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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 44 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Az ülést megnyitom. Szeretném ismertetni a helyettesítési rendet: 
Hende miniszter úr helyettesíti Nyitrai Zsoltot, Kucsák László képviselőtársunk Szűcs 
Lajost, Salacz Lászlót Répássy Róbert alelnök úr, Selmeczi Gabriellát pedig én. 
(Jelzésre:) Nem, Selmeczi Gabriellát nem helyettesítem, bármennyire szerettem 
volna (Derültség.), mert Selmeczi Gabriella képviselő asszony megérkezett. 
(Jelzésre:) Gőgös Zoltánt Bárándy alelnök úr helyettesíti, Pesti Imre képviselőtársunk 
Mengyi Rolandot helyettesíti. Én Mátrai Márta háznagy asszonyt helyettesítem. 
Bízzunk abban, hogy ez így együtt elegendő ahhoz, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes legyen! 

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot megkapták. Kérem, hogy most erről 
döntsünk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság még nem határozatképes, de vélhetően azért 
nem határozatképes, mert a rendszeren még nem ütött át a helyettesíti rend, úgyhogy 
próbáljuk meg újra. Tehát akkor kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirend 
elfogadását. (Szavazás.)  

A bizottság 21 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett a napirendet elfogadta. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/13270. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Az 1. napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/13270. számú törvénymódosítás vitája 
képezi. Házszabálytól való eltérés alapján járunk el. A Belügyminisztérium képviseli a 
kormányt.  

A képviselői módosító javaslatok közül egy ötpárti módosító javaslat van a 
bizottság előtt, Sallai R. Benedek képviselőtársunk javaslata és Hegedűs Lorántné 
képviselőtársunk javaslata, továbbá 1. hivatkozási számon a Törvényalkotási bizottság 
saját módosító javaslata.  

Az előterjesztő az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslatban foglaltak szerint a Törvényalkotási bizottság ülésén ad tájékoztatást arról, 
hogy a képviselői módosító javaslatokban foglalt mely módosításokkal ért egyet. 
Pogácsás államtitkár úrnak adom meg a szót, akit köszöntök. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

POGÁCSÁS TIBOR államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm a 
bizottságot. Köszönöm a szót, elnök úr. A tárca álláspontja alapján azt tudom 
mondani, hogy az a bizottsági módosító javaslat támogatható, amely az ötszáz fő alatti 
lakosságszámú települések polgármestereinek az illetményét az államtitkári illetmény 
30 százalékában javasolja meghatározni. Az ezt követő módosító indítványok részben 
vagy egészben ellentétesek magával a törvényjavaslat módosításával, illetve annak a 
szándékával. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: És a törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatot a kormány 

támogatja-e? (Pogácsás Tibor: Igen.) Igen. Jelzi államtitkár úr, hogy támogatja. 
Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
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DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Igen röviden, de azért mégiscsak egy kicsit történelmileg 
visszamennék, hogy hogyan jutottunk el idáig. 2014-től a polgármesterek, főként a 
kistelepülési polgármesterek illetménye drasztikusan csökkent, más jövedelmi 
kategóriákban településméretek kapcsán, tehát nyilván általában, a nagyobb 
településméretek kapcsán pedig nőtt. Szétszakadtak tehát az illetmények, olyan 
alacsonyak lettek a kistelepüléseken, hogy ez - hogy mondjam? - sokaknál azt 
eredményezte, hogy nem indultak újra a polgármesteri címért. Jeleztük ekkor, hogy 
ebből komoly problémák lesznek. Nagyon nehéz úgy dolgozni egy településen, hogy 
mondjuk, a közmunkásbérnek megfelelő nagyságrendileg adott esetben a 
településvezető illetménye ebben a helyzetben.  

Sok javaslat született, nekünk is többször volt javaslatunk, amely nem nyert 
támogatást az Országgyűlés előtt, más ellenzéki pártoknak is, és örültem annak, hogy 
Boldog István fideszes képviselőtársunk - aki a teremben tartózkodik - is javaslatot 
tett. Mintegy másfél hónappal ezelőtt elkezdtünk egyeztetni ötpárti szinten, hogy ezt a 
javaslatot, ha már tárgysorozatban van, próbáljuk átalakítani olyanná, ami az összes 
párt számára elfogadható. Szerintem eljutottunk egy közös gondolkodásban egy jó 
pontig. Mondjuk úgy, hogy közepesen elegáns ezután, hogy nem azt a javaslatot 
folytatjuk, hanem a kormány nyújt be egy tartalmilag ettől eltérő javaslatot.  

Én elsősorban a kistelepülések polgármestereinek illetményét tartom 
problémának, már a jelenlegi szintjét. Azt gondolom, a települések megtartó erejének, 
az ott zajló közéleti munkának alapfeltétele, hogy ezek a polgármesterek - mint adott 
esetben egy utolsó mentsvár egy-egy településen - meg legyenek fizetve. Tehát ezt mi 
mindig is támogattuk, és most is támogatjuk.  

Nem küzdöttünk a magasabb kategóriákért, a nagyobb lakosságszámú 
települések polgármestereinek fizetéséért, de ebben a formában is elfogadhatónak 
tartjuk a javaslatot a megváltozott helyzetben. Elegánsnak nem tartjuk ezt a 
megoldást, hogy erről múlt hét csütörtökön a kormányinfóról kellett tudomást 
szereznünk, mindazonáltal arra kérek mindenkit, hogy akkor ezt az ötpárti javaslatot 
legalább, amit szintén Boldog Istvánnal én magam is jegyzek és több párt képviselője 
is, ezt akkor legalább fogadjuk el, mert ez azt jelenti, hogy az 500 fő alatti 
településeken is egy olyan illetmény illetheti meg a polgármestert, ami az ő 
munkájához, az egzisztenciájához elengedhetetlen.  

Tehát ebben a formában, ha ez a módosítás támogatást nyer, akkor el tudjuk 
fogadni. A módszert nem tartjuk elegánsnak, de nem lepődtünk meg különösebben. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Államtitkár 

úrnak adom meg… (Jelzésre:) Nem kíván államtitkár úr reagálni. Köszönöm.  
Ennek megfelelően most a határozathozatal következik. Először tehát a 

képviselői módosító javaslatokról kell döntenünk. Az öt frakció képviselői által 
benyújtott 13270/2. javaslatról szavazunk először. Ez a kormány támogatását élvezi. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

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

Most Sallai R. Benedek LMP-s képviselő módosító javaslatáról kell döntenünk. 
A kormány ezt nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a képviselő úr módosító javaslatát támogató 
szavazat nélkül, 29 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.  
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Hegedűs Lorántné jobbikos képviselő asszony módosító javaslatáról kell 
döntenünk. A kormány nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 13 igen szavazattal, 22 
nem ellenében, tartózkodás nélkül nem támogatta. 

Most a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját módosító 
javaslatáról kell döntsünk. Ezt a kormány támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
most szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a TAB 1. hivatkozási számú módosító javaslatát 
30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 35 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölt. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönöm a 
kormányképviselet ellátását. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/13269. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Áttérünk a soron következő napirendi pontra, amely a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/13269. számú törvényjavaslat. 
Kivételes eljárás keretében tárgyaljuk, az összevont vitára, az összegző módosító 
javaslatról való döntésre és a zárószavazásra az Országgyűlés holnapi ülésnapján 
kerül sor 1. és 8. napirendi pontként. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Csepreghy államtitkár urat és Füleky 
Zsolt helyettes államtitkár urat.  

Képviselői módosító javaslat nem érkezett. A Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú saját módosító javaslata képezi többek között a részletes vita 
keretében a jelenlegi vitánk tárgyát.  

A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Megadom a szót államtitkár úrnak.  

Hozzászólás és határozathozatalok 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány a TAB-módosító javaslatot 
támogatja, illetve egy szóbeli pontosításra tennék a kormány nevében javaslatot, 
méghozzá azt javasoljuk, hogy a törvény 3. §-ában a törvény 12. § (1) bekezdés 
f) pontjában az államigazgatási hatóság helyett közigazgatási hatóság szerepeljen, 
mert a jegyző és a polgármester itt nem államigazgatási hatáskörben fognak eljárni. 
Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nem érkezik jelzés.) 

Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  
Először az államtitkár úr által javasolt módosító javaslatról kell döntenünk. 

Államtitkár úr azt a technikai módosító javaslatot tette, hogy a törvény 3. §-ában 
foglalt 12. § (1) bekezdés f) pontjában az államigazgatási hatóság helyett közigazgatási 
hatóság szerepeljen. Kérem, hogy erről a technikai módosító javaslatról a bizottság 
most döntsön! (Szavazás.)  
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Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatot 23 igen szavazattal, 3 
nem ellenében, 7 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat módosított 
szövegéről kell szavazzunk. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az 1. hivatkozási számú TAB módosító javaslatot a 
bizottság 24 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell a 
bizottságnak határoznia. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 25 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 

Előadónak Hadházy képviselő urat javaslom (Szavazás.), akit kézfelemeléssel 
a bizottság egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölt. 

Kisebbségi előadót az ellenzék kíván-e állítani? (Dr. Lukács László György: 
Nem.) Nem kíván állítani. 

Ezzel a napirendi pont végére értünk. (Jelzésre:) Ügyrendben? (Szilágyi 
György: Igen.) A napirendi pont végére értünk. Megköszönöm államtitkár úrnak a 
részvételt, és megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak.  

Szilágyi György ügyrendi indítványa 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Mivel most kaptunk meg egy anyagot, szeretnék 
kérni tíz perc szünetet arra, hogy át tudjuk tanulmányozni.  

 
ELNÖK: Természetesen erre képviselő úrnak lehetősége van. Annyit szeretnék 

tájékoztatásként elmondani, hogy az NGM javaslata - és nem helyes a minisztérium 
eljárása, tehát hogy legyen pontos és világos, hogy kivételes eljárásban sem helyes az, 
hogy az utolsó pillanatban kapunk meg módosító javaslatot - kizárólag technikai 
jellegű módosításokat tartalmaz. De természetesen, ha a képviselő úr tíz perc olvasási 
szünetet kér, akkor én azt el fogom rendelni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, elnök úr, szeretném kérni, azért, hogy 

leellenőrizzük, hogy valóban tényleg csak technikai jellegűek-e a módosítások, mivel 
van olyan beadott módosítás, aminél nem is látunk változást szinte. Úgyhogy 
szeretnénk átnézni, hogy mit hogy. 

 
ELNÖK: A minisztérium munkatársai itt vannak, szerintem ők is képviselő úr 

rendelkezésére állnak. (Szilágyi György: Köszönjük szépen.) Tíz perc szünetet 
rendelek el. Tehát 17 óra 7 perckor folytatni fogjuk az ülést.  

 
(Szünet: 16.57-17.06) 

 

A közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes 
törvények módosításáról szóló T/13268. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

ELNÖK: Áttérünk a soron következő napirendi pontra, ami a közteherviselést 
és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló 
T/13268. számú törvényjavaslat, szintén kivételes eljárás keretében járunk el. Az 
összevont vitára, az összegző módosító javaslatról való döntésre és zárószavazásra az 
Országgyűlés holnapi, december 13-ai, keddi ülésnapján kerül sor. A kormány 
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képviseletében Tállai András államtitkár urat köszöntöm. Képviselői módosító 
javaslat Szilágyi György jobbikos képviselőtársunk módosító javaslata, illetve a 
Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási számú saját kormánypárti módosító 
javaslata. Megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát a kormány támogatja, ezek 
jogtechnikai módosítások. A képviselői módosítást, amely a 13268/2. számon érkezett 
be, nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. (Jelzésre:) Szilágyi György 

képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Első körben csak egyetlenegy dolgot szeretnék 

kérni államtitkár úrtól: indokolja meg, legyen olyan kedves, hogy miért nem 
támogatják a módosításomat. Az enyémet. Jó? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Azért nem 

támogatja, mert a kormány által beterjesztett törvényjavaslatnak ezt a részét, a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása 12. §-ának e) pontját a 
kormány szándékával ellentétesen kiveszi a törvényjavaslatból, tehát ellentétes 
szabályozást kíván a képviselő, szembemegy a kormány szándékával, és ezért 
nyilvánvalóan nem támogatja.  

 
ELNÖK: Szilágyi György képviselő úr, parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Választ ugyan nem kaptam 

rá, hogy miért nem támogatják, de akkor, államtitkár úr, a következő kérdéseim 
lennének.  

Ha megnézzük ezt a törvénymódosító javaslatot, akkor a következőket 
láthatjuk benne: a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása, társasági 
adóról és osztalékadóról szóló törvény módosítása, utólagos adófizetés, részesedési 
kedvezmény megszerzése, meg az átmeneti rendelkezések, aztán jön a 12. §, ami úgy 
szól, hogy a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és 
államtitkárok jogállásáról szóló törvény. Hogy kerül ez egyáltalán ide? Tehát hogy 
kerül jelen pillanatban ide? Miért ide rakták? Rakhatták volna ezek szerint bárhova 
ezt a 12. §-t.  

Csak hogy mindenki tudja, hogy esetleg miről van szó, ennyi lesz róla, hogy a 
bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai vezető 
- tehát politikai vezetőkről beszélünk - sportszövetség vagy sportegyesület 
tisztségviselője legyen. Magyarán úgy néz ki - próbálom találgatni, hogy miért került 
ide egyáltalán, vagy egyáltalán miért nyújtották be ezt a törvényjavaslatot -, az 
embernek nem jut más eszébe, mint az Úszószövetség környékén kialakult anomália 
jelen pillanatban, ahol is az Úszószövetség elnöke lemondott, és a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom már akkor is mondta, hogy minden valószínűség szerint 
itt tényleg volt egy szakmai konfliktus az egyik legjobb sportolónk, legeredményesebb 
sportolónk, Hosszú Katinka és az Úszószövetség elnöke között, ami sportszakmai 
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ellentét volt, de ezt a Fidesz kihasználva egy aljas politikai játszmát kezdett el a 
háttérben, hogy ezt a sportági szakszövetséget is saját maga alá vonja, hogy ebbe a 
sportági szakszövetségbe is beültesse a saját emberét, ugyanúgy, mint ahogy a többi 
sportági szakszövetségekbe beültették. Még egyszer fölhívom a TAB figyelmét, hogy 
ne felejtsük el, hogy a Birkózó Szövetségnél mi zajlott le, ahol, én azt mondom, hogy 
egy mind sportemberileg, mind pedig emberileg makulátlan embert, Hegedűs Csabát 
egyszerűen egy puccsal leváltottak, és került a helyére egy olyan, a birkózáshoz 
maximum annyiban kapcsolódó ember, hogy nap mint nap birkózik a szavakkal, 
mikor nyilatkoznia kell, és ennyi.  

Elmondtuk akkor is, hogy minden valószínűség szerint ez lesz, és ahogy most 
nézzük, ez a törvényjavaslat arra mutat, hogy itt egyértelműen ismét egy személyre 
szabott döntést készítenek önök elő. Ami az érdekes benne, hogy még ki sem írták az 
Úszószövetség tisztújító közgyűlését, de ezek szerint a kormány és a Fidesz már tudja, 
hogy ki lesz az Úszószövetség elnöke. Mivel a társadalmat nagymértékben érdekli ez a 
kérdés, hiszen elég sokat foglalkozott vele az elmúlt időszakban, ezért akkor 
elárulhatnák nekünk, hogy igazából ki az a miniszter vagy államtitkár, gondolom, bár 
a mai világban már ez is elképzelhető, hogy nem a miniszterelnök akar az 
Úszószövetség elnöke lenni, de valaki a politikai vezetők közül, és itt ez a három rész 
jöhet szóba, tehát vagy valamelyik miniszterről vagy államtitkárról lehet szó. 
Szeretnénk tudni, hogy akkor kire van ismételten kiírva így személyileg.  

Mi úgy érezzük egyébként, hogy maga a kodifikációs rész és az indoklás is 
eléggé elnagyolt lehetett vagy eléggé kapkodó lehetett, de azért ez itt, amit leírtak, 
véleményem szerint nem elfogadható. Idézném ezt is szóról szóra: „Jelenleg sem a 
politikai vezetők nem tölthetnek be sportvezetői tisztséget, sem a sportvezetők nem 
válhatnak politikai vezetővé, amely a közvetlen együttműködés indokolatlan korlátját 
jelenti.” Nem értem, hogy miért jelentene korlátot, hiszen az lenne a legjobb, hogyha 
ez a két ág valóban elég élesen elválna egymástól, és nem az határozná meg bizonyos 
egyesületek vagy bizonyos sportági szakszövetségek működését, hogy éppen a 
Fideszhez közeli vezetője van, vagy nincs a Fideszhez közeli vezetője. A sport az egy 
stratégiai ágazat, valóban támogatni kellene a sportot, de nem attól kellene függővé 
tenni, hogy éppen valaki a politikához mennyire dörgölőzik, az adott kormánnyal 
mennyire jó kapcsolatai vannak, hanem a sporteredményeket és a sport fejlődését 
kellene figyelembe venni, és aszerint kellene működnie ennek a rendszernek. 

És akkor folytatom, hogy mit írtak még bele: „A jogszabályok jelenleg 
különlegesen szigorú keretek közé szorítják a politikai vezetők szerepvállalását az élet 
más területein. A jogalkotónak - és ez érthetetlen is számomra - nem célja ezen 
rezsim alapvető szabályainak megváltoztatása.” Ez szerepel az indoklásban. Az 
indoklásban az én véleményem szerint egyetlenegy állítás, egyetlenegy szó valós, 
mégpedig a rezsim. Ez tényleg egy nagyon találó megállapítás volt, hiszen a fideszes 
rezsim a sport teljes kisajátításán dolgozik, szinte az összes szakági sportszövetség és 
nagyobb sportegyesület élén mára már fideszes vezetők vagy Fideszhez köthető 
pártkatonák állnak. A Jobbik számára elfogadhatatlan, hogy mint ahogy az 
indoklásból is kiderül, egyébként bújtatottan arra utalnak, hogy egy-egy 
sportszövetség vagy egyesület finanszírozása, támogatása vagy csak a puszta 
megmaradása azon múlik ma Magyarországon, hogy a vezetője mennyire áll közel a 
Fidesz-kormányhoz.  

Az előzőek miatt éppen ezért indokoltnak tartanánk, hogy kivegyük ezt a 
rendelkezést ebből a törvényjavaslatból, már csak azért is, mert már 2012-ben 
benyújtott a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy olyan törvényjavaslatot, amit 
természetesen önök leszavaztak, amikor azt mondtuk, hogy Magyarországon az 
elmúlt hatvan évben - egyébként tényleg így volt - a hatalom a maga céljaira használta 
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fel a sportot, ahelyett, hogy kiszolgálta volna, ahelyett, hogy segítette volna. Körbe 
kell nézni, hogy a demokratikus társadalmakban - egyébként mindig hivatkoznak a 
nemzetközi példákra - vajon a sport és a politikai vezetés mennyire fonódik össze. 
Semennyire. Hasonlóan a hatalmi ágak közötti hatalomelválasztáshoz, élesen 
elkülönül a demokratikus országokban a sportvezetés és a politikai vezetés. Ez 
jellemző egyébként, jó, tudom, föl lehet hozni nemzetközi példákat, már a múltkor is 
mondtam, Észak-Koreában biztos így van, hogy a pártvezetők állnak a 
sportegyesületek élén is, de gondolom, csak nem az a kedves vezető példája számít 
önöknek. 

Tehát azt szerettük volna már régen is, hogy tiltsuk meg, tehát nem hogy 
kivételeket tegyünk, hogy most már az állami vezetőknél is lehessenek sportvezetők, 
hanem tiltsuk meg az országgyűlési képviselőknek, tiltsuk meg az államtitkároknak, a 
helyettes államtitkároknak, és tiltsuk meg a polgármestereknek, hogy ezeknek a 
kluboknak, ezeknek a sportági szakszövetségeknek a vezetői legyenek. Ne azon 
múljon egy sportági szakszövetségnek a léte, az élete, egy egyesületnek a léte, az élete, 
hogy ott éppen ki az elnök, azon múljon, hogy milyen eredményeket érnek el, milyen 
fejlődésen kívánnak átmenni, és ezt lehet-e támogatni, vagy nem lehet támogatni, 
hasznára válik az országnak, vagy nem válik a hasznára az országnak. Tehát mi ezt a 
pontot abszolút felháborítónak tartjuk, ráadásul úgy tartjuk felháborítónak, hogy egy 
ilyen salátatörvénybe teszik bele, egy olyan salátatörvénybe teszik bele, amikor semmi 
köze nincs az előtte lévő 11 ponthoz, abszolút semmi köze nincs hozzá, és így 
próbálják meg rákényszeríteni a képviselőket arra, hogyha az adószabályokban 
esetleg jó rendelkezéseket is hoznának, és ezt támogatná adott esetben a Jobbik-
frakció, akkor is beraknak egy ilyet, és azt fogják mondani, hogyha emiatt nem 
támogatjuk, jó, a Jobbik az adótörekvéseket nem támogatja, mert a szavazatával nem 
támogatta. De hogy azt nem fogjuk tudni támogatni, hogy itt még jobban kisajátítsák 
a magyar sportot, az száz százalék. És mehetünk majd tovább, államtitkár úr. Éppen 
azt nézem egyébként, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az eddigi törvénykezés 
szerint minden egyesületnél rendben volt-e eddig is azoknak a politikusoknak a 
szerepvállalása, akik, mondjuk, elnökök voltak. Mert lehet, hogy valaki elnök volt meg 
közben államtitkár és nem lehetett volna. Majd megvizsgáljuk ennek a jogi hátterét, 
hogy van-e ilyen, és ha van ilyen, találunk esetleg ilyet, akkor megtesszük esetleg a 
jogi lépéseket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Répássy alelnök úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Csak 

néhány ponton szeretnék vitatkozni Szilágyi képviselő úrral. Nem azért, mert nem 
tudnék az összes általa elmondott érvvel vitatkozni, csak a bizottság időkímélése 
szempontjából gondoltam, hogy egy szempontból igyekeznék önt meggyőzni. 
Tudniillik azt nem értem, hogy miért gondolja, hogy a hatalommegosztásnak 
szükségszerű velejárója, hogy a politikát vagy a kormányhatalmat a sporttól el kell 
választani. Én csak egy általános jogász vagyok, és politikatörténetet is csak 
felületesen tanultam, de Montesquieu nem sorolta ide a hatalmi ágak közé a sportot, 
és nyilvánvaló, hogy az ön elmélete csak akkor lenne igaz, ha a sport vagy egészen 
pontosan a sportszövetség vagy a sportegyesület - mert itt erről van szó - valamilyen 
közhatalmi jogosítvánnyal bírna. Ebben az esetben valóban jogos lenne, hogy a 
közhatalom különböző ágait szét kell választani. De nem emlékszem arra, hogy az 
alkotmányos rendszerünkben a sportszövetségek vagy a sportegyesületek 
közhatalommal bírnának.  



13 

Én csodálkozom, hogy nem azt tartja problémának - hogy adjak önnek egy 
ötletet -, hogyha esetleg valaki egy olyan sportegyesületnek vagy sportszövetségnek 
lenne a választott vezetője, amit egyébként a végrehajtó hatalom szempontjából 
felügyel, esetleg támogatással illet, tehát a támogatásairól dönt. Ebben az esetben 
beszélhetnénk valamifajta összeférhetetlenségről, nyilván az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében a többi sportszervezet irányába. De hangsúlyozom, hogy a 
hatalommegosztás szempontjából, már bocsásson meg, de amit ön mondott, az a 
hatalommegosztás egészen új megközelítése, hogy azért nem lehet egy politikai vezető 
sportszövetségi vezető, mert ott kötelező lenne szétválasztani ezeket a 
tevékenységeket. Nem kell szétválasztani ezeket a tevékenységeket. Mint ahogyan 
azon sem csodálkozik, hogy egy kereskedelmi bank tulajdonos elnöke egyébként egy 
sportszövetség vezetője, sőt fő szponzora, sőt azt kell mondanom, hogy ma a 
futballsportban azért az elnök kereskedelmi vállalkozásainak a szerepe olyan erős, 
hogy bizony már az állami szereplők sportszövetségi szerepénél is enyhén szólva 
erősebb a MOL szerepe. De erre még nem hoztak törvényt, hogy ez szétválasztásra 
kerüljön. Tehát hangsúlyozom, hogy alkotmányjogi szempontból vagy a 
hatalommegosztás szempontjából egyetlenegy probléma lehet, ha valaki felügyeli azt 
a sporttevékenységet vagy pontosabban azokat a sportszervezeteket felügyeli, amely 
területen ő maga egy ilyen elnöki tisztséget vállal. De tudtommal ilyen még nem 
következett be, és ha bekövetkezne, az nyilvánvalóan egy új helyzetet jelentene, hogy 
egyáltalán milyen módon vehet részt azokban a döntésekben egy ilyen politikai 
vezető, aki mondjuk, a saját sportszövetségének az érdekében döntéseket hozna. Ezt a 
kérdést nyilvánvalóan szabályozni kell. Ilyenről nincs szó. Amiket ön példaként 
felsorolt, azok országgyűlési képviselők, emlékezetem szerint, vagy önkormányzati 
vezetők, akiknek nincsen szerepük a végrehajtó hatalomban, ezért a támogatások 
odaítélésében nincsen semmilyen szerepük, tehát a hatalommegosztás szempontjából 
nem sérülnek az itt elhangzott elvek. 

Tehát, képviselő úr, kérem, hogy ezt az érvet ne használja, hogy kötelező lenne 
szétválasztani a sportot és a politikát. Nincs ilyen közhatalmi szempont, ami miatt 
szét kellene ezt választani, kizárólag a hatósági ellenőrzési szerep az, ami miatt szét 
lehet választani vagy szét kell választani. Köszönöm szépen.  

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

elnök úr. Rendkívül inspiráló ez a hatalomelméleti vita, és engedjenek meg csak két 
mondatot hozzá. Egyrészt azért azt vitatnám, amit Répássy alelnök úr elmondott, 
legalábbis abban a vonatkozásban, hogy azért Montesquieu óta jelentős fejlődésen 
ment át a jogtudomány, és ha már nem szeretnénk messzebb menni 
Magyarországnál, akkor Bibó István is lényegesen több hatalmi gócot és független 
állami szervet, hatalmi központot azonosított, mint annak idején Montesquieu. De ha 
még közelebb szeretnénk menni, akkor érdemes erről, mondjuk, Takács Albertnek, 
Stumpf Istvánnak elolvasni a műveit, vagy Sári Jánosnak, aki mondjuk, a 
hatalommegosztás területi megosztásáról ír. De lehetne folytatni ezt a névsort, szóval 
ez egy érdekes téma. Én azt gondolom, hogy ma már azért leegyszerűsíteni arra, hogy 
van három darab hatalmi ág, a mai magyar alkotmányos vagy egyáltalán európai 
alkotmányos rendet nem szabad. Kétségkívül tény az - és itt viszont egyetértek 
Répássy képviselő úrral -, hogy a sport még nem nőtt fel addig, hogy önálló hatalmi 
gócot képezzen, ezt még egyetlenegy jogtudósnál sem volt szerencsém olvasni. Talán 
a Felcsút FC, talán ott már mutatkozik némi hatása ennek, de azt is látni kell, hogy ott 
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sem önálló entitásról van szó, hanem, hogy úgy mondjam, átsugárzó hatásokról, 
nyilvánvalóan a miniszterelnök egyszemélyi hatalma az, ami oda is kisugárzik. 

De kicsit komolyabbra fordítva a szót, én azt gondolom, nem ez ezzel a 
javaslattal az elődleges probléma. Én is szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól, 
ha itt tartunk, engem is nagyon érdekelne, hogy látva ezt a javaslatot, kit tisztelhetünk 
majd az Úszószövetség elnökében, melyik államtitkárt. Mert nyilván erről szól a 
javaslat, nem pedig úgy általában arról, hogy állami vezetők betölthessenek ilyen 
pozíciót.  

Engem két dolog zavar ebben, tisztelt államtitkár úr. Az egyik az - és ennek 
semmi köze a hatalommegosztáshoz -, hogy rendkívül káros, amikor személyre 
szabott jogalkotás folyik a parlamentben. A másik, ami rendkívüli módon zavar 
ebben, hogy van egy olyan szabály is, tudják, hogy az indokolásnak a törvényjavaslat 
benyújtásának a valós indokait kell tartalmazni. Ennek a törvényjavaslatnak az 
indokolása nem a valós indokokat tartalmazza. A valós indokolás úgy hangozna, hogy 
azért, mert egy általam nem ismert, de nyilván az államtitkár úr által ismert állami 
vezetőt kívánunk a Magyar Úszószövetség élén látni. Akkor írják bele ezt, én azt 
kérem! Nevezzék meg, hogy ki az, írják bele ezt, ez akkor egyetlen problémává 
silányítaná vagy redukálná a kettőt, mert akkor csak egy egyszerű személyre szabott 
jogalkotásról lenne szó, és nem lenne az a másik probléma, amit említettem. 
Ráadásul azzal a pozitív hatással is járna, hogy nem általában nyílna meg erre a 
lehetőség, hanem megelégednénk azzal, hogy akkor az Úszószövetség élén egy állami 
vezető áll, de legalább az összes többinél ezt a kaput nem hagynánk nyitva. 

Úgyhogy én két dolgot kérnék. Egy, hogy a vitában elhangzottak alapján ezt 
lehet módosítani, tehát én arra tennék javaslatot, hogy szűkítsük le az 
Úszószövetségre ennek a javaslatnak a hatályát és érvényét, a másik meg, hogy 
államtitkár úr akkor tegye meg nekünk - legalább van valami aktuális hír este is -, 
hogy megnevezi, hogy kiről szól ez a javaslat, ki lesz az az állami vezető, aki az 
Úszószövetség élére kerül. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hende alelnök úr. Parancsoljon! 
 
HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Én nem a hatalommegosztás különböző elméletei felől közelítenék, hanem 
az egyesülési jog mint alapjog tekintetében kérdezném meg a módosítást javasoló 
Szilágyi képviselő urat, hogy vajon ön szerint a horgászat sport-e. És vajon akkor egy 
államtitkár lehet-e az ön véleménye szerint egy helyi horgászegyesület vezetője? Mert 
ön arra tesz most javaslatot, hogy ne lehessen. Tehát hol van az elhatárolás? Mi az, 
amit szabad, mi az, amit nem? És akkor mi van a bélyeggyűjtő egyesületekkel? Az 
ugyan nem sport, de van, aki nagyon sportszerűen űzi. Úgy szól a javaslat, hogy 
sportszövetség vagy sportegyesület tisztségviselője legyen, tehát mind a kettő 
elhagyását javasolja a képviselőtársunk.  

Szeretném, ha egy kicsit kifejtené, hogy a szabadidejükben, szabad 
akaratukból, a saját szórakozásukra egyesülő horgászok, atléták vagy bélyeggyűjtők 
egyesülési jogába az vajon belefér-e, hogy szabadon válasszanak maguknak vezetőt, 
vagy a törvény korlátozni kívánja ezt a lehetőséget, és le akarja szűkíteni a választható 
vezetők sorát. Mi a véleménye arról, hogy akkor egy állami vezető lehet-e tagja 
sportegyesületnek? Ha tagja igen, akkor vezetője miért nem? Ha választhat vezetőt az 
egyesületben, akkor ő maga miért nem választható? Az aktív és a passzív választójog 
megkülönböztetésének mi az alkotmányos alapja, azonkívül, hogy önöknek nem 
tetszik az, hogy egyes sportszövetségek meg sportegyesületek kétségkívül a 
kormányhoz közelálló személyiségeket választanak vezetőnek?  
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Ez kevés alkotmányos megalapozásnak, tehát, amikor jogot alkotunk, amikor 
emberek egy bizonyos csoportját valamilyen ismérv alapján valamilyen lehetőségből 
kizárjuk, akkor elő kell hívnunk az Alkotmánybíróságnak a mindnyájunk által ismert 
tesztjét, a szükségesség és arányosság szempontjait meg kell vizsgálni. Vajon miért 
volna szükséges egy ilyen korlátozás, és mennyiben arányos ez? Mi indokolja azt, 
hogy kizárjuk a tisztségviselés lehetőségéből az állami vezetőket? Köszönöm szépen.  

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

vitatkozni, amikor ilyen mondatokat hall az ember, de válaszolok Hende Csabának. 
Sport-e a horgászat? Sport. Ha ön úgy gondolja, hogy nem sport, akkor most nagyon 
sok olyan embert sértett meg, aki sportként űzi a horgászatot.  

Hogy miért kellene gátakat szabni? Azért, kedves Hende Csaba, mert önök úgy 
osztogatják a közpénzeket ezeknek az egyesületeknek, mintha a sajátjuk lenne, a 
közpénz pedig nem az önöké, a közpénzt valamennyi magyar állampolgár befizetett 
adójából lehet osztogatni, ők tartják el azokat az egyesületeket, ők adnak pénzt a 
sportra, arra a sportra, amit önök úgy kezelnek; és erre tudok majd példákat is 
mondani önnek, amikor ezt ki is nyilatkoztatják, gondoljon csak az MTK elnökének a 
megválasztására, amikor deklaráltan lenyilatkozták azt, hogy azért kérték fel Deutsch 
Tamást az MTK elnökének, mert azt várják tőle, hogy lobbizzon pénzért a 
kormánynál. Hát egy olyan patinás egyesületnek, mint az MTK, meg kell választatnia 
Deutsch Tamást elnöknek, aki még ráadásul most nem az Országgyűlésben van? 
Tehát Deutsch Tamásnak van olyan lobbiereje, úgy gondolta az MTK vezetősége vagy 
azok az MTK-tagok, hogy Deutsch Tamás tud lobbizni a kormánynál közpénzt azért, 
hogy az MTK normálisan működjön. Sikerült is neki egyébként, elárulom, mert 
megszüntettek egy több mint százéves egyesületet, a BSE-t, amit állítólag a főváros 
nem tudott eltartani, 300 millió forint adóssággal, úgy, hogy az MTK-nak is volt 300 
millió adóssága, összeolvasztották, megszerezték az értékes területeket, ami a BSE-é 
volt, majd utána azt a 600 millió forintot úgy, ahogy van, elengedték, azért, mert 
Deutsch Tamás az MTK elnöke. 

A másik: Répássy képviselő úr itt mondott nagyon sok mindent a hatalmi ágak 
szétválasztásáról, de, képviselő úr (Balla György: Milyen külföldi nevet mondott? 
Montesizét vagy ilyet?), most komolyan, én maximálisan tisztelem az ön tudását, de 
ön egész végig országgyűlési képviselőkről beszélt. Engedje meg, hogy egy dologra 
felhívjam a figyelmét: ebben a törvényjavaslat-módosításban országgyűlési képviselő 
nem szerepel (Dr. Répássy Róbert: Így van.), politikai vezető szerepel, sőt meg is van 
határozva, hogy a politikai vezetők közül mely politikai vezetők, hiszen ott van a 
miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok. Ezekről beszélünk most jelen 
pillanatban. (Dr. Répássy Róbert: Stimmel!) Tehát nem országgyűlési képviselőkről 
beszélünk, hanem ezekről. 

Felhozta példának a kereskedelmi bank elnökét, csak, tudja, az a probléma egy 
kereskedelmi bank elnökével, ezzel a példával, ha ő lenne bármelyik egyesületnek a 
vezetője, hogy a kereskedelmi banknak az elnöke nem osztogat közpénzt. Ha meg a 
saját bankjának a pénzét úgy osztogatná ennek az egyesületnek, mint ahogy önök 
osztogatják a közpénzt, akkor a részvényesek olyan gyorsan elzavarnák a bank éléről, 
hogy azt öröm volna nézni. (Dr. Répássy Róbert: Nem értem.) Hát itt a különbség, 
az, hogy önök a közpénzekkel úgy bánnak, úgy adják bizonyos sportegyesületeknek, 
hogy ráadásul hosszú távon kárt okoznak. Megint mondok egy példát. Emlékezzenek 
csak arra, hogy mennyire jó volt az első Orbán-kormány idején, amikor önök úgy 
gondolták, hogy majd Torgyán József legyen a Ferencváros elnöke. Aztán ebbe a 
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Ferencváros belerokkant, visszasétált a másodosztályba, amikor már nem Torgyán 
József volt, és vissza kellett fizetni azokat a pénzeket, azokat a közpénzeket, 
amelyeket törvénytelenül juttatott a Ferencvárosnak akkoriban. Sajnos én úgy 
gondolom, hogy ilyen időszak még bekövetkezhet egyébként, hiszen most is egy 
politikus a Ferencváros elnöke, és ki tudja, hogy most hogy működnek ezek a 
közpénzosztások. 

Tehát, még egyszer mondom, itt a legnagyobb probléma az, hogy ha önök 
stratégiai ágazatnak tartják a sportot, ami nagyon helyes, és stratégiai ágazatként 
sokat költenek a sportegyesületekre - itt lehetne majd szakmailag vitatkozni 
egyébként, hogy ennyi stadiont felépíteni, az mennyire lesz jó, mert ezeket a 
stadionokat valamilyen szinten el is kellene tartani, tehát üzemeltetni kellene tudni 
ezeket a stadionokat, hiszen egy-egy beruházásnak a 30 százaléka csak az építési 
költség, a 70 százaléka az üzemeltetési költség, amiket önök már most is jó pár 
stadionnál csak úgy tudnak megoldani, ha akár bújtatottan vagy akár nyíltan, de 
állami pénzekkel tömik ki ezeket az egyesületeket, vagy állami cégek hirdetnek 
folyamatosan, vagy pedig nagyon komoly közpénzeket juttatnak oda ezekhez az 
egyesületekhez. Tehát én nem tartom azt elfogadhatónak, és nem tartom helyesnek, 
hogy önök úgy alakítják ki a sportpolitikájukat és a sportstratégiájukat, hogy azt 
egyértelműen személyekhez kötik. 

És még egy dolgot engedjenek meg nekem, amivel, azt mondtam, hogy károkat 
okoznak, és egy kicsit messzebb megyünk a dologtól. Öt évet vesztegettek el az egész 
magyar sportnál, hiszen amikor öt évvel ezelőtt önök azt mondták, hogy minden 
egyes jogkört megvontak az akkori sportállamtitkárságtól, és minden egyes jogkört 
átadtak a Magyar Olimpiai Bizottságnak, amely majd irányítani fogja a magyar 
sportéletet, akkor az ellenzéki pártok hiába hivatkoztak arra és mondták azt, hogy ez 
egy rossz döntés lesz, nem, mivel önök akkor odatették Borkai Zsoltot, és személyre 
szabottan úgy gondolták, hogy majd a Magyar Olimpiai Bizottság így jól fog működni. 
Öt év telt el, hivatkoztak a sport érdekére, stratégiai ágazatra és mindenre, most, 
amikor Borkai Zsolttal önöknek problémájuk van, akkor fogják és visszarakják az 
államtitkársághoz, ugyanúgy visszacsinálják öt év után az egészet. És mire 
hivatkoznak? Ugyanarra, hogy majd most lesz jó a sportnak. Önök tönkreteszik ezzel 
a magyar sportot teljes mértékben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. További felszólalási szándékot nem látok. Államtitkár 

úrnak adom meg a szót válaszadásra, ha kíván vele élni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Én azt gondolom, hogy érvek, ellenérvek elhangoztak a vitában, a kormányzat 
részéről nem igazán lehet többet hozzátenni. Annyival erősíteném meg, hogy az 
köztudott, hogy a kormány kijelentette, hogy a sport stratégiai ágazata a 
kormányzatnak, és ezt a támogatási rendszer, a szabályozási rendszer, az általános 
iskolákban a mindennapos testnevelési rendszer bevezetése, egyáltalán a 
sporteredmények is visszaigazolják. Lásd labdarúgó-Eb, amikor 30-40 ezer ember 
hömpölygött az utcán, akiről azt sem tudtuk egyébként, hogy milyen pártra szavaz, de 
egyébként ők sem tudták egymásról, egyet tudtak, hogy a magyar sportnak örültek. És 
ugyanez igaz a nyolc olimpiai aranyéremre is.  

Én azt gondolom, azzal, hogy politikai vezetőnek teret nyit ez a szabályozás, 
hogy a közérdeket szolgálja más területen, adott esetben a sport területén, ezzel, sem 
az Alaptörvénnyel nincs probléma, ez egyszerűen szemlélet és hozzáállás kérdése. 

Egyébként pedig a Jobbiktól azt hallom, hogy 2018-ban kormánypárt szeretne 
lenni, tehát, ha ne adj’ isten, odakerülnek, akkor ez a törvény Szilágyi Györgyre is 
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vonatkozhat majd. Vagy pedig, ha elérik a többséget, akkor majd visszavonják ezt a 
módosítást. Tehát én azt gondolom, a politika ilyen. (Szilágyi György: Lezárta, elnök 
úr? - Közbeszólások: Lezárta.)  

Egy dolgot kérünk, hogy a Törvényalkotási bizottság támogassa a módosítókat, 
amit maga a bizottság nyújt be, és a holnapi napon pedig a parlamentben folytatjuk az 
általános vitával.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először 

Szilágyi György képviselőtársunk módosító javaslatáról kell döntenünk. A kormány a 
javaslatot nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy most szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül nem támogatta a módosító javaslatot. 

Most az 1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító 
javaslatról kell döntenünk. A kormány ezt támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatot 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell döntsünk. 
A kormány támogatja ezeket. Kérem, képviselőtársaim, most szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 23 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

Bizottsági előadónak Hadházy képviselőtársunkat javaslom (Szavazás.), akit a 
bizottság kézfelemeléssel egyhangúlag bizottsági előadónak kijelölt.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Szilágyi György: Nem.) Nem 
kíván. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendi pont és a bizottsági ülés végére értünk. Köszönöm szépen a 
mai munkát. A bizottsági ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 38 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit és Podmaniczki Ildikó 


