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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. 

Az Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom. Köszöntöm bizottságunk 
új tagját, dr. Kovács Zoltán alelnök urat, akit az Országgyűlés a múlt héten választott 
meg.  

Szabó Timea, a Párbeszéd Magyarországért Párt frakciójának vezetője arról 
tájékoztatott, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 40. § (2) bekezdése alapján, 
mivel az Igazságügyi bizottságban nem rendelkeznek tagsággal, visszavonásig 
érvényes megbízással személyesen fogja a képviselőcsoportjukat képviselni. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a bizottsági tagoknak több 
mint a fele jelen van. A mai ülésre helyettesítési megbízást nem adott le senki. 

Soron következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. Kettő, a 
napirendet érintő módosítási kezdeményezésünk van. (Dr. Staudt Gábor és dr. 
Varga-Damm Andrea megérkeznek a bizottsági ülésre.)  

Dr. Harangozó Tamás MSZP-s képviselő az előterjesztők nevében 
kezdeményezte, hogy a pénzügyi intézmények devizaalapú és forint fogyasztói 
kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról szóló T/13. számú 
törvényjavaslatuk tárgysorozatba vételéről a bizottság a mai ülésen ne döntsön. Erre 
figyelemmel ezen az ülésünkön nem kerül sor a T/13. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntésre. Képviselő úr kezdeményezte továbbá, hogy a 
törvényjavaslatukat a holnapi ülésünkön tárgyaljuk meg. A kérést elfogadva a 
törvényjavaslat tárgyalásával a holnapi ülésünk napirendjét kiegészítem, és 
munkatársaim az új változatú meghívót még a mai napon eljuttatják a bizottság 
tagjainak. 

A napirend kiegészítésére vonatkozó másik javaslat, hogy a ma kezdődő 
ülésünkön döntsünk a bizottsághoz benyújtásra kerülő módosítási javaslatok 
kezdeményezése benyújtási rendjéről. Az írásos javaslatot munkatársaim kiosztották, 
erről 2. napirendi pontként fogunk tárgyalni. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban további észrevétele. Igen, Staudt Gábor alelnök úr, tessék parancsolni! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Egy kérdésem lenne, 

elnök úr, hogy az Ellenőrző albizottságot most meg kell-e alakítanunk, tehát az 
kötelező-e. 

 
ELNÖK: Igen, ma meg fogjuk alakítani. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Csak mert nálunk lehet, 

hogy bizottságitag-csere lesz, és ez kihathat rá. Tehát van-e valami törvényi 
kötelezettség, hogy ezen az ülésen megalakítsuk, vagy esetleg kérhetünk olyat, hogy a 
következőn? 

 
ELNÖK: Én szeretném, ha ez a mai ülésen megtörténne, mert a bizottságnak 

kötelezettsége van az Ellenőrző albizottság megalakítására. Ha utóbb változás 
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következne be azért, mert valaki egy másik bizottságba kerül, akkor azt tudjuk 
módosítani, mert egy új tag fog bejönni, de addig is töltsük be, ez a kérésem, ha 
elfogadja alelnök úr. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Jó. Tehát akkor tudjuk 

módosítani. 
 
ELNÖK: Persze, tudjuk módosítani. (Dr. Staudt Gábor: Rendben.) Köszönöm 

szépen. 
Amennyiben a napirendi javaslattal kapcsolatban további észrevétel nincs, 

szavazzunk a napirend elfogadásáról! Kérdezem, ki támogatja a napirend elfogadását 
az általam elmondott módosításokkal. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 
igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság a napirendet elfogadta. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról 
szóló T/19. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bizottság! Mivel az 1/a napirendi pont 
tárgyalására nem kerül sor, ezért most az 1/b alpontban szereplő, az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló, Gyöngyösi Márton Jobbik-
képviselő által T/19. számon benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételének 
megtárgyalása és az arról való döntés következik.  

Kérem előterjesztő urat, hogy fáradjon az asztalhoz. (Megtörténik.) Köszönöm 
szépen. Tisztelettel köszöntöm, és megadom a szót, hogy javaslatát indokolhassa. 
Tessék parancsolni! 

Gyöngyösi Márton szóbeli kiegészítése 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő törvényjavaslat az országgyűlési törvény 
módosítása, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az Országgyűlés egyik első ülésén 
megismerhettük az új miniszteri struktúrát, a felálló kormányzat új struktúráját. 
Abból kiderült, hogy a Miniszterelnöki Kormányirodát maga a miniszterelnök fogja 
felügyelni és ő kvázi miniszteri rangban a Miniszterelnöki Kormányiroda élén fog 
tevékenykedni. Ezzel önmagában semmi probléma nincs, bár elég furcsa helyzet állt 
elő azzal, hogy a miniszterelnök, akinek kollégái legszűkebb körét maguk a 
miniszterek alkotják, kvázi egy rangra helyezkedett ezáltal a saját maga által irányított 
minisztereivel. Ezzel önmagában semmi probléma, bár kicsit furcsa, a megszokott 
jogrendtől és a korábbi kormányzati struktúráktól eltérő, de ha a kormány ezt a 
struktúrát választja és így kíván működni, akkor ezt mi természetesen tiszteletben 
tartjuk azzal az egy feltétellel, hogy e mellé hozzátesszük a számonkérhetőséget. 

Nagyon fontos egy demokráciában, egy jogállamban, hogy a miniszterek 
számonkérhetőek legyenek és a választókat folyamatosan tudják tájékoztatni a 
parlament által is. Erre találták ki, a demokráciákban ezért létezik az 
interpellálhatóság, a kérdezhetőség intézménye, hogy a tisztelt választópolgárok, a 
magyar állampolgárok közvetlenül értesüljenek a kormányzat tevékenységéről, a 
magyar Országgyűlés keretein belül pedig a parlamenti képviselők azok, akik ezt a 
fajta ellenőrzést elvégzik. Abban az esetben, ha kvázi miniszteri rangban a 
Miniszterelnöki Kormányirodát a magyar miniszterelnök fogja irányítani, akkor 
szerintem úgy tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget, ha maga a miniszterelnök ebben a 
rangjában interpellálható, kérdezhető minden egyes alkalommal.  
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Tehát ez a törvénymódosítás, amit az Országgyűlésről szóló törvény kapcsán 
tettünk, arra vonatkozik, hogy a képviselőknek ne kelljen a válaszadó miniszterelnök 
úrra három alkalommal, három hétig várniuk, hanem mindig a soron következő 
alkalommal a miniszterelnök úr rendelkezésre álljon és be tudjon számolni annak a 
tárcának a feladatköréről, amibe most ezzel a változással lépett. (Dr. Apáti István 
megérkezik.)  

A módosítás igazából erre irányul. Annak érdekében, hogy a képviselők a 
dolgukat végezni tudják és a kormány is a saját maga által végzett feladatokról 
rendszeresen és gyors ütemben számot tudjon adni, kérem szépen a támogatásukat a 
tárgysorozatba vételhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 
tárgysorozatba vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak 
eldöntése, hogy az indítvánnyal az Országgyűlés érdemben foglalkozni kíván-e. 
Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Dr. Varga-Damm Andrea 
jelentkezik.) Varga-Damm Andrea képviselő asszonynak megadom a szót. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! Igazából csodálkoztam azon, hogy ezt a 
kezdeményezést egy ellenzéki pártnak kellett előterjesztenie, miután a kabinet 
struktúrája, a miniszterelnökségi kabinet és egyáltalán a kormányzati struktúra oly 
mértékű változáson ment keresztül, ami megkövetelné, hogy mindazok, akik felelősek 
a jogharmonizációért, az országgyűlési törvényt ennek megfelelően eleve módosítani 
javasolják. Most ugyanis van egy óriási szakadék a között, hogy a kormányzati 
struktúrában kihez lehet interpellálni és a között, amit az országgyűlési törvény e 
vonatkozásban tartalmaz. 

Tehát ha a bizottság úgy döntene, hogy a tárgysorozatba vételt most esetleg 
nem támogatja, egy idő után kénytelen lesz maga a kormány vagy az igazságügyi 
miniszter beterjeszteni valamifajta javaslatot, mert ezt a jelenleg fennálló 
koherenciazavart mindenképpen fel kell oldani. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A helyzet az, 

hogy a javaslatban lévő konkrét jogi megoldással kapcsolatban vannak aggályaink, 
nem látjuk igazán jó megoldásnak. Ugyanakkor azt, hogy e problémát rendezni kell, 
tudniillik, hogy hogyan lehet kérdezni, interpellálni a Kormányiroda hatáskörébe 
tartozó ügyekben a kormányt, fontosnak gondoljuk, ezért a napirendre tűzést 
támogatjuk, nem a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még további hozzászólás. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Visszaadom a szót az előterjesztőnek, ha a 
vitában elhangzottakra esetleg válaszolni kíván. 

Gyöngyösi Márton reflexiója 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök 
úr. Ha már az ellenzék részéről hozzászóltak, inkább a kormánypárti képviselők 
figyelmét szeretném felhívni arra, hogy azon törvényjavaslat indoklásában, amelyben 
a miniszteri struktúrát terjesztette elő a kormány, volt egy arra utaló mondat, hogy a 
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kormány a következő években törekszik arra, hogy hatékonnyá és gyors reagálásúvá 
tegye a kormányzati munkát, hiszen ebben a felgyorsult világban nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy elmenjenek mellettünk az események anélkül, hogy arra 
hatékonyan tudnánk reagálni. 

Én ezt úgy értelmeztem, hogy ez arra is vonatkozik, hogy a kormányzat 
ellenőrzése ennek megfelelően történhessen meg. Tehát én azért gondolom, hogy ezt 
a fajta koherenciazavart, amire képviselőtársaim is utaltak, ki kellene küszöbölni, 
ugyanis akkor, ha ez nem történik meg, azon túl, hogy van egyfajta teljesen méltatlan 
distinkció miniszter és miniszter között, még fönnáll az a látszat is, hogy ez a jelenlegi 
kormányzat kizárólag a hatalom koncentrációjára törekszik ezáltal, hogy a 
miniszterelnök vezeti a Miniszterelnöki Kormányirodát, miközben azt a 
demokratikus igényt, hogy a kormány ellenőrizhető és számonkérhető legyen, önök 
nem elégítik ki. Pedig ez egy széles körű igény, hogy a közvélemény tudjon 
tájékozódni; ez egy alapvető joga a magyar állampolgároknak, és ezáltal önök a 
magyar állampolgárokat fosztják meg ettől az alkotmányos joguktól. 

Én tehát nagyon szeretném kérni azt, hogy ezen gondolkozzanak el, vagy ha ezt 
a javaslatot nem támogatják, akkor legalább vegyék napirendre azt, hogy ezt a 
koherenciazavart hogyan tudják kiküszöbölni a magyar parlamentarizmus és 
elsősorban az önök érdekében. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) 
És aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 4 igen, 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba a törvényjavaslatot.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság a meghozott döntéséről 
házelnök urat írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi alpontot lezárom. Köszönjük 
szépen az előterjesztőnek a részvételét az ülésünkön. További szép napot kívánunk!  

Az Igazságügyi bizottsághoz benyújtandó módosítási javaslatok 
kezdeményezésének benyújtásáról szóló bizottsági határozat  
(Bizottsági határozati javaslat megtárgyalása) 

Soron következik 2. napirendi pontként, ahogy azt elfogadtuk, az Igazságügyi 
bizottsághoz benyújtandó módosítási javaslatok kezdeményezésének benyújtásáról 
szóló bizottsági határozat megtárgyalása.  

Jelen javaslat lényegében megegyezik az előző ciklusban benyújtott 
határozattal, vagyis a bizottság saját módosítási szándék benyújtására vonatkozó 
javaslatokat a bizottsági ülést megelőző munkanapon, a munkaidő végéig lehet 
benyújtani.  

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e az 
Igazságügyi bizottsághoz benyújtandó módosítási javaslatok kezdeményezésének 
benyújtásáról szóló bizottsági határozatot a kiküldött javaslatnak megfelelően. 
Kérem, szavazzunk! Aki egyetért? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta az Igazságügyi bizottsághoz 
benyújtandó módosítási javaslatok kezdeményezésének benyújtásáról szóló bizottsági 
határozatot. 
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Egyebek 

Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények 
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a 
deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság 
(Ellenőrző albizottság) létrehozása, tisztségviselőnek, tagjainak 
megválasztása 

Soron következik az egyebek napirendi pont megtárgyalása, az Igazságügyi 
bizottság Ellenőrző albizottságának létrehozása. Az előző bizottsági ülésen 
tájékoztattam képviselőtársaimat az albizottság létrehozásával és összetételével 
kapcsolatos javaslatomról. Ötfős albizottság létrehozását javasoltam, oly módon, hogy 
az albizottság elnökére a legnagyobb ellenzéki frakció, egyetlen alelnökére a 
kormánypárti frakciók, a fennmaradó három tag közül pedig kettőre a kormánypárti, 
egy tagra az ellenzéki frakciók tehessenek javaslatot.  

Erre figyelemmel kérdezem jobbikos képviselőtársaimat, hogy az albizottság 
elnöki tisztségét ki kívánja betölteni. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Varga-Damm Andreát 

javasoljuk. 
 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea, köszönöm szépen. Tájékoztatom 

képviselőtársaimat, hogy a kormánypárti képviselőtársaimtól azt a tájékoztatást 
kaptam, hogy dr. Bajkai István képviselő urat jelöli a Fidesz-KDNP az albizottság 
alelnöki tisztségére. Kérdezem képviselőtársamat, hogy megerősíti-e ezt. 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem ellenzéki képviselőtársaimat. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Varga Lászlóban 

maradtunk az MSZP részéről tagként. Vele is egyeztettünk. 
 
ELNÖK: Varga László tag, jó. A Fidesz-KDNP részéről pedig Czunyiné dr. 

Bertalan Judit alelnök asszonyt és dr. Becsó Károly képviselő urat jelöli a Fidesz-
KDNP az albizottság tagjává. Megerősítik ezt a jelöltek? (Dr. Becsó Károly és 
Czunyiné dr. Bertalan Judit jelzésére:) Igen, köszönöm. 

Határozathozatal 

Határozathozatal következik. Kérdezem képviselőtársaimat, létrehozzák-e az 
Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és 
gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő 
albizottságot, vagyis az Ellenőrző albizottságot, és megválasztják-e a tisztségviselőit és 
tagjait az imént tett javaslatok alapján. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 12 igen szavazattal az Ellenőrző albizottságát létrehozta, tisztségviselőit, 
tagjait megválasztotta. Képviselőtársaimnak az albizottsági munkához sok sikert 
kívánok. 
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Az Igazságügyi bizottság alelnöki helyettesítési sorrendjének 
módosítása 

Az egyebek napirendi pont keretében egy további javaslatom van. Dr. Kovács 
Zoltán alelnök úr megválasztásával egy további alelnöke lett bizottságunknak, ezért az 
előző ülésen megállapított alelnöki helyettesítési sorrendet módosítanunk kell. Azt 
javaslom ezért a bizottságnak, hogy a sorrend a következő legyen. Első helyettes: 
Vitányi István, Fidesz, alelnök úr; második helyettes: Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
Fidesz, alelnök asszony; harmadik helyettes: dr. Kovács Zoltán, Fidesz, alelnök úr; 
negyedik helyettes: Staudt Gábor, Jobbik, alelnök úr. 

Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem 
látok. Amennyiben nincs észrevétel, szavazás következik. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e a bizottság alelnöki helyettesítésével 
kapcsolatos javaslatommal. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem? (Szavazás.) 
Nincs. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Tájékoztatások 

Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat az egyebek napirendi pont keretében, 
hogy az alábbi tájékoztató anyagok érkeztek bizottságunkhoz: 

„Európa élvonalában - igazságügyi eredménytábla 2018” címmel az Országos 
Bírósági Hivatal által kiadott tájékoztató; 

„Az adatvédelmi csomag végrehajtása; a csomag közelgő alkalmazása előtt” 
címmel az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága által 
rendezett parlamentközi bizottsági ülésről készült jelentés; valamint  

„A parlamenti képviselők és a terrorizmus elleni bűnüldözés szereplőinek 
kapcsolata; a vallettai ajánlások végrehajtása” címmel az Európai Bizottság 
Fejlesztéspolitikai Igazgatósága és a Nemzetközi Igazságügyi és Jogállamiság Intézete 
által 2018. május 2-3. között Brüsszelben szervezett műhelytalálkozóról készül 
jelentés. 

A tájékoztatók megtekinthetők a nyári szünet végéig a bizottságunk 
titkárságán. 

Mint ahogy arról már értesültek képviselőtársaink, bizottságunk a holnapi 
napon is ülést tart. A 13 órakor kezdődő ülés megtartását a házelnök úr már írásban 
külön engedélyezte. A tárgyalandó napirendi pontokhoz készült háttéranyagok a 
parlament belső hálózatán elérhetők. Amennyiben javaslat érkezik a bizottsághoz 
további módosító javaslat benyújtására, azt a mai napon késő délután megküldjük. A 
módosított napirendi javaslatot, ahogy azt az ülés elején már jeleztem, még ma 
eljuttatjuk önökhöz; ugye, ez az MSZP javaslata, amelyet ma levettünk azzal a 
kéréssel, hogy holnap tárgyalja a bizottság. 

Kérdezem a bizottsági tagjaitól, van-e „egyebek” kategóriában bármilyen 
további javaslatuk? (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
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Az ülés berekesztése 

Ezzel a mai ülést berekesztem. Köszönöm aktív részvételüket, szép napot 
kívánok mindenkinek! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Lestár Éva és Prin Andrea 
 


