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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! A Törvényalkotási bizottság ülését megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítési rendet: Salacz László képviselőtársunk Hadházy Sándort, Rubovszky 
György elnök úr Vejkey Imrét, Vécsey László képviselőtársunk L. Simon Lászlót, 
Szűcs Lajos képviselőtársunk Mengyi Rolandot, B. Nagy László képviselőtársunk 
Selmeczi Gabriellát, Vas Imre képviselőtársunk pedig Mátrai Márta háznagy asszonyt 
helyettesíti. Megállapítom, hogy a helyettesítésekre tekintettel az ülés határozatképes. 

A napirendi javaslatot képviselőtársaim kézhez kapták. Kérem, hogy most erről 
szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 25 igen szavazattal a bizottság a napirendi javaslatot 
egyhangúlag elfogadta.  

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak 
megszüntetéséről szóló T/13091. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont tárgyalását kezdjük meg. A 
kormány képviseletében köszöntöm Kovács Zoltán államtitkár urat és kolléganőjét. A 
közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről 
szóló T/13091. számú törvényjavaslat van előttünk. A háttéranyagban az Igazságügyi 
bizottság 3 pontos terjedelmű módosító javaslata, illetve a Törvényalkotási bizottság 1 
pontos saját, 1. hivatkozási számú módosító javaslata található.  

Megadom a szót az államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A háttéranyagot a kormány támogatja mind az érdemi, mind a 
technikai részében. A TAB módosító javaslatának az 1 pontját, ami érdemi javaslat, 
támogatjuk. Az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról is igennel 
szavazunk; vagyis hát nem mi szavazunk, hanem önök, csak támogatjuk.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután 
hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát berekesztem. Most határozathozatal 
következik.  

Először a háttéranyagban található módosító javaslatokról kell a bizottságnak 
döntenie. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A kormány támogatja. 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 26 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 

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

Megállapítom, hogy a módosító javaslatot a bizottság 26 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kell 
határoznunk. Kérem képviselőtársaimat, most szavazzanak! A javaslatok a kormány 
támogatását élvezik. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 26 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

Előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselőtársunkat előadónak 
egyhangúlag kijelölte.  

Megköszönöm államtitkár úr értékes részvételét a bizottsági ülésen. (Dr. 
Kovács Zoltán: Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok!) Köszönjük szépen. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú 
törvényjavaslat 
(Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt 
visszaküldött törvény tárgyalása a HHSZ 79. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a közigazgatási perrendtartásról szóló 
T/12234. számú törvényjavaslat. Az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított 
rendelkezés miatt visszaküldött törvény tárgyalására a határozati házszabályi 
rendelkezések 79. §-a alapján kerül sor. A köztársasági elnök visszaküldő levele 
alaptörvény-ellenesség miatt T/12234/18. szám alatt található meg. 

Köszöntöm a kormány képviseletében dr. Völner Pál államtitkár urat és dr. 
Salgó László helyettes államtitkár urat. A bizottság előtt a Törvényalkotási bizottság 1. 
hivatkozási számú saját módosítója található, ez 13 pontból áll.  

A vitát megnyitom, de ezt megelőzően megadom a szót államtitkár úrnak. 
Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosítás az alkotmánybírósági döntésnek megfelelő 
átvezetéseket tartalmazza, és részünkről támogatjuk ennek az elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Staudt Gábor képviselő úrnak. 

Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr 

nagyon udvariasan fogalmazott; gyakorlatilag visszavonulót fújnak a közigazgatási 
felsőbíróság, illetve azon átalakítás rendszeréből, amit önök nem sarkalatosként, de 
elfogadtak. Azért tegyük tisztába a dolgokat! Önmagában lehet létjogosultsága a 
közigazgatási bíráskodásnak, de egy külön bírósági rendszerben. Több egyeztetés is 
volt, államtitkár úr is jelen volt ezeken. Aztán volt, ami be lett nyújtva, volt, ami nem - 
most csomagban beszélek az egészről -, tehát voltak olyan javaslatok, amik nem is 
kerültek a parlament elé, aztán voltak olyanok, amelyek a kétharmados passzusok, a 
sarkalatos passzusok megszegésével kerültek ide.  

Nekünk egy feltételünk lett volna, hogy egy átfogó rendszerben gondolkodjunk, 
ami pedig az volt, hogy az egész bíráskodás legyen igazságosabb, szakmaibb, és ez a 
kinevezésekre is igaz, hiszen ha a kinevezésekben az elfogultságnak csak a látszata is 
felmerül, akkor a bírósági rendszer sem tudja betölteni a funkcióját, illetve hosszú 
távon biztos torzulni fog a függetlenség.  

Mi az OBH mindenkori elnökének a pályázatok eredménytelenné nyilvánítási 
jogkörét ebben a formában megváltoztattuk volna, például az OBT-re tettük volna fel. 
Tudjuk azt, hogy külső bírálatok is érkeztek anno akár a Velencei Bizottság részéről, 
aztán egy része ennek módosításra került, majd az idő bebizonyította azt, hogy 
valóban az eredménytelenné nyilvánítás egy olyan jogkör, amellyel sokkal nagyobb 
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mértékben élt az OBH elnöke, mint azt egyéb bíróságok esetében, egyéb vezetői 
kinevezések esetében, alsóbb szintű vezetői kinevezések esetében láthattuk. Tehát 
jogosak voltak a félelmeink, hogy itt adott esetben úgy is eredménytelenné 
nyilváníthat gyakorlatilag önhatalmúlag pályázatokat az OBH mindenkori elnöke, 
jelen esetben Handó Tünde, hogy egyébként alkalmas pályázatok is érkeztek. S mivel 
a rangsorcseréhez kellene már hozzájárulás - ez egy olyan módosítás volt, ami 
bevezetésre került, ezt üdvözölni is lehet - az OBT részéről, ezért inkább azt az utat 
járja az OBH elnöke, hogy eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot, megbíz valakit, 
és akkor a megbízott vezető éveket eltölt abban a pozíciójában, és akkor utána már 
talán valahogy a pályázati rangsorban is előrébb kerül és kinevezhető lesz. Tehát 
önmagában egy kis korrekciót kértünk, ezt nem sikerült teljesíteni.  

A mérleg másik serpenyőjében az egész közigazgatási bíráskodás 
újragondolása állt volna. Úgy tűnik, hogy rátapintottunk a lényegre, amikor ezt 
kértük. Most gyakorlatilag az elképzelésekből visszavonulót fúj a minisztérium és 
ezzel együtt a kormány.  

Annyit még hozzátennék, hogy nem tartom elegánsnak azt, hogy egy 
Alkotmánybíróság által meghozott döntés után gyakorlatilag tegnap este kellett 
megtudnunk azt, hogy a kormány - mert gondolom, nem a bizottság szülte ezt a 
javaslatot, vagy ha…  

 
ELNÖK: Mindent vállalunk.  
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Tessék?  
 
ELNÖK: Mindent vállalunk. (Derültség.) 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Jó, akkor úgy mondom, hogy nem járja, hogy 

Gulyás Gergely egy személyben írja át a törvényeket a kormánnyal való egyeztetés 
nélkül. Szerintem ez nem túl elegáns a kormány felé sem; ha meg nem így történt, és 
a kormány tette meg mégis a háttérből, akkor meg az ellenzék felé. Tehát azért én 
egy-két egyeztetési kört mindenképpen futottam volna, elmondtuk volna mi is a 
véleményünket.  

Legfőképpen ezért tartózkodunk ennél a javaslatnál, és most ez legfőképpen az 
eljárásnak szól, és most részletesebben nem is szeretném kifejteni az ez irányú 
véleményemet - azt hiszem, hogy megtettem a lényeg tekintetében -, hiszen nem ez az 
a fórum, ahol ezt meg lehet tenni; jó lett volna egy miniszteri egyeztetésen. Így 
tartózkodni tudunk maximum, és felhívni a figyelmet arra, hogy ezt máshogy kellett 
volna megtenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. 

Tisztelt Staudt Képviselőtársam és tisztelt Bizottság! Nincs okunk arra, hogy itt 
hosszasan elemezzük a kialakult helyzetet, hiszen ismertek az előzmények, de arra 
szeretném fölhívni a tisztelt bizottság figyelmét, hogy eddig a törvényjavaslatban az 
alkotmányellenesnek nyilvánított részekben az szerepelt, hogy közigazgatási 
felsőbíróságként a törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék fog eljárni. Most pedig az 
szerepel a törvényjavaslatban, hogy a törvényszék fog eljárni. Tehát, ami kimaradt, az 
a közigazgatási felsőbíróság megnevezés, egyébként ugyanúgy, ugyanannak a 
bíróságnak a hatáskörébe kerülne. 
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Tehát így most már alkotmányos a javaslat, de nem tudom, hogy segít-e Staudt 
Gábor képviselő úrnak és a Jobbiknak a javaslat elfogadásában, hogy egyébként 
semmi nem változott. Tehát azt szeretném mondani, hogy ugyanúgy az a törvényszék 
fog eljárni, mint amelyet a korábbi törvényjavaslat jelölt ki, csak eddig úgy hívták 
volna, hogy közigazgatási felsőbíróság, pontosabban közigazgatási felsőbíróságként 
eljáró törvényszéknek hívták volna, most pedig törvényszékként fog eljárni. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Staudt képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Akkor lehet, hogy Répássy 

képviselőtársam nincs képben, de nem ez volt az eredeti terv, tehát a kormány nem 
ezt szerette volna idehozni. (Dr. Répássy Róbert: Jó. Szerencsére nem tudom 
meggyőzni. - Derültség, zaj.) Most az egy másik dolog, hogy ezt próbálták 
beleerőltetni. Megértem, hogy amióta nem államtitkár, esetleg kevésbé vonják be a 
háttéregyeztetésekbe, pedig egyébként azt kell mondjam, hogy szakmai téren mindig 
lehetett Répássy képviselőtársammal jó szakmai vitákat folytatni, tehát én örültem 
volna neki, ha mondjuk, ön jobban bevonódik ebbe a háttérmunkába. Ezek szerint ez 
nem történt meg. (Balla György: Robi, nincs neked elég bajod, hogy a Jobbik 
dicsérjen? - Derültség, zaj.) Természetesen, amit már behoztak az Országgyűlés elé… 
Nem értem itt a vásári hangulatot, elnök úr, ne haragudjon. (Jelzésre:) Köszönöm. 
Tehát amit behoztak az Országgyűlés elé… Mindenki hozzászólhat egyébként, megvan 
a lehetőségük volt államtitkároknak, minisztereknek is hozzászólni.  

Tehát a lényeg az, hogy nem ez volt az eredeti terv. Sok egyeztetési körön 
voltunk túl, elmondtam, hogy mi volt ennek az előzménye. (Közbeszólás: De ez már 
nem jött be. Ez az eredeti terv.) Én megértem, hogy ez most már egy apró korrekció, 
de eleve már úgy került be az Országgyűlés elé, hogy megpróbálták egy kicsit kitágítva 
értelmezni a sarkalatossági rendelkezéseket, és mellette most úgy tűnik, hogy akkor 
valójában még az elnevezésekben sem történik változás. Így teljes az egész. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Rubovszky elnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én csak 

gratulálni tudok a Jobbiknak, mert igazán nagy eredményeket ért el, a saját 
definíciója szerint hazaárulást követett el, amikor az Alaptörvényt ugyanilyen 
árukapcsolás okán nem szavazta meg. Most itt is egy árukapcsolás volt, mert a 
bírósági hivatali rendszert akarták megváltoztatni, egy teljesen idegen törvényt. Én 
csak arra vagyok kíváncsi, hogy melyik lesz az a jogszabály, amelyiket a Jobbik az 
elfogadáshoz a paradicsom árának rendezéséhez fogja kötni. Köszönöm szépen. (Dr. 
Hende Csaba: Drága a paradicsom. - Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Nem ismételném meg az érvrendszereinket, de 

képviselőtársamtól ezek elég erős szavak, hiszen ön mondta el a bizottsági ülésen, 
hogy tulajdonképpen a „Viktor engedi - nem engedi” elv, ami ma Magyarországon 
működik, és akár egy köztársasági elnök kinevezését vagy bármilyen közjogi vitát 
eldönthet. (Zaj. - Közbeszólások.) Tehát nem mennék ebbe bele. (Szilágyi György: 
Szégyen. Igazságügyi bizottsági elnökként.) És a paradicsomi körülmények - 
elhangzott -, nem mennék bele, nem tenném nemtelenné ezt a vitát. A lényeg az, hogy 
aki úgy gondolja, hogy az OBH elnökének a kinevezési jogköre és ami először az első 
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tervezetekben a közigazgatási bírósági rendszert is nagyban érintette volna, vagy volt 
olyan tervezet, hogy a közigazgatási bíróság rendszere kikerül abból a főszabály 
szerint megalkotott rendszerből, ami az OBH elnökének a hatásköre, akkor azt nem 
érzem árukapcsolásnak, hogyha egy korrekció részben létrejön a rendszeren belül, és 
mi azt mondjuk, hogy a megoldást az egész rendszerben, tehát a büntető, polgári 
bíróságok rendszerében ugyanúgy át kell vezetni, mint adott esetben - és ez egy jó 
korrekció lett volna, ez a része mindenképpen - a közigazgatási bíróságoknál. 

Ha ezt valaki a paradicsomhoz hasonlítja, akkor nem tudom - akkor vagy túl 
gyakran vagy túl ritkán jár piacra, de nem erről szól, és nem erről szóltak a 
javaslataink sem. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Vas Imre képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, nem ez az első 

törvényjavaslat, amit ugyanígy, ugyanilyen feltételekhez köt a Jobbik, tehát teljesen 
mindegy egyébként, hogy az igazságügy területén miről van szó, a törvénykezési 
helyről vagy éppen a közigazgatási bíráskodásról, a Jobbik egyet tud mondani, hogy 
az OBH elnökének hogyan módosítsuk a kinevezési jogkörét. Tehát tulajdonképpen 
teljesen mindegy, hogy miről van szó. Ugyanezt tudják mondani, semmi új nincs, és 
ne haragudjon, képviselőtársam, de az érvrendszerük rendkívül gyenge. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Miután látom, hogy Staudt képviselő úr ismét reagálni 

kíván, még annyit teszek hozzá, hogy okot adjak a vitára, hogy nem teljesen értem 
Rubovszky elnök úrnak a Jobbik általi megtámadását, hiszen ha jól olvasom a 
hírekben, akkor lassan Áder János köztársasági elnök úr második mandátumáról 
fogunk dönteni. Tehát ennek fényében ez a vád talán nem tűnik túlzottan 
megalapozottnak. (Derültség a kormánypárti képviselők körében.) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Dehogynem! Viktor megengedte végül is. 

(Derültség. - Közbeszólás: Ez volt az áru.) Ez fontos, a kedves vezető is átgondolhatja 
a saját gondolatait és rendezheti őket és megváltoztathatja, tehát nincs ezzel semmi 
gond. Attól még, hogy Vas Imre nem érti, attól még van benne logika. (Derültség a 
kormánypárti képviselők körében.) Most azt kéri számon, hogy mi általában 
ugyanazt és következetesen képviseljük a bírósági rendszer problémái kapcsán, ami 
egyébként a számokban, a kinevezési számokban is megnyilvánul. Ezt persze számon 
lehet kérni, de szerintem inkább komikus. És tényleg nem szeretném az OBH-vitát 
kinyitni, de valóban, ez egy olyan pont, amire viszont a kormány és valószínűleg 
annak vezetője mindig csak azt tudja mondani, hogy na, azt nem! Bármi van a mérleg 
másik serpenyőjében: na, azt nem! (Dr. Hende Csaba: A Nemzeti Színházban kellene 
próbálkoznia, olyan vehemens előadó.) És ez engem megerősít abban, hogy igenis, 
ezt fogjuk kérni, továbbra is ezt fogjuk kérni, és el fogjuk érni, hogy előbb-utóbb ez 
megváltozzon.  

De tényleg szeretném lezárni a vitát, mert csak részben van erről szó. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Rubovszky elnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tekintettel arra, hogy az elnök úr is 

szóba hozta, szeretném elmondani, hogy én az Igazságügyi bizottság ülésén soha nem 
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nyilatkoztam úgy, ahogy Staudt Gábor azt elmondja. (Dr. Staudt Gábor: Előtte. 
Előtte a sajtónak.) Nem a sajtónak nyilatkoztam, hanem a HírTV aljas módon egy 
magánbeszélgetést engedély nélkül a terem túlsó oldaláról lehallgatott. Az 
Adatvédelmi Hivatal vezetője is úgy nyilatkozott, hogy ennek nagyon súlyos 
sajtóetikai következményei kell hogy legyenek. Az, hogy elmaradtak, az egy más 
kérdés. Én ilyen nyilatkozatot nem tettem, egy magánbeszélgetést aljas módon 
lehallgattak. Erről van szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hosszú hezitálás után Szilágyi György is úgy döntött, hogy 

hozzászól. (Dr. Répássy Róbert: Pedig később jött.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Ha Rubovszky elnök úr nem 

szólt volna hozzá, akkor - azért nyomtam ki - nem szóltam volna én sem.  
Csak egy megjegyzés elnök úr mondandójához. Egy kicsit hasonlít ez az egész, 

vagy idézi nekem Hofi Gézát - és bocsánat, hogy szó szerint fogom idézni -, amikor azt 
mondja, a labdarúgásról beszél, amikor a játékosok állandóan kihagyják a helyzetet és 
mindig kapufára rúgják, akkor azt mondja, hogy „Az a hülye akác. Az a hibás.” Itt meg 
akkor idézhetjük: az a hülye kamera, az a hibás, hogy ott volt és fölvette azt a 
beszélgetést, amiben ön kimondta az igazságot és elmondta azt, hogy akár 
törvénytelenül is megakadályozza azt, hogy tárgyalják a Jobbik javaslatát. Ez volt 
abban a felvételben. Ennek mi lett a retorziója? Nem az, hogy elgondolkoztak volna 
azon, hogy erkölcsileg, aki ilyet mond, az továbbra is vezetheti-e az Igazságügyi 
bizottságot. Nem. Arról volt szó, hogy akkor kitiltják az összes kamerát. Kérem, ez a 
demokrácia hat éve, ez a Fidesz demokráciája. Ezen kell változtatni ebben az 
országban. 

 
ELNÖK: Olyan szűkítően értelmezzük a vitához való hozzászólás jogát, hogy 

ezt most képviselőtársam a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény módosítása 
kapcsán mondta el, amit értékes gondolatként megköszönök. (Derültség.) Miután 
további hozzászólást nem látok, ezért a vitát lezárom, és megadom a szót válaszadásra 
az államtitkár úrnak. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Csak a tények kedvéért, hogy valóban voltak olyan ötpárti egyeztetések, ahol 
a közigazgatási bíróság bevezetéséről volt szó. Volt ilyen tervezet. Miután oda nem illő 
feltételeket, politikai feltételeket támasztott valóban például a Jobbik is, ezért ez nem 
is került benyújtásra a parlamentnek. 

Tehát az, hogy ennek bármilyenfajta tárgyalása lenne, ugyanúgy, ahogy 
Európában megvalósult a legtöbb államban, vagy ahogy Magyarországon ’46-ig 
létezett, ez nem is került a tisztelt Ház elé. Jelen keretek között kellett ezt 
szabályoznunk, semmiféle lopakodó, közigazgatási bíróság felállításáról nem volt szó, 
és most sincs szó. A technikai helyesbítések pedig az Alkotmánybíróság értelmezése 
alapján megtörténtek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a határozathozatal következik. Először is az 

1. hivatkozási számú törvényalkotási bizottsági saját módosító javaslatról kell 
döntenünk.  

Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja a 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság az 1. hivatkozási számú törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatot 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett támogatta.  

Most a Törvényalkotási bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! A kormány támogatja 
ezeket. (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság jelentését és 
módosító javaslatát 23 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő urat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy Vas Imre 
képviselőtársunk lesz a bizottsági előadó. Kisebbségi előadót kíván-e a Jobbik 
állítani? (Dr. Staudt Gábor: Elmondom majd a sajátommal.) A jobbikos keret 
keretében mondja majd el Staudt képviselő úr, úgyhogy kisebbségi előadója a 
bizottságnak nem lesz.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a mai munkát. Ezzel a napirend végére értünk. Az ülést 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc) 

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Nánásiné Czapári Judit, Baloghné Hegedűs Éva és Lajtai 
Szilvia 


