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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra) 

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 a 2019. évi tavaszi ülésszak első igazságügyi 
bizottsági ülésén. Köszöntöm ülésünkön bizottságunk új alelnökét, Jakab Péter urat, 
aki előzetesen kimentette magát a részvétel alól, mert egy másik bizottság előtt is meg 
kellett jelennie. 

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Czunyiné dr. Bertalan Judit alelnök asszony helyettesíti Vitányi István alelnök urat; 
Bajkai István képviselő úr helyettesíti Becsó Károly képviselőtársunkat; Demeter 
Zoltán képviselőtársunk helyettesíti Vigh László képviselő urat. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes. Varga-Damm Andrea képviselőtársunk tulajdonképpen 
jelen van, csak jelezte, hogy közben át kellett mennie a költségvetési bizottsági ülésre 
is, egyidejűleg két ülésen kell részt vennie. 

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirend 
módosítására indítvány nem érkezett, ezért most a napirendi javaslat elfogadásáról 
kell döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a kiküldött napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

A vagyonkezelő alapítványokról szóló T/4513. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a vagyonkezelő alapítványokról szóló 
T/4513. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm a bizottság ülésén az előterjesztő kormány képviseletében 
megjelent Völner Pál államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát; 
valamint Gyimesi Tamás Ferenc urat, az Igazságügyi Minisztérium helyettes 
államtitkárát. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. §-ában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem államtitkár urat, álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Megfelel, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs 
hozzászólás, a vitát lezárom. 

Kérdezem tehát a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 
a házszabály rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért vele? (Szavazás.) 
Nyolc. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 
44. §-ában foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez egy képviselői módosító javaslat érkezett, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely hat pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
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kiosztottunk. Egy döntésünk lesz mindösszesen: a háttéranyag egymással összefüggő, 
1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontjairól kell állást foglalnunk. A módosító indítványt Szabó 
Szabolcs független országgyűlési képviselőtársunk nyújtotta be; megállapítom, hogy 
képviselőtársunk nincs jelen. 

Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. A vitát megnyitom. Ki kíván 

hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Most a szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 

háttéranyag hivatkozott pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 8 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen 
pontjait nem fogadta el. 

Mivel a bizottság a képviselői módosító javaslatot nem fogadta el és saját 
módosítási szándékot nem fogalmazott meg, így a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot nem nyújtott be. 

Így tehát most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitát lezárta. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. 
Ezzel ezen napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük a megjelenést, államtitkár 
úr és helyettes államtitkár úr. (Dr. Völner Pál és dr. Gyimesi Tamás Ferenc távozik 
az ülésről.)  

A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. 
február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról 
szóló H/3606. számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország területén élő 
nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott 
beszámoló elfogadásáról szóló H/3606. számú határozati javaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy a 
határozati javaslat benyújtója az Igazságügyi bizottság, és a határozati házszabály 
32. § (1) bekezdése alapján a részletes vita lefolytatására az előterjesztő bizottság is 
kijelölhető. A részletes vitát ennek megfelelően folytatjuk le. 

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, ezért a részletes vita 
egy szakaszból áll, vagyis a javaslatnak a határozati házszabály 44. §-ában 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Az előterjesztő bizottság elnökeként azt javaslom, hogy a bizottság úgy 
határozzon, hogy a határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezéseknek. 
Megnyitom a vitát, kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt 
nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a határozati javaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
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bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy 
döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-ában foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Nyolc. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában, ahogy az általános vitában is tettem, a bizottság nevében előterjesztőként 
személyesen kívánok eljárni. A plenáris vitában a mai bizottsági ülésen történtekkel 
kapcsolatos bizottsági többségi véleményt ugyancsak személyesen kívánom 
ismertetni. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e ezzel a javaslatommal. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Nyolc. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatomat a bizottság elfogadta. 

Kérdezném továbbá az ellenzéki képviselőtársakat, kívánnak-e kisebbségi 
előadót állítani, de mivel nincsenek jelen, ezért nyilvánvalóan nem. Ezzel a napirendi 
pont tárgyalását lezárom. 

A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló T/4396. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a közhatalmat gyakorló politikusok és 
közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról szóló 
T/4396. számú, Keresztes László Lóránt és LMP-s képviselőtársai által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Megállapítom, hogy Keresztes 
László Lóránt LMP-s képviselőtársunk nincs jelen, valamint a további benyújtók 
közül sincs jelen senki.  

Az előterjesztő képviselők előzetesen nem kérték, hogy a mai napon 
indítványuk tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a határozati 
házszabály 58. § (3) bekezdése alapján távollétük a bizottsági eljárást nem 
akadályozza.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; tartózkodás 
nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 8 nem szavazattal, igen 
szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a törvényjavaslatot nem vette 
tárgysorozatba.  

A határozati házszabály értelmében a bizottság házelnök urat valamennyi 
tárgysorozatba vétel kérdésében meghozott döntéséről írásban értesíti. Ezzel ezt a 
napirendi pontot is lezárom. 

A közszolgálati tisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/4313. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: a közszolgálati tisztviselői 
illetményalap emeléséhez szükséges törvénymódosításokról címmel T/4313. számon 
Demeter Márta, LMP, képviselőtársunk és képviselőtársai által benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Megállapítom, hogy Demeter 
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Márta képviselő asszony… (Demeter Márta belép a terembe.) - itt van! (Derültség.) 
Jelen van, ebben a pillanatban érkezett meg. A 4. napirendi pontot tárgyaljuk… 
(Demeter Márta: Már a negyediket?!) De ebben érintett képviselő asszony. (Demeter 
Márta: A harmadikban is.) A másikban is volt - azon túl vagyunk, képviselő asszony. 
Tessék helyet foglalni! 

Kérdezem az előterjesztő képviselőt, kívánja-e szóban indokolni javaslatát; 
gondolom, igen, azért rohant ide és jelent meg. Megadom a szót képviselő 
asszonynak, tessék parancsolni! 

Demeter Márta szóbeli kiegészítése 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Az LMP benyújtott javaslata szerint a 
közszolgálati tisztviselői illetményalapot emelnénk meg 60 000 forintra a jelenlegi 
38 650 forint helyett. Ennek a javaslatnak az a háttere, hogy világosan látszik, hogy 
elképesztő bérválság van ma jelenleg Magyarországon. Ennek van egy piaci része, 
ahol egyébként egyértelműen a multinacionális nagyvállalatoknak kiszolgáltatottak a 
munkavállalók, és tudatosan alacsonyan tartottak a bérek, ami, azt gondolom, hogy 
elfogadhatatlan.  

Viszont van egy nagyon fontos másik része, ez pedig az államnak a szerepe, és 
azoknak a dolgozóknak a helyzete, akiket a magyar állam foglalkoztat. Ilyenformán 
vonatkozik ez mind a köztisztviselőkre, mind pedig az önkormányzati dolgozókra és 
minden olyan munkavállalóra, akik egyébként több százezren vannak, akiknek a 
fizetését, a bérét a köztisztviselői illetményalapból számítják. Jelenleg ott tart a 
helyzet, hogy kiürülhetnek az önkormányzatok, bedőlhetnek akár az okmányirodák; 
nagyon rossz a helyzet a rendvédelmi szervek állományában is, hiszen az ő 
illetményüket is a mai napig a köztisztviselői illetményalapból számítják. Éppen ezért 
szükséges ennek a megemelése. Jelen pillanatban javaslatunk szerint az összes 
illetményalap 60 000 forintra kerülne megemelésre, így a köztisztviselői 
illetményalap 38 650 forintról, a rendvédelmi illetményalap, amely szintén ezzel 
megegyező mértékű, illetve a honvédelmi illetményalap, amely egyébként valamelyest 
emelkedett, de még mindig csak 44 600 forint. Tehát ahhoz, hogy az állami 
intézményrendszer ne dőljön össze, ahhoz, hogy a magyar emberek számára a 
közszolgáltatások továbbra is biztosítottak legyenek, illetve a biztonsághoz szükséges 
állomány rendelkezésre álljon, ahhoz elengedhetetlen, hogy minden illetményalap 
60 000 forintra kerüljön megemelésre. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Demeter Márta képviselő asszonynak, hogy szóban 

kiegészítette a tárgysorozatba vétel érdekében benyújtott kérelmét.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs 

jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem képviselő asszonyt, kíván-e még 
valamit mondani. Tessék parancsolni! 

Demeter Márta zárszava 

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Akkor nekem csak 
kérdésem lenne, illetve kérésem, hogy kormánypárti képviselőtársaim ha megtennék, 
hogy megindokolják, mi az oka annak, hogy nem szólnak hozzá a javaslathoz; illetve 
majd nyilván kérdés, hogy hogyan szavaznak. Én reménykednék benne, hogy 
támogatják a javaslatunkat, hogy ez parlament elé kerülhessen, és ott lefolytathassuk 
róla a vitát, illetve adott esetben be lehessen hozzá módosító javaslatokat nyújtani. De 
mivel egy olyan törvénymódosításról beszélünk, amely érdemben szükséges ahhoz, 
hogy az állami működőképesség és a dolgozók helyzete, akik mindennap ebben a 
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rendszerben dolgoznak, biztosított legyen, ahhoz kérem, hogy indokolják meg a 
döntésüket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A kérdése nyilván költői kérdés volt, 

hiszen a vitát lezártam, ön zárszót tartott az imént. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki egyetért ezzel? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal, 
egyhangúlag, igen szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság a törvényjavaslatot nem 
vette tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. Köszönjük szépen képviselő asszony 
megjelenését; örülünk, hogy legalább a második indítvány vonatkozásában ide tudott 
érni. (Demeter Márta távozik az ülésről.)  

A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek 
vagyonosodásának átláthatóságáról szóló H/4369. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 5. napirendi pontunk: a közhatalmat gyakorlók, valamint a 
közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról címmel H/4369. 
számon Tordai Bence, Párbeszéd, képviselő által benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Megállapítom, hogy Tordai Bence 
képviselőtársunk nincs jelen, ő egyedüli benyújtó volt.  

Az előterjesztő képviselő előzetesen nem kérte, hogy a mai napon indítványa 
tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a határozati házszabály 58. § (3) 
bekezdése alapján távolléte a bizottság eljárását nem akadályozza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki egyetért ezzel? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal, 
egyhangúlag, igen szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az országgyűlési képviselők jogainak védelméről szóló H/4076. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 6. napirendi pontunk: az országgyűlési képviselők jogainak 
védelméről címmel H/4076. számon Arató Gergely, DK, képviselő által benyújtott 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. Képviselőtársunk, aki egyben 
bizottsági tag is, nincs jelen. 

Az előterjesztő képviselő egyedüli benyújtó volt és előzetesen nem kérte, hogy a 
mai napon indítványa tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a 
határozati házszabály 58. § (3) bekezdése alapján távolléte a bizottság eljárását nem 
akadályozza. 

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 



12 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki egyetért ezzel? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 nem szavazattal, 
egyhangúlag, igen szavazat és tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette 
tárgysorozatba. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. (Dr. Varga-Damm Andrea 
megérkezik az ülésre.)  

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a belépési 
engedélyek kiadásával összefüggő rendelkezéseinek a 
módosításáról szóló T/3897. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik 7. napirendi pontunk: az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvénynek a belépési engedélyek kiadásával összefüggő rendelkezéseinek a 
módosításáról címmel T/3897. számon Arató Gergely, DK, képviselőtársunk és 
képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való döntés. 
Mint ahogy megállapítottuk az előző napirendi pont tekintetében is, Arató Gergely 
nincs jelen, és megállapítom, hogy a további benyújtók közül sincs jelen senki. 

Az előterjesztő képviselők előzetesen nem kérték, hogy a mai napon 
indítványuk tárgysorozatba vételéről a bizottság ne döntsön, ezért a határozati 
házszabály 58. § (3) bekezdése alapján távollétük a bizottsági eljárást nem 
akadályozza.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) 
Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Egy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc nem; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen, 8 nem szavazat mellett 
és tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. 

A DK képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 
2018. december 10-i ülésvezetése tárgyában (IUB-41/62-1/2018.) 
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. §-a szerinti eljárásban) 

Soron következik 8. napirendi pontunk megtárgyalása: a DK 
képviselőcsoportjának megkeresése Kövér László házelnök 2018. december 10-i 
ülésvezetése tárgyában. A bizottságunk feladata állásfoglalás kialakítása az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti eljárásban, 
figyelemmel arra, hogy a DK frakciója nevében Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes 
asszony 2018. december 13-án kérelemmel fordult az Igazságügyi bizottsághoz mint 
házszabály értelmezéséért felelős bizottsághoz, melyben a bizottság állásfoglalásának 
kialakítását kérte Kövér László házelnök úr 2018. december 10-i ülésvezetésével 
kapcsolatban. Képviselőtársaim megkapták az eseti jellegű állásfoglalás tervezetét, a 
megkeresést pedig munkatársaim kiosztották.  

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
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Határozathozatal 

Az állásfoglalásról való döntés következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, 
elfogadják-e az eseti jellegű állásfoglalást a kiküldött szövege szerint. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Egy; és tartózkodás 
nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 1 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az állásfoglalást elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

A Párbeszéd, a DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik 
képviselőcsoportjának megkeresése a T/3628. számú 
törvényjavaslat általános vitájának lefolytatása tárgyában (IUB-
41/56-3/2018.)  
(Állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 61. §-a szerinti eljárásban) 

Soron következik 9. napirendi pontunk: a Párbeszéd, a DK, az MSZP, az LMP 
és a Jobbik képviselőcsoportjának megkeresése a T/3628. számú törvényjavaslat 
általános vitájának lefolytatása tárgyában. A bizottságunk feladata állásfoglalás 
kialakítása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 61. §-a szerinti 
eljárásban, figyelemmel arra, hogy a Párbeszéd-frakció nevében Szabó Timea 
frakcióvezető asszony, a DK frakciója nevében Vadai Ágnes frakcióvezető-helyettes 
asszony, az MSZP frakciója nevében Harangozó Tamás frakcióvezető-helyettes úr, az 
LMP frakciója nevében Demeter Márta frakcióvezető-helyettes asszony, a Jobbik 
frakciója nevében Staudt Gábor frakcióvezető-helyettes úr 2018. december 10-én 
kérelemmel fordult az Igazságügyi bizottsághoz mint házszabály értelmezéséért 
felelős bizottsághoz, melyben a bizottság állásfoglalásának kialakítását kérték a 
munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3628. számú törvényjavaslat 
általános vitájának lefolytatásával kapcsolatban. Képviselőtársaim megkapták az eseti 
jellegű állásfoglalás tervezetét, a megkeresést pedig munkatársaim kiosztották.  

Az Országgyűlésről szóló törvény 61. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 
házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelős bizottság legalább öt független 
képviselő kérésére foglal állást. Bár a kérelmet dr. Szél Bernadett független képviselő 
is aláírta, azonban rajta kívül más független képviselő nem, ezért Szél Bernadett 
független képviselő asszony a kérelem benyújtójaként nem vehető figyelembe.  

Az Országgyűlésről szóló törvény hivatkozott 61. § (3) bekezdése alapján 
megállapítható, hogy a Jobbik frakciója a kérelem benyújtójának tekinthető akkor is, 
ha a kérelem tényleges aláírója az általa kezdeményezett ügyrendi állásfoglalás 
tárgyalásakor már nem képviselő, mivel a kérelem benyújtásakor Staudt Gábor 
frakcióvezető-helyettes volt, és a frakció nevében joghatályosan járhatott el. 

Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs 
ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadják-e az eseti jellegű állásfoglalást a 
kiküldött szövege szerint. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Egy; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül az állásfoglalást elfogadta. Ezzel 
ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Most utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalása következik. 
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A bizottsági alelnöki helyettesítési sorrend módosítása  
(A HHSZ 109. § (2) bekezdés alapján) 

Jakab Péter alelnök úr megválasztásával új alelnöke lett a bizottságunknak, 
ezért az alelnöki helyettesítési sorrendet újból meg kell állapítanunk. Azt javaslom a 
bizottságnak, hogy a sorrendben a negyedik helyettes Jakab Péter Jobbik-alelnök úr 
legyen, egyebekben a sorrend ne változzon. 

Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) 
Jelentkezőt nem látok.  

Határozathozatal 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, egyetért-e a bizottsági alelnökök 
helyettesítésével kapcsolatos javaslatommal. Aki egyetért? (Szavazás.) Hét. Aki nem? 
(Szavazás.) Kettő; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 7 igen és 2 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy következő ülésünkre várhatóan 2019. 
március 12-én, kedden kerül sor.  

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e egyebek között bármilyen további 
javaslatuk. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Nagyon köszönöm mindenkinek az 
aktív jelenlétét. Szép napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 30 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


