünk, amely 
valójában gyakorlati és nem elméleti kurzus. Tehát a résztvevőket - az elképzelés 
szerint, e szerint az oktatási elképzelés szerint - az állami feladatok komplex, 
rendszerszemléletű kezelésére, magas szintű tervezési, stratégiai elemzésre és vezetői 
feladatok ellátására, közpolitikai stratégiai tervezésre és hatáselemzésre, átfogó 
ágazati szakpolitikai, költségvetési, gazdasági szemlélet érvényesítésére, hatékony 
változásmenedzsmentre teszi képessé. A vezetői kompetenciafejlesztés területén 
szervezeti és személyzeti hatékonyság, teljesítményfejlesztés, közszolgáltatás-
szervezési, közfeladat-ellátási stratégiai szervezés, ágazati szakpolitikai elemzés, 
kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és közpénzügyi megalapozása, 
digitális kompetenciák, vezetői hatékonyságot fejlesztő tréningek. Ezen 
kompetenciák, ismeretkörök fejlesztése történik, ezek sem tartalmukban, sem 
tanulásmódszertant illetően nem biztosíthatók egyébként egy jogi szakvizsga 
keretében. Tehát egy egészen más típusú képzésről beszélünk, nem a jogi 
szakvizsgáról. Ezt korábban is elmondtuk egyébként. Ebből adódóan, mindannyian 
tudjuk, hogy a bíróság a közigazgatásnak csak egy szegmensét ellenőrzi jogi 
szakvizsgával egyébként, ennél sokkal bővebb és szélesebb az állam vezetése és a 
közigazgatás rendszere, mint hogy a hatósági jogalkalmazó tevékenységeknél az 
úgynevezett másodfok után a szuperjogorvoslatot a bíróságok ellátják. Ezért 
gondoltuk azt, hogy ’17. július 1-jéig van lehetőség a szakvizsgák letételére 
egyenértékűen, attól kezdődően nem, és alapvetően nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati képzést is jelent ez. 

Ez a kormány álláspontja, úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, én is mint 
szakvizsgázott jogász - nyilvánvaló, hogy van egy más, az eddigi megszokott világban 
élő, szakvizsgához hozzászokott jogi világunk, ettől a kormány egy eltérő közszolgálat 
megerősítését szolgáló államtudományi képzettséget és végzettséget kíván meg a 
közszolgától, közszolgálatoktól… (Dr. Staudt Gábor: Kezdje magán a kormány!) 
Helyettes államtitkároknak is menni kell. 

 
ELNÖK: Megadom a szót, ha a képviselő úr szót kér.  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Elnézést, elnök úr, 

csak itt (Dr. Staudt Gábor: Bocsánat!) Staudt képviselő úr közvetlenül hozzám szólt. 
Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék pontosításként kérdezni: ugye jól 

értem a (7) bekezdést, tehát azt, hogy a közigazgatási szakvizsga is ’17-ig ad csak 
felmentést? Tehát azt követően a közigazgatási szakvizsga sem ad felmentést?  

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Igen.  
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ELNÖK: Világos. (Derültség.) Köszönöm szépen a választ. Van-e további 
hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr és Répássy alelnök úr is. 
Parancsoljon, Bárándy alelnök úr! 

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

szót, elnök úr. Elmondhatnám, államtitkár úr, hogy nem győzött meg engem, de 
nyilván nem fogom én sem az érveket ismételni, mert úgy tűnik, hogy ez e tekintetben 
a süketek párbeszéde. Egyre viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy látszik az 
egyébként valóban a jogszabályszerkesztésből, hogy vélhetően önöknek az volt a 
szándékuk, hogy a tudományos fokozatot szerzett tisztségviselőnél csak a 
jogtudomány vagy államtudomány területén szerzett tudományos fokozatnál 
számítson be - most elolvastam a jogszabályt -, csak a szövegből nem ez tűnik ki 
szerintem. Mert, ha elolvassuk, a közepétől kezdem, onnan érdekes, a felmentésről 
szól: „a (2) bekezdés szerinti kinevezését megelőzően közigazgatási szakvizsgát vagy 
jogszabály által azzal egyenértékűként elfogadott vizsgát” - eddig világos - „vagy 
tudományos fokozatot szerzett állami tisztviselő.” Mivel a közigazgatási szakvizsgával 
nem egyenértékűként elfogadott a PhD - volt olyan, hogy az volt a kandidátusi, de 
most már nem az -, ezért azt gondolom, hogy a jogszabályszövegből nem ez tűnik ki, 
hanem az tűnik ki, hogy közigazgatási szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga és 
PhD. Akkor viszont itt a jogszabályszövegbe most be lehetne szúrni egy olyat, hogy a 
jogtudományi vagy államtudományi PhD, mert ebből szerintem egyáltalán nem ez 
következik. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Répássy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Államtitkár Úr! 

Értem, amit válaszolt, csak nem értek vele egyet. Úgy érzem, hogy az összes 
közigazgatási munkakört egy kaptafára szabja ez a törvény, tehát az állami tisztviselők 
között nem tesz különbséget aszerint, hogy például egy munkakör jogi képesítéshez 
kötött munkakör-e. Számos olyan munkakör van a közigazgatásban is, amely 
kifejezetten jogi végzettséget igényel, és ezt így is írják elő egyébként a jogszabályok, 
minimum a belső szervezeti és működési szabályzatok, tehát hogy jogi képesítéshez 
kötött. Mondjuk, ha végiggondolja, van ilyen, a jegyző; jó, mondjuk, az állami 
tisztviselői törvény nem vonatkozik a jegyzőkre, de vannak olyan munkakörök, 
hatósági jogalkalmazói munkakörök, ahol jogi képesítéshez kötött. Engem nem 
győzött meg arról, hogy ha valaki a jogi képesítéshez kötött munkakörében nem 
szerez ilyen közigazgatási végzettséget, akkor az nem tudja ellátni a feladatát. Engem 
erről nem győzött meg. 

Azt sem látom be, hogy a kormányt is miért tekinti a törvényjavaslat szemlélete 
egységesnek. Például az Igazságügyi Minisztériumban, vajon ott a jogi szakvizsga 
miért nem képesít arra, hogy valaki jogszabályokat írjon, meg kodifikációs 
tevékenységet végezzen, meg felügyelje a bírósági végrehajtókat vagy a közjegyzők 
kamaráját? Miért nem elég oda a jogi szakvizsga az Igazságügyi Minisztériumban? 
Tehát úgy tekint az egész kormányzati tevékenységre a törvényjavaslat, mintha 
mindenkinek közigazgatási menedzsernek kellene lennie. Amiket ön elmondott, azok 
a kompetenciák, nagyjából egy közigazgatási menedzser kompetenciájába tartoznak. 
Azt nem tudom egyébként, mit jelent a közigazgatási menedzser, az NKE-n ezt biztos 
meg tudják magyarázni, mert ott ilyesmit tanítanak, mondjuk, hogy ebből élnek; 
tehát a közigazgatási menedzser valami olyan, ami több mint a tisztviselő, de 
kevesebb, mint a cégvezető, tehát a kettő között van. Közigazgatási menedzser, jól 
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hangzik. Na most, ez a közigazgatásimenedzser-szemlélet a kormányzás bizonyos 
területein felesleges, ilyen például a kodifikáció, mert szerintem ott nem menedzselni 
kell, hanem a joghoz kell érteni. Nincsen ilyen módosító javaslat, de szívem szerint 
beleírtam volna azt, hogy a jogi képesítéshez kötött munkakörökben ne legyen már 
szükséges a közszolgálati egyetemi végzettség.  

Az előbb próbáltam udvariasan megfogalmazni: szóval a Közszolgálati 
Egyetemen - biztos az a baj, hogy ritkán járok oda - a legtöbb oktató alapképzettsége, 
biztos vagyok benne, hogy jogász, ezt már az előbb kifejtettem; azt meg nem 
szeretném elismerni, hogy valakinek csak állig-főiskolája vagy tanácsakadémiája van, 
és úgy oktat az NKE-n. De nyilván ilyen kevés van, reméljük. Tehát jogász az 
alapvégzettségük. Nem látom be, hogy mondjuk, a jogi karok államtudományi 
intézeteiben - több ilyen van egyébként, Miskolcon, máshol is van - közigazgatási 
jogot tanító professzorok mitől tudnak kevesebbet a közigazgatásról, mint az NKE 
professzorai. Ezt majd egyszer érdemes lenne tisztázni. De mindegy. Azt én nem 
vitatom, hogy a kormány egy új képesítést akar előírni az állami tisztviselőknek vagy a 
vezetőknek. Ezt nem vitatom. Azt vitatom, hogy ez miért nem szerezhető meg 
másként. Miért csak kizárólag az NKE-n szerezhető meg? 

Még egy kérdés az államtitkár úrhoz. Ugye, van itt egy praktikus probléma. 
Azért Zalaegerszegtől Sátoraljaújhelyig lesznek állami tisztviselők, minden járási 
hivatalban állami tisztviselő lesz; ezeknek mind az NKE-re kell menni tanulni? Nyolc 
jogi kar van Magyarországon, vidéki jogi karok vannak. Miért kell mindenkinek az 
NKE-re menni? Mennyibe fog az kerülni, hogy az NKE-n tanul mindenki? Vagy 
esetleg azt fogja csinálni az NKE - erre utalt egyébként Bárándy képviselő úr, alelnök 
úr -, hogy gebinbe kiadja a jogi karoknak azt az oktatást, amit egyébként most 
központilag az NKE-nek írunk elő? (Dr. Staudt Gábor: Majd „okosba”! - Derültség.) 
Szóval valami sántít itt ebben a történetben.  

Én csak a módosító indítványokról tudok szavazni, én nyilván meg fogom 
szavazni azt a módosító indítványt, amit az Igazságügyi bizottság javasol, de az egész 
konstrukcióval van némi probléma, ezt nem ártott volna, ha kicsit jobban 
átgondolják. 

És még egy megjegyzésem van kifejezetten államtitkár úr, önnek, meg a saját 
kormánypárti képviselőtársaimnak mondom, de nyugodtan meghallgathatja 
mindenki, hiszen nyilvános ülésen vagyunk. Szóval, ha ezek a szabályok lettek volna 
érvényben 2010-ben, akkor nem tudtuk volna átvenni a kormányzást. Egyszerűen 
nem tudtuk volna átvenni a minisztériumokat, mert nem tudunk behozni olyan 
kádereket, akiknek ilyen végzettsége van. Ez a helyzet. Tehát jogi szakvizsgával be 
tudtunk hozni embereket - olyan szakvizsgával, amit kizárólag az NKE-n lehet 
megszerezni vagy olyan képzettséggel, amit kizárólag az NKE-n lehet megszerezni, 
ráadásul beiskolázás alapján. 

Jó, lehet, értem én, hogy ez majd az ellenzék dolgát megnehezíti, de nem 
annyira, mert egy tollvonással fogják eltörölni ezt a szabályt. Tehát azt fogják csinálni, 
hogy megváltoztatják a törvényt, és előírják, hogy a jogi szakvizsga mégis egyenértékű 
az NKE-végzettséggel, és ebben az esetben akkor, ha ők akarják majd feltölteni a saját 
kádereikkel a minisztériumokat, akkor szakvizsgázott jogászokkal fogják feltölteni. 
Tehát már csak ezért is mondom, hogy politikai szempontból sincsen végiggondolva 
ez az egész ügy. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Balla György alelnök úr, parancsoljon! 
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BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, hogy a 
szakvizsgázott jogászok lobbibeszélgetésébe beleszólok én is. (Dr. Staudt Gábor: Jaj!) 
Mert, ha jól láttam, akkor eddig szakvizsgázott jogászok marha érdekes módon még 
soha nem értettek egyet semmiben, nem volt még olyan bizottsági ülés, ahol a Jobbik, 
az MSZP és a Fidesz megszólalói egyébként bármiben is egyetértettek volna. 
(Közbeszólások az ellenzéki képviselők köréből: Dehogynem! - Ez nem így van.) Ha 
volt is, nagyon-nagyon kis számban, de hogy ilyen vehemensen érveljenek a közös 
álláspont mellett, na, olyan biztosan nem volt, kivéve most, amikor a jogi szakvizsga 
megítélése és az ahhoz kapcsolódó ügyek a fontosak. 

Én azért kértem csak szót, hogy ne maradjon egyedül államtitkár úr. Tehát ne 
gondolja azt, hogy amiért szakvizsgázott jogászok egyébként marha hangosan 
mondanak mindenféléket… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr is szakvizsgázott. (Derültség.)  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tudom, de mondom, ne 

gondolja azt, hogy ez egyébként feltétlenül egyértelműen mindenkinek az álláspontja 
a teremben. 

Kis színes. Ha már más is sérthetett ügyrendet, akkor hadd sértsek én is. 
(Derültség.) Ugyanis egy fél mondatot… 

 
ELNÖK: Alelnök úr, nyugodtan tegyen úgy, mintha nem is lenne elnöke a 

bizottságnak. (Derültség.)  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: …Répássy képviselő úrnak is 

hadd mondjak: az Igazságügyi Minisztériumot kodifikáció és a szakvégzett jogászok 
kapcsán ritkán érte - különösen ellenzéki oldalról - az a vád, tehát azt a 
minisztériumot, amíg ön ott államtitkár volt, akár a KIM-et nézzük, akár a későbbi 
időszakot, hogy az ott dolgozó szakvizsgázott jogászok egyébként kiváló kodifikációt 
hajtottak volna végre. Nem ezt kaptuk általában vádként. És azt is el kell mondjam, 
hogy amikor ezeket a vádakat ellenzéki oldalról megfogalmazták, sajnos volt olyan, 
amikor ebben igazuk is volt. Nem állítom, hogy mindig, még azt sem állítom, hogy 
sűrűn, de hogy volt olyan, az sajnos igaz. (Dr. Répássy Róbert: És Gyuri, az NKE-n 
ezt jobban tudják?)  

 
ELNÖK: Hadd fejezze be alelnök úr a hozzászólását! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Amit szeretnék mondani, a kis 

színes. Én még emlékszem egy törvény vitájára, jó régen volt, szocialista kormány volt 
egyébként, de ebből a szempontból teljesen lényegtelen, hozzáállás szempontjából 
nem lényegtelen. A lakásszövetkezetekről szóló törvény vitája volt, ahol képviselőként 
küzdöttem, mint disznó a jégen, hogy amikor arról volt szó, hogy a különböző 
lakásszövetkezeteknél ki lehessen egyáltalán a képviselő, ugyan már, ha lehet, akkor 
ne egy tanfolyamot és a jogi végzettséget írjuk bele, hanem esetleg, mondjuk, ha 
valaki gépészmérnök vagy építészmérnök, talán az is lehessen. Mindenki most 
bólogat, hogy nagyon helyes, majd egyöntetűen szavazták le ezt a javaslatot. Na, 
ennyit a kettős mércéről, a szakmákról, a szakképesítésről meg a szakvizsgáról. 

 
ELNÖK: Harangozó Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
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DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm, nagyon röviden szólok. 
Remélem, ebből nem az fog következni, Balla képviselőtársam, hogy régi sérelmei 
miatt akkor ezt most ön megismétli, és mindenki elmondja egyöntetűen szakmailag, 
hogy egyébként egy hülyeség ez a javaslat, pártállástól függetlenül, majd mindenki 
bólogat, és önök majd jól megszavazzák, hogy egyébként mégiscsak maradjon így. 
Remélem, nem ez lesz a végkövetkeztetése, mert egyébként, ha nem ez lesz, akkor 
igaza van, és jogosan veti föl, hogy akkor hibázott az akkori többség. Ha önök ezt 
megismétlik, akkor meg szerintem nincs sem erkölcsi, sem politikai alapja, hogy ezt a 
kérdést idehozza. 

Egyébként pedig szeretném emlékeztetni: főleg a kormányváltás utáni 
időszakban számtalan törvényjavaslatukról derült ki, hogy önök megkerülve az 
államigazgatást, egyszerűen ügyvédi irodákkal meg magánemberekkel írogattattak 
meg - megkerülve az Igazságügyi Minisztériumot, megkerülve a kodifikátorokat, 
megkerülve az apparátust, megkerülve az államigazgatást, sőt megkerülve sok 
esetben a jogalkotási törvényt -, hoztak be ide összecsapott, borzalmas 
törvényjavaslatokat, és így aztán nem biztos, hogy minden esetben az a probléma, 
amit ön elmondott, pont a szakértői gárda hibája volt az elmúlt időszakban. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hende alelnök úr, parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Jaj! Úgy is, mint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem gondolatának egyik atyja, létrehozásának egyik bábája, úgy is, 
mint a jogi szakvizsgabizottság egykori elnöke, igazságügyi államtitkárként szeretném 
elmondani mindenkinek, aki itt a kodifikáció kérdéseit boncolgatta, hogy sem a jogi 
egyetemen, sem pedig a jogi szakvizsgára való felkészítés során kodifikációs 
ismereteket nem tanítanak, az egy külön szakma, sajnos sehol sem tanítják. (Dr. 
Répássy Róbert: De, a Pázmányon. - Dr. Staudt Gábor: Most már van.) Most már 
van szakjogász, jó. Az én időmben még ezt nem tanították, de örülök, ha legalább a 
Pázmányon most már ilyen kurzus vagy szakjogászi képzés létezik. Óriási hiányt tölt 
be, ezt akartam csak mondani, hiszen a klasszikus igazságügyi minisztériumi 
kodifikációs műhelyek sajnos az elmúlt évtizedekben az egyre vékonyabb utánpótlás 
miatt kiürültek, és valóban gondok vannak e tekintetben, de ez nem függ össze a jogi 
szakvizsga kérdésével. 

Én, mint aki szintén magam is szakvizsgáztam és szakvizsgáztattam jó néhány 
éven keresztül, azt tudom mondani, hogy ennél nehezebb felkészüléssel járó vizsga az 
én ismereteim szerint nem sok van Magyarországon. Aki a jogi szakvizsgát leteszi, 
netán jó eredménnyel teszi le, esetleg kitűnő eredménnyel, mint amire van azért egy-
két történelmi példa, az a szakmai felkészültségnek az elérhető, átlagember számára 
megközelíthető legmagasabb színvonalát jelenti. Alighanem helyes az az érvelés, 
amely a jogi ismeretekkel rokonságban lévő állások betöltésénél a jogi szakvizsgát 
különös mértékben preferálja, és elfogadását javasolja. Köszönöm szépen. 

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

nem csak jogászok szólalnak meg, akkor én is megszólalok. 
Répássy képviselő úr érveléséből valóban most egy teljesen új dolog is 

kiviláglott, mégpedig az, hogy minden valószínűség szerint a kormány a 2018-as 
bukására készül (Derültség a kormánypárti képviselők körében. - Dr. Répássy 
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Róbert: Ezt én nem mondtam!), és ez a mozgatórugója annak, vagy ezt szeretnék, és 
azt, hogy megnehezítsék a Jobbik-kormány dolgát majd (Derültség.), hogy átvegye a 
minisztériumokat, és megfelelő szakembereket tudjon alkotni. Abban is igaza volt 
Répássy képviselő úrnak, hogy valóban a Jobbik-kormány legelső dolga az lesz, hogy 
az ilyen szakmaiatlan törvényeket és azokat a törvényeket egyébként, amelyek csak a 
Fidesz érdekét szolgálják, el fogjuk törölni természetesen. 

Még egy dologra hívnám fel a figyelmüket: arra, hogy elképzelhető egyébként, 
hogy önök, akik valóban érintettek jogászként, és értenek ehhez az egész dologhoz, 
lehet, hogy nincsenek azoknak az információknak a birtokában, amiknek lehet, hogy 
Balla képviselő úr már igen, tehát esetleg tudott egyeztetni a miniszterelnökkel, és ő 
már tudja, hogy Viktor mit enged, és mit nem enged, és azért volt ez a felszólalása. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ne 

csodálkozzon, ha a jobbikosok tömegesen fognak felvételizni mostantól kezdve. 
Megadom a szót Répássy alelnök úrnak.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Rövid leszek, elnök úr, 

ígérem, nem húzom tovább az időt. Egyrészt Szilágyi képviselő úr teljesen félreértett, 
én 2010-ről beszéltem Kovács államtitkár úrnak.  

Balla alelnök úrnak akkor lenne igaza, ha a jogi szakvizsgát most úgy 
védenénk, hogy a helyébe nem kerül semmi más. De a kormány javaslata nem az, 
hogy jogászok, jogi szakvizsgázottak… Tehát hogy mondjuk, egy mérnök - mert a 
mérnök példáját hozta fel - csak közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával 
dolgozhasson, nem ez a javaslata, hanem egy másik végzettséget javasol a kormány, 
azt mondja, hogy az NKE-n kell végzettséget szerezni.  

Tehát továbbra is az a helyzet, hogy az állami tisztviselői kar alapgondolata az, 
hogy nem elég az alapvégzettséged, hanem még valamilyen többletképesítést meg kell 
szerezned. Most arról vitatkozunk, hogy mi legyen ez a többletképesítés. A kormány 
álláspontja szerint ez csak az NKE-n szerezhető meg. Én ezt kétségbe vonom, még 
egyszer, azért, mert szerintem itt, ebben a sorban (Kezével a jobb oldalon ülő 
képviselőkre mutat.), ritkán jártunk az NKE-n, leszámítva a miniszter urat, 
természetesen (Dr. Hende Csaba: Megalapítottam.), igen, de nyilván ő a 
honvédelmi, tehát a rendészeti képzést ismeri jobban. Tehát én nagy tisztelője vagyok 
az NKE-nek, de azért nem tudom, hogy így biankó csekket adunk-e egy törvényben, 
hogy csak az NKE-n képzett állami tisztviselők lesznek a jó tisztviselők. Én így azért 
látatlanban nem tudnám ezt vállalni.  

Most itt a képviselőtársaimat nem akarom borzolni azokkal a nevekkel, akik 
oktatnak ott, az NKE-n, de az újságok írtak arról, hogy kik - kik is, bocsánat, nyilván - 
oktatnak. Tehát maradjunk annyiban, hogy semmi garanciát nem látok arra, hogy az 
ott végzett állami tisztviselők lojálisak lesznek-e a kormányhoz. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Minden frakcióból még legfeljebb egyvalakinek adok szót, és utána a 

vitát lezárom. Bárándy alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Rendkívül rövid ideig… (Folyamatos zaj.) 
 
ELNÖK: Csöndet kérek szépen! 
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DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Ígérem, a gittet 
rendkívül rövid ideig kívánom rágni, majd egy javaslatot szeretnék tenni, azért 
kértem alapvetően szót.  

Talán két mondatot engedjenek meg, az egyiket a jogászi lobbiról. Valószínűleg 
a jogászok e tekintetben jobban látják azt, hogy mi a probléma, mint a nem jogászok. 
Ennyi és nem több ennél. Semmiféle lobbiról nincsen szó. Azt gondolom, hogy akik itt 
hozzászóltunk, egyikünknek sincsen olyan terve, hogy olyan munkakört töltsünk be a 
közeljövőben, ami egyébként ebbe a kategóriába tartozna. Megjegyzem, hogy 
egyébként úgy nagyjából mind alkalmasak vagyunk arra képzettségileg és 
végzettségileg is, hogy ezt megtegyük, és valószínűleg mindannyian el tudnánk 
végezni azt a két féléves oktatást is. Tehát nem gondolnám, hogy itt ilyenről lenne szó, 
egyszerűen csak a józan érvekről van szó. 

Amit Balla képviselő úr mondott, arra ugyanazt tudom csak mondani, amit 
Harangozó képviselőtársam, hogy valószínűleg ott egy rossz döntés született, és ott 
indokolt lett volna, hogy a mérnökök is megkapják ezt a lehetőséget. Attól még itt 
fölösleges egy másik rossz döntést hozni, hivatkozva arra, hogy egyszer már volt egy 
rossz döntés.  

Valóban, a legtöbb törvény, amit egyébként minőségi szempontból 
kritizáltunk, nem az Igazságügyi Minisztérium Kodifikációs Főosztályán született 
meg, hanem valahol máshol. Néha visszakövethető volt, hogy hol, néha még csak ez 
sem volt visszakövethető. Egyébként senki nem az NKE ellen szólalt fel úgy általában, 
hanem az oktatási monopólium ellen egyrészt, másrészt pedig, a többi érvet nem is 
ismétlem.  

Ami viszont a javaslatom lenne, hogy ha és amennyiben valóban az a célja az 
előterjesztőnek, hogy csak az állam- vagy jogtudomány területén megszerzett 
tudományos fokozat legyen beszámítható, akkor azt úgy kéne beleírni a törvénybe is. 
Mivel itt a vita során ez felmerült, és egyértelmű a jogalkotói szándék, ezért én tennék 
egy olyan javaslatot, hogy az 5. § (6) bekezdése a következőképpen szóljon. Olvassam 
az egészet, vagy csak azt a részét, amit kiegészítenék?  

 
ELNÖK: Csak most a 7. pontnál vagyunk, ha a módosítókat nézzük. Vagy az 

eredeti szöveget nézzük? Az eredeti szövegben pedig hányadik szakasz, hányadik 
bekezdés?  

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Ott az 5. § (6) 

bekezdése, ahol én azt javasolnám, az utolsó részt mondanám csak, tehát: a 
jogszabály által azzal egyenértékűként elfogadott vizsgát vagy - és ide jönne be - az 
állam- vagy jogtudomány területén tudományos fokozatot szerzett állami tisztviselő. 
Tehát itt akkor egyértelműsítenénk. Mert egyébként szerintem a szöveget legalábbis 
kétféleképpen lehet értelmezni. Ha valóban ez a jogalkotói cél, akkor én ezt beírnám. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Még Szilágyi képviselő úr kért szót, de soron kívül megkérdezném 

államtitkár urat, hogy ezt indokoltnak látja vagy nem látja indokoltnak a kormány, 
hogy változtat az eredeti szándékon. Parancsoljon! Mármint hogy a javaslat változtat-
e az eredeti szándékon. 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány világos 

álláspontot képvisel ebben az ügyben, amit elmondtam. Tehát amit Bárándy 
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képviselő úr szeretne ide beszuszakolni, azt a Kttv. mint háttérjogszabály egyébként 
rendezi, tehát nem kell külön ide betenni.  

 
ELNÖK: Tehát a kormánynak az az álláspontja, hogy a tudományos fokozat e 

tekintetben mind az állam-, mind a jogtudományi PhD-t jelenti.  
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Azt így nem. Tehát a 

kormány álláspontja az előterjesztéssel megegyezik. Ezt nem támogatja, ami itt… 
 
ELNÖK: Ezt értem én, csak az alelnök úr javaslata arra irányul, ő azt mondja, 

hogy a tudományos fokozatot szerzett állami tisztségviselő esetén nem egyértelmű az, 
hogy ez milyen tudományos fokozatot jelent; csak és kizárólag a közigazgatás 
területét érintő tudományos fokozatot, vagy pedig egy jogtudományi PhD-t is jelent-e. 
Ezt mint értelmezést kérdezem. (Dr. Bárándy Gergely: Vagy generális.) Vagy 
bármilyen tudományos fokozatot, de mondjuk, az annyira abszurd, hogy azt nyilván 
nem tudjuk elképzelni. Tehát az eredeti szöveggel kapcsolatban kérdezem az 
értelmezést államtitkár úrtól, hogy itt a „vagy tudományos fokozat” milyen 
tudományos fokozatot jelent. Főosztályvezető asszony, nyugodtan, megadom a szót. 
Tessék parancsolni! 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tehát ez a 

pontosítás véleményem szerint elfogadható, de a jogi szakvizsgát ugyanúgy megint 
csak kizárja. Tehát ez a pontosítás nem azt… 

 
ELNÖK: Nincs köze a vitához! Bocsánat! Nem akarom megvonni a szót, csak 

nincs köze a vitához. Az a kérdés, hogy ez az eredeti szándék, amit itt az alelnök úr 
javasol, és ez a pontosítás megfelel a kormány szándékának, csak jobban kodifikál, 
vagy pedig eltér a kormány szándékától. 

 
PALICH ETELKA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Véleményem 

szerint belefér a pontosítás.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, világos. A félreértések elkerülése végett, amire 

alelnök úr most javaslatot tett, nem az eddigi vitát érinti, semmi köze az eddigi 
vitához. Csak és kizárólag ahhoz, hogy a PhD-nél milyen területen fennálló PhD. 
Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy ez 

csak egy pontosítás, de ha esetleg szüksége van rá a kormány képviselőjének, egy 
háromperces technikai szünetet tarthatunk, hogy megkérdezze, hogy Viktor engedi 
vagy nem engedi… 

 
ELNÖK: A kormány képviselője fogja jelezni, ha ilyen igénye van. 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): …lehet-e erről beszélni. A másik, egyetlenegy 

mondatot szeretnék csak Répássy képviselő úrnak mondani, hogy mondta, hogy ő 
2010-ről beszélt. Nincs ellentmondás közöttünk. Én értem, hogy ön 2010-ről beszélt, 
én meg 2018-ról. Tehát ez a kettő egyébként ugyanaz a helyzet lesz, hiszen önök 
2010-ben alakítottak kormányt, mi pedig majd 2018-ban fogunk. Köszönöm szépen. 
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(Dr. Répássy Róbert: Még egy kicsit odébb van. - Dr. Vas Imre: Ezt majd a 
választók eldöntik.) 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most már a választások eredményét is 

meghallgattuk. (Derültség.) A vitát lezárnám. Határozathozatal következik. (Dr. 
Répássy Róbert: Még akar válaszolni az államtitkár úr.) Illetve bocsánat, még az 
államtitkár úrnak megadnám a válaszadásra a lehetőséget, sőt még a támogatott 
pontokat is utána egyeztetnünk kellene. Parancsoljon, államtitkár úr, bocsánat! 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Nyilván a szakmai 

vitán kívüli politikai vitákat, hogy 2010-ben mi lett volna, és mi lesz 2018-ban, én 
nem gondolnám, hogy itt most vitassuk meg, mindenki a saját szavaiért felel, amikor 
valaki ilyen témát felvet egy nyilvános bizottsági ülésen. Úgy gondolom, hogy itt 
felmenő rendszerben indul el a képzés (Balla György: Így van!), tehát 2017. júliustól 
(Balla György: Pontosan így van! - Dr. Répássy Róbert: De én felelek érte!), 
magyarul van lehetőség kifutó és felmenő rendszerben ezt a képzést elvégezni. Ez az 
egyik.  

A másik a képzés. Ha az értelmező rendelkezéseket pontosan elolvasta volna 
Répássy képviselő úr, akkor nem teszi fel ezeket a kérdéseket az NKE-vel 
kapcsolatosan. (Dr. Répássy Róbert Balla Györggyel egyeztet.) Ez a következőt 
mondja: az NKE által szervezett közigazgatási tanulmányok, és ez ügyben az itt 
felmerült összes érv, ami a jogi karok irányába elhangzott, releváns a tekintetben, 
hogy a jogi karokkal kötött megállapodás, a közgazdaságival, a Corvinusszal történt 
megállapodás és a Metropolitan Egyetemmel történt megállapodás alapján egy közös 
képzésről, és nem az NKE képzéséről van csak kizárólagosan szó. Ezt Répássy 
képviselő úrnak mondom, aki ismét nem figyel.  

Szeretném még azt is elmondani, hogy az NKE-n lévő minősített oktatók 
száma 229, az államtudományi képzésben 59 minősített oktató van. Amikor tehát 
időnként egy kicsit negatív felhang hallatszik az NKE felé, akkor nyilván ezt is 
figyelembe kell venni, a minősített oktatók számát is. Ha az összeshez viszonyítjuk, ez 
40 százalék - azt gondolom, hogy ez elég jelentős.  

A másik, hogy most a kodifikátoroknak vagy akár az egyszerű ügyintézőknek 
nem kell elvégezniük ezt a képzést, ez a vezetők számára való képzés, amely 
egyébként azt a célt szolgálja hosszú távon - és nem állammenedzserről, hanem 
állammenedzsmentről beszéltem, a képviselő úr egész másról beszélt, ő 
állammenedzserről beszélt, hogy van ilyen szakirányú képzés -, hogy magyarul az 
állami tisztviselői karban legyenek olyan képzettségű vezetők, akik egyébként jó 
néhány helyen úgymond bevethetők lesznek az elkövetkezendő időszakban ezeknek 
az ismereteknek a birtokában, tehát egy profi tisztviselői kar segíti akár a 
törvényhozás, akár az államvezetés munkáját. Ebbe az irányba szeretne elmozdulni a 
kormány, ezért vezeti ezt… A jogi szakvizsga egy szűk szegmensét jelenti ennek a 
rendszernek, ennél ez egy jóval bővebb, jóval tágabb rendszert jelent.  

Ami az elnök úr kérdését illeti, a TAB-összes… Az első mondatom rosszul volt 
értelmezhető, az összes TAB-os módosítót támogatjuk, a kormány támogatja. 
(Közbeszólás.) Én írtam.  

 
ELNÖK: Igen. Akkor a TAB-módosítóknál pedig ez azt jelenti, hogy a 

háttéranyagban a 8., a 21., a 22., a 23., a 25. és a 26. pont 14. alpontja nem élvez 
kormányzati támogatást, mert ezeket írja fölül a TAB-módosító. (Dr. Kovács Zoltán: 
Igen, igen.) Akkor jól értelmezzük a kormány álláspontját.  
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Akkor miután külön vita volt, még egyszer, hogy egyértelmű és világos legyen, 
a kormány a jogi szakvizsgával kapcsolatos módosító javaslatot nem támogatja; azt a 
szövegszerű pontosítást pedig, amit Bárándy alelnök úr tett, elfogadhatónak tartja. 
Igaz-e, amit mondok, hogy a kormány támogatja? (Dr. Kovács Zoltán: Igen.) Igen. 
Jó. 

Akkor viszont azt javaslom, hogy szövegszerűen, itt segítséget kaptunk, tehát 
ez azt jelentené, hogy: a tudományos fokozatot szerzett állami tisztviselő az állam- és 
jogtudományok területén tudományos fokozatot szerzett, és akkor így egyértelmű. Ez 
szerintem egyébként pontosítja meg szűkíti is a rendszert, tehát a kormány eredeti 
javaslatának megfelel, mert más területen fennálló tudományos fokozatot nem tart 
elfogadhatónak, viszont egyértelművé teszi, hogy az állam- és jogtudomány területén 
pedig a PhD mentesítést jelent. Jó. 

Akkor először erről szavazzunk, tehát a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdésének 
módosításaként a szövegjavaslat a legvégén úgy változna, hogy: az állam- és 
jogtudományok területén tudományos fokozatot szerzett állami tisztviselő. Ezt a 
kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 28 igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta ezt a 
pontosítást.  

Most soron következnek a kormány által nem támogatott javaslatok, tehát a 8., 
a 21., a 22., a 23., a 25. és a 26.-nak a 14. alpontja. Az a kérdésem, hogy melyik ebből 
az, amelyikről a vitát folytattuk, mert arról külön szavaztatok. (Dr. Magyar Zsóka: A 
háttéranyag 7-es. - Közbeszólások: A 7-es.) A háttéranyag 7. pontja, a 7. pontról 
külön szavazunk. 

Akkor először a 7. pontról - tehát amiről a vita folyt - szavazzunk! A kormány 
nem támogatja az Igazságügyi bizottság módosító javaslatát. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás. - Dr. Bárándy Gergely dr. 
Vas Imrének: Ez a te javaslatod! - Dr. Vas Imre: Nem. - Dr. Bárándy Gergely: De!) 
De, ez az, ezt a kormány nem támogatja. (Dr. Répássy Róbert: Ez Vas Imre 
javaslata.)  

A bizottság 12 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatta az Igazságügyi bizottság 7. számú javaslatát, tehát Vas Imre 
képviselőtársunk 7. számú módosító javaslatát. 

Most szavazunk a háttéranyagban található további pontokról, ezek: a 8., a 21., 
a 22., a 23., a 25. és a 26. pontnak a 14. alpontja. Ezeket a kormány nem támogatja. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! (Szavazás.) 

Támogató szavazat nélkül, 20 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a bizottság 
ezeket a módosító javaslatokat nem támogatta. 

Most a kormány által támogatott igazságügyi bizottsági módosító javaslatokról 
kell hogy szavazzunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezeket támogatja. 
A kormány támogatja a javaslatokat. (Szavazás.) 

20 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett a 
bizottság a további igazságügyi bizottsági módosító javaslatokat támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a módosító javaslatot 
támogatja. A kormány támogatását élvezi a javaslat. (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját 
módosító javaslatot 20 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatta.  
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Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
döntenünk. A kormány ezeket támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatokat 
támogatta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy Vas Imre képviselő urat egyhangúlag kijelöltük bizottsági 
előadónak.  

Kisebbségi előadó? (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Bárándy Gergely 
képviselő úr vállalja. A Jobbiktól kérek szépen egy bólintást, hogy nem megosztott, 
hanem elfogadják az alelnök úr személyét. (Szilágyi György és dr. Staudt Gábor 
bólint.) Jelzik, hogy elfogadják. A bizottsági kisebbségi véleményt Bárándy alelnök úr 
fogja ismertetni.  

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendünk végére értünk. Az államtitkár úrnak köszönöm az 
izgalmas részvételt, képviselőtársaimnak szintén köszönöm a mai munkát. Az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

 

Dr. Répássy Róbert 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira, Szűcs Dóra, 
Madarász Mária, Lajtai Szilvia, Vicai Erika, Bihariné 
Zsebők Erika, Podmaniczki Ildikó, Baloghné Hegedűs Éva, 
Horváth Éva Szilvia és Molnár Emese 


