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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 Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és a 
meghívottakat. 

A bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a helyettesítések rendjét: 
Bajkai István kollégánk helyettesíti Becsó Károlyt, Kovács Zoltán helyettesíti Demeter 
Zoltánt, Czunyiné Bertalan Judit pedig Vigh László képviselőtársunkat. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem a bizottság 
tagjait, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, ki támogatja a 
kiküldött napirendi javaslat elfogadását. Kérem, szavazzunk! Aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Tíz. Aki nem? (Szavazás.) Ilyen nincs. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett a napirendet elfogadta.  

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint 
egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló T/8019. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló T/8019. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében Bordás Gábor és Bíró Attila 
helyettes államtitkár urakat, a Miniszterelnökség részéről. 

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 törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Megfelel a házszabályi feltételeknek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Nagyon röviden jelzem, hogy tekintettel arra, hogy a 

törvényjavaslat esetében - és ezt már a következőre is mondom - elmaradt a szükséges 
társadalmi egyeztetés a benyújtás előtt, ezért nem felel meg álláspontom szerint a 
jogalkotási törvénynek és így a házszabálynak sem. (Dr. Vitányi István megérkezik az 
ülésre.)  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Nincs ilyen 
jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Kettő. S aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Kettő. S aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a 
részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. 

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak 
jogállásáról szóló T/8020. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a különleges jogállású szervekről és az 
általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló T/8020. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztő kormányt 
ugyancsak Bordás Gábor és Bíró Attila helyettes államtitkár urak képviselik, ezúttal is 
tisztelettel köszöntöm önöket.  

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 törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából.  

Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabályi rendelkezéseknek.  

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Megfelel a házszabályi feltételeknek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 

házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Kettő. S aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Kettő. S aki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a 
részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak; 
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Bíró helyettes államtitkár úr még marad a következő napirendi ponthoz is. (Dr. Bordás 
Gábor távozik az ülésről.) 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
T/8017. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 3. napirendi pontunk: a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/8017. 
számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Ismételten köszöntöm Bíró Attila helyettes államtitkár urat, a Miniszterelnökség 
részéről. 

Megnyitom a vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő 
kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek.  

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Megfelel a házszabályi feltételeknek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr, csak röviden. A háttéranyag 

1. és 3. pontjának, Kunhalmi Ágnes, Hiszékeny Dezső és Szabó Sándor… 
 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, most még csak a házszabálynak 

megfelelőségről van szó, majd a következőnél… (Dr. Varga László: Jó, rendben.) 
Köszönöm szépen. 

Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e ebben a körben, a házszabályi 
megfelelőség tekintetében valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem 
látok. A vitát lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy. És tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 
az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, amely négy pontból áll, és a bizottságnak kiosztottuk.  

Most a háttéranyag egymással összefüggő 1., 3. és 4. pontjairól kell döntenünk. 
A módosító indítványt Kunhalmi Ágnes, Hiszékeny Dezső és Szabó Sándor, MSZP, 
képviselők nyújtották be. Az előterjesztők közül nincs jelen senki. Megadom a szót 
Varga László képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor most ebben a 

kalapban, némileg visszautalva az előző kérdésre, a házszabályszerűségre, akár ott is 
elmondhattam volna persze az első álláspontomat, hogy ahogy Arató Gergely 
elmondta, sem a jogalkotási törvénynek, sem a házszabálynak nem felel meg az, hogy 
ilyen súlyú kérdéseket gyakorlatilag mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül hoznak 
be és nyújtanak be. Emlékszünk arra, amikor tulajdonképpen egy nap alatt iszonyatos 
dömpinggel számtalan jogszabály módosítását nyújtották be.  
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Itt a konkrét háttéranyag vonatkozó pontja, a Kunhalmi Ágnes, Hiszékeny Dezső 
és Szabó Sándor által jegyzett módosító javaslat pont arról szól, hogy például az 
építésügyi igazgatás maradékát az önkormányzatokkal való mindenféle egyeztetés 
nélkül ilyen módon nem lehet elvenni a helyi önkormányzatoktól. (Arató Gergely 
kimegy a teremből.) Érthetetlen ez a kapkodás és ennek a jelenlegi rendszernek az 
ilyen módon való szétverése. Tulajdonképpen az, hogy a vonatkozó pontok kerüljenek 
elhagyásra, az lehetőséget adna arra, hogy széles körű egyeztetéssel újragondolásra 
kerüljön ez a kérdéskör. Azt kérem tehát önöktől, hogy támogassák a képviselőink 
javaslatát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Szerintem ezt a javaslatot le kell venni 
a napirendről. 58 darab módosítás érkezett be, miután már az általános vitát 
lefolytattuk, és úgy tűnik, úgy van szerkesztve a bizottsági módosító, mintha ezek nagy 
részben technikai jellegűek lennének, de nem azok. (Arató Gergely visszatér a 
terembe.) Rengeteg olyan érdemi kérdés van, amiről azt gondolom, hogy általános vitát 
kellene lefolytatni, és meg kell mondjam, teljesen úgy tűnik, hogy ez az egész 
módosítócsomag arra volt jó, hogy bizonyos oligarchakörök nagyberuházásait 
eljárásgyorsításokkal lehessen támogatni… 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, külön lesz még az 58 pontos módosítójavaslat-

tervezetről szó, most csak a háttéranyag egymással összefüggő 1., 3. és 4. pontjait 
tárgyaljuk.  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Igen, de gondoltam, hogy akkor nem 

szólok hárompercenként hozzá… 
 
ELNÖK: Ja, jó! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): …tehát szerintem ez sokkal 

egyszerűbb.  
 
ELNÖK: Jó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): A háttéranyag 1. és 3. pontja sem 

véletlenül született, az ellenzéki javaslat sem véletlenül született, amikor is még nem 
tudták, hogy itt egy 58 pontból álló bizottsági módosító jön be. Ez az egész 
javaslatcsomag annál sokkal többet ér, és sokkal nagyobb társadalmi hatása lesz, mint 
ami ma látszik ebből, és azt gondolom, hogy ilyen módon nem lehet jogszabályt alkotni. 
Tehát ez valami döbbenet! Nem először fordul elő, az elmúlt másfél évben ezzel 
gyakran találkozunk, de azért a kormányhivatalok állnak a polgárokhoz a legközelebb, 
a legtöbb dolgot ők intézik, az állammal, a hivatallal az emberek leginkább ennek az 
intézményrendszernek az útján találkoznak, és azt gondolom, hogy ezt így egyszerűen 
nem lehet folytatni. Tudom, hogy nem fogják levenni a napirendről, tudom, hogy át fog 
menni, mindent meg fognak szavazni - ez nem kétséges számomra. De legalább legyen 
benne a jegyzőkönyvben, hogy így nem lehet jogszabályt alkotni, és nem lehet olyan 
jogszabálycsomagot alkotni, ami az állampolgárok mindennapi életére igen erőteljesen 
hatni fog. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a vita ezen 
szakaszában kíván-e még valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Czunyiné alelnök asszony, 
tessék parancsolni! 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a 

szót, elnök úr, csak egy mondat, és szintén a jegyzőkönyv kedvéért. Amiről Varga-
Damm Andrea képviselőtársam beszélt, az nyilván az általános vitában, illetve a 
parlamentben elhangzott. Azt gondolom, hogy nem ezen kellene most már… (Dr. 
Varga László: Most jöttek be! - Dr. Varga-Damm Andrea: Most jött be!) Azok az 
általános észrevételei, és azt gondolom, volt mód és alkalom az általános vita során is 
elmondani a véleményüket. Az 58 módosító javaslat egyébként technikai, tisztázó és 
pontosító javaslat.  

S azt szeretném még hozzátenni, hogy valóban igaza van képviselőtársamnak, a 
kormányhivatal valóban az állampolgárokhoz legközelebbi ügyintézési pont. Az 
általános vitában jómagam mondtam el, hogy a jelenleg előttünk fekvő jogszabály, 
illetve annak tervezete a közigazgatás rugalmasabb működését és az állampolgárok 
minél hatékonyabb kiszolgálását célzó javaslattal állt elénk. Egyrészt egyszerűsít, 
másrészt deregulál, harmadrészt pedig olyan folyamatokat helyez más hatáskörbe, ami 
atipikus közigazgatási ügy. Tehát azt gondolom, hogy az általános vita során is bőven 
volt időnk erről beszélni, és ezeket tisztázza és rakja rendbe az előttünk fekvő 
módosítók köre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Viszont a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a 
háttéranyag egymással összefüggő 1., 3. és 4. pontjairól. 

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormányzatnak 

az az álláspontja, hogy ez a terület a kormányhivatalokhoz kerüljön át. Tehát nem 
támogatja ezeket a pontokat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel nincs több hozzászóló, szavazás következik. 

Kérdezem, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő ezen pontjait. Aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag 2. pontjára. A módosító indítványt Kocsis-Cake Olivio, 
Párbeszéd, képviselő nyújtotta be. Képviselő úr jelen van. Kérdezem, kívánja-e a 
módosító javaslatát indokolni. (Kocsis-Cake Olivio jelzésére:) Nem. Most a kormányt 
kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról.  

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. 

Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 58 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
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valamennyi tagja a tegnapi nap során megkapott. Elsőként kérdezem a kormány 
álláspontját a megküldött bizottsági módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. BÍRÓ ATTILA helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány 

támogatja a bizottsági módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm. Nem szerettem volna még 

egyszer szólni, de Czunyiné Bertalan Judit asszony indított erre. Hát, szóval, ezek nem 
technikai jellegű módosítások mind. Csak példát mondok. Sajtórendészeti vétség 
tekintetében az NMHH helyett a fővárosi, megyei kormányhivatalok kerülnek 
kijelölésre mint szabálysértési hatóság; azért ez sem egy technikai módosítás. Aztán 
például az, hogy az általános szabálysértési hatósági hatáskör rendőrséghez történő 
telepítésével a szabálysértési hatósági ügyekben eljáró ügyintézőknek egy része átkerül 
a rendőrséghez, ezáltal kormánytisztviselői jogviszonyuk rendészeti igazgatási 
alkalmazotti jogviszonyra változik; elég határozott és elég erőteljes változás, és nagyon 
sok honfitársunkat érinti.  

Az egyes jogviszonyokat szabályozó törvényekben az illetménysávok eltérőek, 
így eltérő lehet a jelenlegi illetmény és a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban elérhető 
illetmény. Ugyan van egy korrekciós díj, amelyet a 2018. évi CXXV. törvény határoz 
meg, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy részletes vita időpontjára benyújtani ilyen 
lényeges kérdéseket, ez egyszerűen elfogadhatatlan, azon túl, hogy a jogalkotási 
törvénynek sem felel meg. Úgyhogy nem tudom, miért gondolja a kormány képviselője, 
hogy a házszabálynak megfelel.  

Ezzel kapcsolatban tehát azt szeretném mondani, hogy le kell venni a 
napirendről, és a szakértőket kellene megkérni, hogy nézzék át ezt a módosítást, mert 
biztos vagyok benne, hogy megint koherenciazavarok tömegét fogja keletkeztetni, és 
február-márciusban, már most látom, hogy érkeznek majd azok a módosító javaslatok, 
mármint törvénymódosító javaslatok, amelyeket azért fogunk tárgyalni, hogy a most 
benyújtott, teljesen átgondolatlan javaslatok által keletkezett koherenciazavarokat és 
hiányokat majd az pótolja. Kilenc éve nem történik más, mint hogy a törvénygyár hibáit 
korrigáló törvénymódosítások módosításainak a módosításait tárgyaljuk. Tehát ez 
valami elmebaj! Itt hónapokat feleslegesen dolgozunk ahhoz képest, mint ha egyszer 
valamit átnéztek volna vagy végiggondoltak volna az előtt, mielőtt a Házhoz benyújtják. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Kénytelen vagyok körülbelül ott folytatni, ahol 

képviselő asszony abbahagyta. Ha azt megmagyarázza nekem valaki, hogy például a 
23. §-ba hogyan kerül be a hivatásos vadászok fegyverhasználatával kapcsolatos 
szabályozás (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen!), úgy, hogy egyébként egy meg sem 
nyitott, az eredeti törvényjavaslatban meg sem nyitott paragrafust módosít, hogy 
ennek mi köze van a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, hogy a maroklőfegyverét 
hogyan használhatja a hivatásos vadász, hát, akkor tényleg nagyon nagy tisztelettel 
leszek iránta. Egyszerűen megint arról van szó, hogy vannak ötleteik; gondolom, ezt 
egyébként a nagy befolyású vadászlobbi - nézek elnök úrra - megrendelte, kérte; most 
akkor ebben a törvényben a vadászati törvényről úgyis szó volt, bele lehet írni. Nincs 
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ezzel probléma; ha ez a szándék, ez valamiért fontos, nyilván akkor be lehet nyújtani 
akár önálló képviselői indítványként, akár kormányjavaslatként a vadászati törvénynek 
egy kisebb vagy nagyobb terjedelmű felülvizsgálatát, és akkor remélhetőleg az ehhez 
értő kollégák ezt a kérdést megvitatják.  

Azt kell mondanom, hogy ami például ebben a törvényjavaslatban is és majd 
pláne a következőben zajlik, az a rendszeres, módszeres jogalkotásnak a megcsúfolása. 
Tehát össze nem illő elemek kerülnek be eleve egy salátatörvénybe, majd a 
módosítások során, a bizottsági vita során bizottsági módosítóként még hozzá 
pakolunk egy kicsit a gyümölcstortára, még egy kis cseresznyét, még egy kis 
tejszínhabot, ha kell bele, ha nem, meg egy kis chilit, meg egy kicsi kolbászt is a tetejére, 
és aztán mindannyian izgatottan várjuk, hogy a Törvényalkotási bizottság 
kormánypárti többségének milyen újabb zseniális ötletei támadnak, amelyek 
egyébként általában ellenkeznek a bizottság ötleteivel. Eközben az érintettekkel, a 
szakmával nem beszélget senki. Azt kell mondanom, hogy ebből szükségképpen rossz 
minőségű jogszabályok születnek, függetlenül egyébként attól, hogy a politikai 
szándékok milyenek egy-egy jogszabály mögött.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván szólni. (Jelzésre:) Ismét Varga-

Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Ha már itt van a 

Kúria elnöke, legalább előtte tudom elmondani, hogy a törvényszékek és 
járásbíróságok illetékességi területét érintő változások miért egy bizottsági 
módosítóban érkeznek meg. Totálisan elbizonytalanítják mind a polgárokat, mind a 
bírákat - ez egyszerűen valami elképesztő! (Közbeszólás: Ez a következő.) Ja, 
bocsánatot kérek, ez a következő - elnézést kérek! (Derültség.)  

 
ELNÖK: Akkor képviselőtársunk visszavonta az imént tett szavait, mert ez a 

következő napirendi pont tárgya. (Derültség.) Czunyiné alelnök asszonyé a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök úr, 

köszönöm a szót. Én csak a jelenlegi szituációt szeretném leképezni. Képviselőtársaim 
itt a fővárosi kormányhivatalok, illetve a kormányhivatalokról szóló törvénymódosítás, 
illetve bizottsági részletes vita kapcsán némiképpen úgy szóltak hozzá, minthogyha az 
általános vitában nem vettek volna részt, vagy a törvényjavaslat nem került volna 
hozzájuk. Nyilván van technikai, és a zöme valóban technikai a bizottsági 
módosítóknak, csak pontosan emlékszem rá, hogy valamennyi képviselőtársam, aki itt 
is szót kért, ugyanezeket elmondta a parlamentben az általános vitában, vagy ezekre 
hajazót, tehát ugyanazokat ismételik. Én elhiszem, hogy képviselőtársaim arra a vitára 
már nem emlékeznek, mert az előtte lévő 15 órás vitában (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Emlékszünk rá!), amiben arról vitatkoztak, hogy vitatkozhatnak vagy nem 
vitatkozhatnak, abban elfáradtak.  

Tehát szerintem most az előttünk fekvő törvényjavaslatról beszéljünk, illetve a 
bizottsági módosítóról. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ismét Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Kétségkívül képviselő asszony valóban nem az 

általános vitát ismételte meg, hanem megelégedett az ellenzék szokásos sértegetésével. 
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(Dr. Varga-Damm Andrea: Így van!) Ámde ezt ez alkalommal alaptalanul teszi. 
Egyrészt rosszul emlékszik arra, hogy kik vettek részt ebben a vitában, de ez a kisebbik 
baj. De az általános vitában sem volt szó a hivatásos vadászok marokfegyvereiről 
(Derültség.), ne haragudjon, márpedig én ezt kifogásoltam! Épp azt kifogásoltam, hogy 
olyan témák kerültek be ebbe a módosító javaslatba, amelyeket egyébként nem hoztak 
be törvényjavaslatban (Dr. Gyüre Csaba: Így van.), és például az általános vitát is ilyen 
módon kerülte meg az előterjesztő ezekben a témákban.  

 
ELNÖK: Harmadszor is Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Kénytelen vagyok Czunyiné Bertalan 

Judit szavaira reagálni. Először is, az előző héten 34 darab törvényjavaslatot nyújtottak 
be, kettőezer oldal terjedelemben, amit már az elmúlt hét ötnapos munkahetén 
tárgyaltunk, köztük, igen, azt a gyalázatos országgyűlésitörvény-módosító javaslatot, 
illetőleg a házszabályt módosító javaslatot. Igen, elmondtuk, hogy mik a sérelmeink; 
nem azt mondtuk el, hogy hogyan nem szólhatunk, mert szólni még szólhatunk, csak 
semmit nem fogadnak el, ami indokolná, hogy a magyar polgárok jobb léte és 
tájékozódó képessége, mondjuk, nőjön az Országgyűlés munkájának eredményeként.  

Tehát annyit szeretnék elmondani, hogy azt nem lehet itt kimondani, hogy ami 
még nem volt bent a javaslatban, azt az általános vitában tárgyaltuk, mert ezek a 
módosító javaslatok nem voltak bent az általános vitára alkalmas törvényjavaslatban. 
Tehát nem is értem, hogy bárki hogyan gondolja azt, hogy egy bizottságban azzal érvel, 
hogy amit az általános vitában elmondtak, azt mondják el itt is. Nem tudjuk azt 
elmondani, mert 58 darab módosító javaslatot, amit éjszaka nyújtanak be, és fel kell 
tudni dolgozni, mi azt tárgyaljuk most részletes vitában, ami azt jelenti, most is 
megismétlem: ez nem felel meg sem a házszabálynak, sem a jogalkotási törvénynek, és 
egyébként pedig egyáltalán nem felel meg azoknak a társadalmi csoportoknak, 
amelyeket érint, és gyakorlatilag vita nélkül visznek át törvénymódosító javaslatokat. 

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, a kormányoldal szinte minden lényegest elmondott 
a javaslattal kapcsolatban. Összességében, ha lehet ezt a kifejezést használni, akkor a 
magam részéről nyugalommal konstatálom, hogy az ellenzéki-balliberális oldal - 
amihez a Jobbikot is kénytelen vagyok hozzásorolni (Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj, 
istenem!) - érdemi észrevételt nem tett a javaslattal kapcsolatban. Tehát részben 
eljárási, részben formai kifogásokra hivatkozik, érdemi hozzászólás egyetlenegy 
pontjával kapcsolatban nem érkezett. Ez azt jelenti, hogy magát a fejlődés irányát, a 
jogalkotás irányát nem kifogásolják. 

Az a megjegyzés tényleg elviszi a vitát és elviszi az érdemi munkától valóban ezt 
a vitát, ha olyan megjegyzések hangoznak el, mint törvények, törvények, törvények 
módosításainak a módosításai, vagy hogy folyamatos önkorrekcióról lenne szó a 
törvényalkotásban, ami tényszerűen nem igaz. Ugyanakkor az is megállapítható, 
képviselő asszony arra is tett bizonyos szempontból kitételt, ami szintén nem érdemi 
kérdés, de a vita súlyának az elvitelére bizonyos szempontból negatív hangulat 
megteremtésére alkalmas, hogy az ellenzék „még” szólhat; nemhogy szólhat, hanem 
saját maga választja meg, hogy például hol szeretne ülni, vagy honnan szeretne 
szónokolni a Parlament épületében. Tehát azt gondolom, hogy finoman szólva is, amit 
mondott a képviselő asszony, túlzás vagy rosszindulatú megjegyzés. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük. Arató Gergely képviselőtársunké a szó, harmadszor. Tessék 

parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Azt szeretném csak szelíden megjegyezni, hogy, tisztelt 

képviselő úr, a jogfejlődés általános irányáról vallott véleményünket valóban az 
általános vitákban mondtuk el, és ennek nincs is itt a helye. De ez nem azt jelenti, hogy 
egyetértünk azzal, amit önök ebben képviselnek.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom, most szavazás következik. 
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött 

módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Négy; és tartózkodás 
nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki egyetért ezzel? (Szavazás.) Nyolc. Aki 
nem? (Szavazás.) Négy; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 
igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság a részletes vitát lezárta, 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen. (Dr. Bíró Attila és munkatársai 
távoznak az ülésről.)  

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 
megteremtésével összefüggő módosításáról szóló T/8016. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 4. napirendi pontunk: az egyes törvényeknek az egyfokú járási 
hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló T/8016. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 

Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat 
és Salgó László helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium részéről. 
Köszöntöm továbbá ülésünkön Darák Péter urat, a Kúria elnökét, Répássy Árpád urat, 
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesét, Lajtár István legfőbbügyész-helyettes 
urat, továbbá köszöntöm Szecskó József helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi 
Minisztérium részéről, és Hajas Barnabás főosztályvezető urat, szintén az Igazságügyi 
Minisztérium részéről.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

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

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát 
lezárom. 
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Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy; és tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy 8 igen és 4 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. (Dr. Fülöp Erik megérkezik 
az ülésre.) 

Mivel az előterjesztéshez egy képviselői módosító javaslat érkezett, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, amely négy pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. Egyetlen döntésünk lesz, mégpedig a háttéranyag egymással összefüggő 
1., 2., 3. és 4. pontjairól kell döntenünk. A módosító indítványt Keresztes László Lóránt, 
LMP, képviselő nyújtotta be. Képviselő úr nincs jelen. 

Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk, 

elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván e 

vonatkozásban hozzászólni. (Jelzésre:) Megadom a szót Arató Gergely 
képviselőtársunknak. Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Keresztes László Lóránt 

képviselőtársunk töretlen, ámde némiképp indokolatlan optimizmussal abban a 
tárgykörben nyújtott be módosító javaslatokat, hogy legalább azt a részét vegyük ki 
ennek a törvényjavaslatnak, amelynek, még egyszer mondom, a címe az egyfokú járási 
hivatali eljárások megteremtésével foglalkozik, hogy az egyfokú járási hivatali eljárások 
keretében legalább az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat ne változtassuk 
meg. Azért az mégiscsak egy teljes szürrealitás, hogy az egyfokú eljárások keretében, 
sok minden más mellett, nekiállunk az Alkotmánybíróságot is fabrikálni! Kicsit 
nagyobb tiszteletet érdemelne az alkotmánybíráskodás még jelenlegi lepusztított 
állapotában is, mint azt, hogy egy törvény lábjegyzetében módosítsuk.  

Ugyanazt gondolom, mint amit korábban is mondtam már, hogy ha van erre 
szándék, akkor tessenek benyújtani külön törvényben, és tisztességes parlamenti 
eljárásban tárgyaljuk meg. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még e vonatkozásban 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
Szavazás következik. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 

egymással összefüggő 1., 2., 3. és 4. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 
igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem 
fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 47 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi nap során megkapott. Felhívom képviselőtársaim 
figyelmét, hogy a benyújtott módosítójavaslat-tervezet tartalmazza a Varga Judit 
igazságügyi miniszter asszony által bejelentett, a bírák javadalmazásával kapcsolatos 
javaslatot is. Felhívom továbbá a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a módosítójavaslat-
tervezet olyan elemeket is tartalmaz, melyek a határozati házszabály 42. § b) pontja 
alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. A módosító 
javaslatról való döntés keretében a bizottság egyben a módosítópont megfelelőségéről 
is állást foglal. 
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Elsőként kérdezem a kormány álláspontját a megküldött bizottsági 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Varga-Damm Andrea 
képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

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

nehéz helyzetbe hoztak minket, mert természetes az, hogy a bírák illetményéről 
bármilyen összefüggésben javító szándékú javaslatot meg fogunk szavazni. Tehát ez 
nem kérdés.  

A kérdés számomra az: ha november 12-én be tudták nyújtani ezt a 
törvénymódosítójavaslat-csomagot, akkor november 12. és november 25. között jutott 
eszükbe egyáltalán ezeknek az illetményszabályoknak, valamint a törvényszéki és 
járásbírósági illetékességi területeknek az átrajzolására a gondolat? Mondja már el, 
államtitkár úr, hogy mi történt ebben a 13 napban! Bizonyára nem két napot 
foglalkoztak ezzel a T/8016-os törvénymódosítójavaslat-csomaggal. Az előtt miért nem 
látták azt, ami ebben a 13 napban hirtelen megszületett? És egyébként pedig az is 
kérdéses számomra, hogy egy parlamenti bizottság módosító javaslataival történik meg 
a törvényszéki és a járásbírósági illetékességi rendszer megváltoztatása? És a bírák 
javadalmazásának szempontrendszere? Most tényleg, önök lábban tiporják ezt a 
jogállami rendszert, ami itt van! Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy önök tisztelik 
azokat a társadalmi csoportokat, akikkel kapcsolatban ebben a módosítójavaslat-
csomagban rendelkezés van. Mert ha tisztelik, akkor már az eredeti jogszabályban vagy 
legalább valami más jogszabálytervezetben tüntették volna föl! Az pedig - csatlakozom 
az előttem szólóhoz, amivel Keresztes László Lóránt képviselőtársunk próbálkozott -, 
hogy az alkotmánybírák jogállásáról szóló szabályok bele vannak rakva egy ilyen 
salátatörvénybe…! Ennyire nem tiszteljük ezeket az embereket? Ha a kormányzat, a 
kormánypárti képviselők nem tisztelik ezeket a magas tisztségű embereket, akkor 
hogyan várják el, hogy a társadalom tisztelje őket?  

Úgyhogy én szeretném, ha Völner Pál államtitkár úr elmondaná, hogy ezt a 
javaslatcsomagot miért bizottsági módosító javaslatként kellett beterjeszteni, ha ők 
egyébként a jogalkotás során úgy gondolták, hogy ez indokolt, ami ebben szerepel. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Varga László képviselőtársunknak, 

tájékoztatnom kell ismét képviselő asszonyt és a bizottságot, hogy nem a kormány 
módosítójavaslat-tervezetéről van szó, hanem a bizottság kormánypárti tagjainak (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Hát még inkább!) a 47 pontos előterjesztéséről, így a kormány 
e vonatkozásban nem tud semmilyen nyilatkozatot adni és nem tud semmilyen 
kérdésre válaszolni.  

Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Én magam is felszólaltam az 

általános vitában, és ott hallhattuk igazságügyi miniszter asszonynak a javaslatát a 
bírák illetményének megemelésével kapcsolatban. Ez nyilván egy elég összetett 
javaslat, és valóban megérte volna, hogy egy önálló előterjesztésben tárgyalja ezt az 
Országgyűlés. Már csak azért is, mert tulajdonképpen nagyon szerencsétlen ezt ebben 
a javaslatban tárgyalni, mert voltak konfliktusos, nem konszenzusos elemek az eredeti 
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javaslatban. Erre több ponton utaltam én is a felszólalásomban, mások is. Tehát nehéz 
helyzetbe kerül egy ellenzéki képviselő akkor, amikor ilyen típusú béremelést, 
illetményemelést támogatna, de egyébként a törvényjavaslat egyéb pontjait pedig nem 
tudja támogatni. Én erre tettem egy javaslatot az általános vitában, és kértem, hogy a 
tárca ezt fontolja meg. Nagyon sajnálom, hogy ugyanúgy, mint más javaslatokat, 
egyáltalán nem fontolta meg, el sem gondolkodtak rajta, hogy önálló indítványt 
nyújtsanak be erről. Szerintem a házszabálytól eltérést is támogatta volna mindenki 
(Dr. Varga-Damm Andrea: Persze!), hogy ezt gyorsan megtárgyalja az Országgyűlés. 
Tehát semmi akadálya nem lett volna ennek a történetnek.  

Azt meg, amit Varga-Damm Andrea elmondott itt, egyéb aggályokat a szintén 
hatalmas terjedelmű módosítók kapcsán, szerintem ez kezelhetetlen. Én nem is értem, 
miért kell ilyen helyzetbe hozni másokat, ellenzéki politikusokat. Nem az első, mert 
máskor is van ilyen, hogy egyébként, mondjuk, egy javaslatnak van olyan eleme, amely 
adott társadalmi csoport számára kedvező, több eleme azonban elfogadhatatlan. Akkor 
nyilván, mondjuk, tartózkodik az ellenzéki képviselő, mert mit tud tenni. Aztán pedig 
a fejéhez vágják, hogy miért nem támogatott különböző jóléti intézkedéseket vagy 
pozitív lépéseket.  

Én naivan utoljára azt kérném önöktől, hogy ezt vonják vissza, mert több olyan 
eleme van ennek a bizottsági módosító javaslatnak, amely mélyebb végiggondolást 
igényelne. És itt a karácsony előtti időszakban, azt gondolom, az illetményemelésről 
szóló javaslatot egy önálló indítványban, akár hét frakció közös javaslataként, 
házszabálytól eltéréssel a következő két hétben van lehetőség természetesen benyújtani 
a Háznak. Szerintem azt a formát mindenki jó szívvel támogatná. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ismételten Varga-Damm Andrea képviselő asszonyé a szó. Tessék 

parancsolni! (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem kértem szót. - Dr. Varga László: De van 
mondanivalód, nem? - Derültség.) Akkor bocsánat, rosszul láttam. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még felszólalni a vita ezen szakaszában. 
(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 

Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Tizenkettő. Aki nem? (Szavazás.) Nincs ilyen. És aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen 
szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a tisztelt 
bizottságot, lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
Kilenc. Aki nem? (Szavazás.) Négy; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
részletes vitát lezárta és a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem.  

Ezzel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is lezárom, és egy perc technikai 
szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Dr. Darák Péter, dr. Répássy Árpád, dr. Lajtár 
István, dr. Hajas Barnabás és a napirendi pont tárgyalásához megjelent 
munkatársaik távoznak az ülésről. - Arató Gergely kimegy a teremből.)  



19 

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8023. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Soron következik 5. napirendi pontunk: az egyes 
igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8023. számú törvényjavaslat 
részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Ismételten köszöntöm az 
előterjesztő kormány képviseletében Völner Pál államtitkár urat, Gyimesi Tamás 
helyettes államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat 
megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

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

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint a törvényjavaslat megfelel-e a 

házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely három pontból áll, és melyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Most a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk, a módosító indítványt Keresztes 
László Lóránt, LMP, képviselő nyújtotta be; képviselő úr nincs jelen. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslat olyan elemeket tartalmaz, melyek a 
határozati házszabály 42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti 
vizsgálatot indokolják. A módosító javaslatról való döntés keretében a bizottság egyben 
a módosítási pont megfelelőségéről is állást foglal. Kérdezem a kormányt, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Mint a vita elején jeleztem, a módosítópont elfogadásával az indítvány 

megfelelőségéről is döntünk, vagyis arról, hogy elfogadása a HHSZ 44. § (1) bekezdése 
miatt nyilvánvalóan szükséges. Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a 
háttéranyag ezen pontját. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. 
S aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 
8 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 2. és 3. pontjairól kell döntenünk, a 
módosító indítványt ugyancsak Keresztes László Lóránt képviselő úr nyújtotta be; 
képviselő úr nincs jelen. Most a kormányt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag 
ezen pontjairól. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, szavazás következik. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

ezen pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc. S aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen, 8 nem 
szavazat és 1 tartózkodás mellett a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 23 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott. Elsőként kérdezem a kormány 
álláspontját a megküldött bizottsági módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-

tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Aki 
igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Nincs ilyen. S aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Négy. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Négy. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról 
döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. (Dr. Szecskó József és munkatársai távoznak az 
ülésről.)  

Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló 
közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló T/7991. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 6. napirendi pontunk: a Magyarország Alaptörvényének 
nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló 
T/7991. számú, Szabó Timea, Párbeszéd, és képviselőtársai által benyújtott 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm az előterjesztők képviseletében Kocsis-Cake Olivio urat, a kormány 
képviseletében ismételten Völner Pál államtitkár urat és Salgó László helyettes 
államtitkár urat, az igazságügyi tárca részéről. (Arató Gergely visszatér a terembe.) 

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 törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdésében meghatározott szempontok szerinti vizsgálatából. Kérdezem elsőként az 
előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. 
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KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Igen, de módosító javaslat fog 

érkezni; nem tudom, ezt most mondjam-e el, elnök úr. 
 
ELNÖK: Tessék mondani! 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy érkezett a kormány 
részéről módosító javaslat hozzánk, amelyet mi befogadunk és szeretnénk benyújtani. 
Ha jól tudom, most már nincs lehetőség itt a bizottságban ezt megtenni, ezért a TAB-
on tervezzük ezt a módosító javaslatot beadni, az ottani képviselőnk, Burány Sándor 
képviselő úr fogja ezt megtenni a Törvényalkotási bizottságban.  

A módosító javaslat teljes mértékben technikai. Ugye, mi úgy módosítottuk az 
Alaptörvényt, hogy az előző módosítást megelőző állapotot állítsa vissza, ugyanakkor 
már a korábbi alaptörvényi rendelkezésben is voltak a különbíróságok létrehozásának 
lehetőségére utaló megjegyzések. Ezeket fogja módosítani a mi javaslatunk. De még 
egyszer mondom, a Törvényalkotási bizottságban lehet ezt módosítani, ezt egyeztetve 
lett az Igazságügyi bizottság titkárságával, illetve a Miniszterelnökséggel is történt 
egyeztetés. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előterjesztő nyilatkozatára annyit szeretnék 

mondani, hogy valóban, a mi bizottságunkhoz határidőben javaslat nem került 
benyújtásra, sőt, ahogy az előterjesztő mondta, még nem nyújtották be magát a 
módosító javaslatot. Ezt majd a Törvényalkotási bizottság fogja tárgyalni, így nekünk 
erről döntési jogosultságunk nincs. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, azzal a 

kiegészítéssel, amit az előterjesztő is mondott, hogy kodifikációs módosítás szükséges 
lesz a TAB-ülésen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a javaslat a házszabály 

rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tizenhárom. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 13 igen szavazattal úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

A részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Tizenhárom. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 13 igen szavazattal a bizottság a részletes 
vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. 
Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen. (Dr. Völner Pál és 
munkatársai távoznak az ülésről.)  

Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 
szükséges törvénymódosításokról szóló T/7690. számú 
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törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 7. napirendi pontunk: az egyes eljárások egyszerűsítése és 
elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/7690. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. 
Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében Dargay Eszter helyettes államtitkár 
asszonyt, valamint Csampa Zsolt helyettes államtitkár urat, a Belügyminisztérium 
részéről. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a 
javaslat megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezéseknek. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e e 

vonatkozásban valaki hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát 
lezárom. 

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabályi rendelkezéseknek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Tíz. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Három. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. 

Bár az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok nem érkeztek, a bizottság 
kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 62 pontos módosítójavaslat-tervezetet 
juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság valamennyi tagja a tegnapi 
napon megkapott. Felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, hogy a módosítójavaslat-
tervezet olyan pontot is tartalmaz, amely a határozati házszabály 42. § b) pontja alapján 
a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolja. A módosító javaslatról 
való döntés keretében a bizottság egyben a módosítási pont megfelelőségéről is állást 
foglal. Elsőként kérdezem a kormány álláspontját a megküldött bizottsági 
módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. DARGAY ESZTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött 

módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Nincs ilyen. S aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Öt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. S aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. Köszönöm. Megállapítom, 
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hogy 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a bizottság a 
részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen. (Dr. Dargay Eszter és 
munkatársai távoznak az ülésről.)  

Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes 
törvények módosításáról szóló T/8044. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 8. napirendi pontunk: az Országgyűlés működését és a 
képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/8044. számon 
Kocsis Máté, Fidesz, és képviselőtársai által benyújtott törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztőket Czunyiné 
Bertalan Judit alelnök asszony képviseli. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát. Kérdezem elsőként az előterjesztő képviseletében alelnök asszonyt, hogy 
álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabály rendelkezéseinek. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Elnök úr, megfelel a házszabályi rendelkezéseknek. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a kormány álláspontját kérdezem. 

(Körültekint.) A kormány részéről nincs senki. Köszönöm. 
Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni e vonatkozásban. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat 

a házszabály rendelkezéseinek. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy. És aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 8 igen, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely 13 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Most a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. A módosító indítványt Lukács 
László György, Jobbik, és képviselőtársai nyújtották be. Az előterjesztők közül Arató 
Gergely képviselőtársunk jelen van. Kérdezem, kívánja-e a javaslatukat indokolni. 
(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Ha megengedi, elnök úr, akkor nem fogom minden 

javaslatnál, a magam részéről legalábbis, indokolni az előterjesztést. (Közbeszólások.) 
 
ELNÖK: Bocsánat, Szilágyi György képviselőtársunk is jelen van, amennyiben ő 

is szeretne előterjesztőként indokolni, akkor természetesen ő is jogosult lesz. Most 
Arató képviselőtársunké a szó. 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Szóval, tisztelt elnök úr, arra 

tettünk javaslatot ezekben a módosító indítványokban, beleértve az első javaslatot is, 
hogy azokat a pontjait a törvénytervezetnek, amelyek leginkább vérlázítóak és 
elfogadhatatlanok, több módosító indítvánnyal kiszereljük a törvénytervezetből. Mint 
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ezt képviselő asszony már említette, ennek a törvényjavaslatnak valóban részletes és 
kimerítő általános vitája volt, így azokat az érveket nem ismételném meg, amelyek 
akkor elhangzottak arról, hogy ez a javaslat tartalmilag és formailag milyen módon 
okoz károkat.  

Azért nyújtottuk be tehát ezt a javaslatot, hogy ezeknek a módosításoknak az 
elfogadásával rendezzük azokat a kérdéseket, amelyek nem konfliktusosak, amelyek 
nem osztják meg a Házat; vegyük ki azokat, amelyek megosztóak; és mint ahogy ez egy 
demokratikus parlamentben szokás, utána kezdjünk tárgyalásokat arról, hogy mik 
azok a közös szabályok, amelyekben meg tudunk egyezni, és amelyek a parlament 
nyugodt, békés működését hosszú távon is biztosítani tudják. Ezek a javaslatok tehát 
kimondottan arra irányulnak, hogy azokat a pontokat kiszereljük a törvényjavaslatból, 
amelyek elfogadhatatlanok, legalábbis a parlament jelentős része számára nem így kell 
Országgyűlésről szóló törvényt, aztán majd házszabályt alkotni, hogy az egyik oldal 
ráerőlteti az akaratát a másikra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem Szilágyi György képviselőtársunkat, kíván-e indokolni. 

(Jelzésre:) Köszönöm, úgy látom, nem. Kérdezem elsőként az előterjesztő álláspontját, 
alelnök asszony, hogy a háttéranyag ezen pontjáról mi az álláspontja. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Én is csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, 
mert valóban elég részletesen lefolytattuk a vitáját ennek az Országgyűlésben, és ott 
volt alkalma mindenkinek elmondani a véleményét. Csak abban csatlakoznék az 
előterjesztő képviselőjéhez, illetve az előterjesztőkhöz, hogy ebben az esetben, mivel az 
Országgyűlés működéséről van szó, a működési rendről van szó, itt szerintem 
egyértelműen úgy kellene állást foglalni, hogy a frakciók közösen jussanak 
nyugvópontra, és közösen állapítsák meg azt, hogy mik azok a szabályok, amelyeket be 
kell tartani, nehogy egy olyanfajta rendszer jöjjön létre, ahol hatalmi szóval, erőből a 
kétharmad teljes egészében rá tudja kényszeríteni az akaratát a teljes parlament 
működésére, akár akként is, hogy ez ellenkezhet bizonyos elvekkel.  

Azzal természetesen egyetértünk, hogy nem szabad az Országgyűlés tekintélyét 
súlyosan sértő tevékenységet folytatni az Országgyűlésben, de pontosan ezért lenne 
szükség arra, hogy valamennyi frakció közös egyeztetésével szülessenek meg azok a 
szabályok, ami alapján konkrétan le lehet fektetni azokat az elveket, ami alapján a 
parlamentnek működnie kell. Azt hiszem, egy ilyen, hatalmi szóval meghozott és az 
ellenzéki frakciók véleményét, álláspontját nem tartalmazó jogszabály nem fog 
eredményre vezetni semmiféleképpen. Ezért kérem, hogy támogassák ezeket a 
módosítókat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Annyit szeretnék 

mindehhez elmondani, hogy ezen a hosszú ülésen szocialista képviselőtársunk idézte a 
95 évvel ezelőtt ugyancsak november-decemberben volt országgyűlési viszonyokat, 
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amiben is pontosan 95 évvel ezelőtt akkor is az ellenzék megregulázására vonatkozóan 
volt egy elég széles körű javaslat. Abban az időben, látható, a politikai elit is és a 
társadalom is elképesztően nagy árkok mentén álltak egymással szemben, és eljutottak 
oda annak az évtizednek a végére, hogy egy szétzúzott társadalom volt ebben az 
országban, 95 évvel ezelőtt.  

Annyit szeretnék elmondani, hogy ha úgy gondolja a kormánypárti többség, 
hogy ezzel a fajta eszközrendszerrel lehet Magyarországon nyugodt politikai 
környezetet és nyugodt társadalmat fönntartani, akkor nagyon téved. Mert tessék 
megnézni, hogy az a viszonyrendszer, amit ott két évtizeden át kialakítottak, hova 
sodorta a magyar társadalmat és Magyarországot! Tehát ez egy nagyon csúnya fegyver, 
és a történelem már bizonyította, hogy ez nem fog menni, és amikor majd, ne adja az 
Isten, akár társadalmi, akár természeti katasztrófa következne be, egy krízis, akkor 
majd önök fogják belátni azt, hogy amit csináltak, az okozta a társadalom azon 
elgyengülését, ami miatt nem tudnak hatékonyan semmire reagálni. Úgyhogy ezek a 
fegyverek kétélű fegyverek, és az lesz ezért a felelős, aki ezt a rendszert kialakította. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Engedjenek meg egy megjegyzést. 95 évvel ezelőtt 

Magyarország a trianoni trauma után volt, és azon küzdött, hogy egyáltalán életben 
maradjon. 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Bajkai 
István képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Elnök úr kimondta azt a fontos üzenetet, hogy 95 évvel ezelőtt Magyarország 
tulajdonképpen élet-halál harcát vívta. Szomorúan kell ezzel együtt megállapítunk, 
hogy akkor is, és sajnos azt is meg kell állapítanunk, hogy most is vannak olyanok, akik 
nem Magyarország jobbításáról és erősebbé tételéről álmodoznak. Az akkori erők 
megpróbálták Magyarországot a történelem süllyesztőjébe helyezni, elpusztítani, és 
sajnos azt kell hogy mondjam, a balliberális erőknél - amelyek közé soroljuk a Jobbikot, 
ezt minden alkalommal el fogom mondani - szintén kevés nyomát lehet látni annak, 
hogy ennek az országnak az érdekeit képviselnék. (Dr. Varga-Damm Andrea: Jaj, 
istenem!)  

Ezzel együtt azt kell hogy mondjam, hogy oktrojálásról vagy erőltetett 
döntéshozatalról szerintem nincs szó. Ha végignézzük és önmagában kritika alá vonjuk 
azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban a magyar parlament életében, akkor 
szerintem ennek ott kellene kezdődnie, hogy akik kezdeményezték, akik ennek a 
mozgalomnak úgymond a kitalálói, vagy forradalmi hangulatteremtő szerepébe 
képzelik magukat, azok első helyen bocsánatot kérnek. (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Kicsodák kérjenek bocsánatot?!) És majd ha bocsánatot kértek, akkor utána lehet 
folytatni adott esetben egy további konzultációt. Köszönöm. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Mi kérjünk bocsánatot? - Dr. Gyüre Csaba: Úgy gondolja, igen. - Dr. Varga-
Damm Andrea: Aha!)  

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Igazából döbbenet - 

nem tudom persze, min lepődöm meg, mert nem az első ilyen alkalom, hogy ilyen 
típusú felszólalást hallok, amit Bajkai képviselőtársam most tett. Újra azt erősíti meg, 
amit nem először hangsúlyozott, hogy vannak ők, a nemzet képviselői, önök, és akkor 
mindenki más meg, aki ártani kíván, és szörnyű dolgokat képzel el itt az ország 
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jövőjéről. Én azt szeretném mondani, hogy mi másképp látjuk a dolgokat. Szerintem 
óriási szégyen, hogy ezt így gondolja vagy így elmondja, de hát önre nézve. Maga nem 
foglalkozik vele, én nem tudok önön segíteni. Tehát ezt tudom mondani. 

Csak egyszerűen azt nem értem, miért nem képesek felfogni, hogy van annyi 
közös felelősségünk a magyar társadalom iránt, hogy egy körülbelül kiegyenlített 
politikai helyzetben, ami az önkormányzati választásokra kialakult - akkor is, ha önöket 
ez most így meglepi meg sérti itt a lelkivilágukat az elmúlt tizenegynéhány év után -, 
szóval, ebben a helyzetben ki kellene alakítani a közös kulturált működésünk 
szabályait, együtt. Önök erre nem vevők. Ha nem tudunk egy rendezett medret az ilyen 
típusú konfliktusoknak kitalálni, akkor meg máshogy oldódnak meg, szerintem, 
legalábbis a történelem ezt bizonyítja. Én erre egyszerűen nem tudok mit mondani.  

Én azt mondom, hogy szűk látókörű ez a javaslat, mindennel ellentétes, ami egy 
kulturált demokráciában a közös munkát szabályozza. Vonják vissza! Úgyse fogják… 
Triumfálnak, tombolnak, mert itt még ugye van éppen kétharmaduk, több vidéki 
önkormányzatban meg már nagyon nincsen kétharmaduk, meg a fővárosban sem, ezt 
tudom erre mondani. De ez már a politikai része. 

Azt szeretném mondani, hogy el kellene számolni önöknek tízig, visszavonni ezt 
az indítványt, aztán nyugodtan, szépen kezdeményezni egy hétpárti egyeztetést a 
frakciók között arról, hogy lehet, hogy szükség van egyébként az országgyűlési törvény 
módosítására, házszabály-módosításra azért, hogy kulturáltan, kulturált mederben 
tartva tudjuk a vitáinkat megvívni. Lehet, hogy így van, ez elképzelhető. Csak akkor 
jussunk már együtt erre a következtetésre, mert ez így oktrojált, ez így diktátum. 
Nagyon világosan politikai bosszú íze van. Én javasoltam már azt, hogy ha egyébként 
annyi salátatörvény is volt a Ház előtt, akkor legyen egy olyan saláta, hogy akkor abban 
a politikai bosszút össze lehet csomagolni szépen, akkor be kell vállalni, hogy ez egyben 
jön be… Na, jó, ez már a politikai része, én nem akarom ezt folytatni. Csak egész 
egyszerűen, esküszöm, nem értem önöket! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Hangsúlyozom, nem előterjesztőként szeretnék 

mondani egyetlen mondatot. Bajkai képviselő úrnak ajánlom figyelmébe, hogy bár azt 
hiszem, itt volt egy dátumtévesztés, mert talán nem a 95 évvel ezelőtti időszakról, 
inkább a 115 évvel ezelőtti időszakról volt szó a parlamentben, tudniillik a Tisza-féle 
házszabályról és a zsebkendőszavazásról - de mindegy is most ebből a szempontból. De 
ha már Trianonnál tartunk, javaslom képviselő úrnak, csak hogy a következő évben ne 
menjünk rossz irányba, vegyen elő néhány korabeli Népszavát, vagy vegyen elő 
néhányat Vázsonyi Vilmos írásai közül ebből a korból, és nagyon el fog csodálkozni 
azon, hogy mi volt az álláspontja, ha ön azt hiszi, hogy ezek a politikai erők, akár a 
baloldali, akár a liberális politikai erők Trianon nagy hívei voltak annak idején. 

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ami itt folyik, annak semmi köze egyébként a napirendhez, merthogy ez egy 
részletes vita, és módosító indítványokról kellene beszélnünk. Egy általános vita zajlik 
ismét, nem először egyébként, amikor részletes vitáról kell beszélni. De hadd védjem 
meg a képviselőtársamat, Bajkai képviselő urat. Ma ebben a parlamentben jó néhányan 
jelen vannak az ellenzék oldaláról, akik olyan döntéseket hoztak, illetve nem hoztak 
döntéseket - mint ahogy az „igazságbeszédben” elhangzott: hazudtunk nappal, éjjel 
meg este; meg hogy ilyen kormánya még nem volt ennek az országnak -, tehát volt egy 
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bizonyos tönkretétele ennek az országnak, tehát ő tud példát mondani erre a 
közelmúltból is. És vannak képviselők, önök között ott ülnek a parlamentben, sőt a 
kormányfője is ott ül. Ezért így, ilyen módon őróla megnyilvánulni szerintem nem 
tisztességes.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még hozzászólni. (Jelzésre:) 

Varga László képviselőtársunk, öné a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Most Kovács Zoltán mondott 

valamit, ami a véleménye. Én ezt tiszteletben tartom. Egyébként nem értek vele egyet, 
de ez most teljesen mindegy. Szubjektív elemeket tartalmazó megállapításokat tett. Én 
azt gondolom, az, hogy hogyan működnek együtt a frakciók, hogyan zajlik a jogalkotás, 
milyen a minősége, hogyan néz ki egy országgyűlési törvény, ennek objektív alapokon 
alapuló, rendezett kereteknek kellene lennie. Nem ilyen szubjektívnak, hogy ön úgy 
gondolja, hogy itt az ellenzék tönkretette az országot, maguk meg felépítették, meg 
hogy mindenki más, aki nem úgy gondolkodik, mint önök, az szörnyű ember, aki meg 
úgy gondolkodik, az meg zseniális. Ezek ilyen szubjektív dolgok. Én csak arra utaltam 
azzal, én nem akartam bántani senkit, csak arra utaltam, hogy szerintem ez nagyon 
világos, hogy ilyen, hogy mondjam, érzelmi alapon, reváns alapon nem lehet ilyen 
jogszabályokhoz nyúlni.  

Úgyhogy én arra kérem önöket, fontolják ezt meg. Jön a karácsony, nem 
tudom… Tudom, hogy ez a november-december mindig egy ilyen típusú időszaka az 
évnek, hogy itt el lehet intézni dolgokat, mert a közélet iránt kevéssé nyitottak lesznek 
egy idő után az emberek. Megjegyzem, ez tavaly sem így volt egyébként, amikor nyilván 
a munkavállalók széles tömegeit hátrányosan érintő törvényeket fogadtak el, például a 
rabszolgatörvényt.  

Szerintem van ebben az ügyben társadalmi felháborodás, amit most önök itt 
művelnek. Nemcsak ebben a jogszabályban, hanem még másik hat-hét jogszabályban. 
Tehát érdemes ezt újragondolni, én azt mondom, a közös munkánk érdekében. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Csak nagyon röviden, két mondat még erről, hogy miért is ellenezzük mi ezt, 
és miért van az, hogy önök semmibe nem veszik az ellenzék véleményét. Kilenc év alatt, 
mióta a Jobbik bent van a parlamentben, azóta minden le lett söpörve, ami ellenzéki 
törvényjavaslat volt. Most összeszámoltuk: négy olyan törvényjavaslat volt a kilenc év 
alatt, amit elfogadtak, mert valamilyen csoda folytán az önök érdekeivel teljes 
mértékben egybeestek. Sőt, általában akkor sem fogadták el, hanem azt elutasították, 
és ugyanazt a törvényjavaslatot - vagy picit megváltoztatva - néhány hét múlva újra 
benyújtották. Tehát önök voltak azok, akik semmibe nem nézték az ellenzéket, soha 
semmit nem fogadtak el. Persze hogy kivált egy ellenkezést az ellenzéki országgyűlési 
képviselőkből, hogy amikor kérdéseket teszünk föl, azonnali kérdéseket, 
interpellációkat, akkor semmitmondó, cinikus válaszokat kapunk, ami nem is oda 
tartozik, akár az államtitkároktól, de még a miniszterelnök úrtól is. Ezek juttatták el 
oda a Házat, hogy ilyen problémákkal kell foglalkoznunk.  

Én már a vita első szakaszában is elmondtam az Országgyűlésben, hogy Áder 
János köztársasági elnök úr is beszélt itt már a parlamentben az országgyűlési 
közbeszéd színvonalának a leromlásáról, és ő is egyértelműen a Fidesz-KDNP-t, a 
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kormánypártokat tette a fő felelőssé, amiért leromlott ez a közbeszéd. Én nem tudom, 
miért akarják ezt ilyen módon megoldani - szerintem nem ez a megoldás. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: A magam részéről 

befejeztem volna, de nem szubjektív a véleményem. Az ország eladósítása objektív. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Jaj, hagyjuk már!) A nagy költségvetési hiány abban az 
időben, amikor önök kormányoztak… (Dr. Varga-Damm Andrea: 30 milliárd!) 
Képviselő asszony… 

 
ELNÖK: Alelnök úrnál van a szó. 
 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Többek között ezért kell 

új szabály, mert mindenkinek a beszédjébe belekiabál. Nem belebeszél, belekiabál a 
parlamentben is. Így van!  Én voltam ellenzéki képviselő, elég hosszú ideig, amikor 
például Arató Gergely államtitkár volt és kormánytag. Egyetlenegy módosítónkat nem 
fogadták el! Akié a felelősség, nyilván azt gondolja, hogy… - akkor is volt ilyen! Az imént 
fogadtunk el egyébként egy alkotmánymódosítást, és önök mondják, hogy volt még 
négy másik. Ez nem egy nagy mennyiség, de volt néhány. Ha objektív tényekre tudok 
hivatkozni, az egyik az IMF-hitelfelvétel, hiszen nem lehetett volna már nyugdíjat 
fizetni, ha nem veszik fel, Varga képviselő úr.  

Azt gondolom, az az út, hogy ilyeneket mondunk egymásnak, ez valóban nem… 
(Dr. Varga-Damm Andrea folyamatosan közbeszól.) És nem akarok már a tüntetők 
szétveréséről meg ezekről beszélni, mert ezek objektív tények, hogy ki hogyan vezette 
az országot, és hova, mibe torkollott, mert nem ennek a napirendnek a tárgya. Csak 
egyszerűen eljutottunk már oda, hogy önök mindig elmondják ezt a véleményt, és nem 
gondolnám, hogy nekünk nem kellene erre válaszolni. Bajkai István egy erőteljesebb 
választ adott erre, én pedig most tényszerűen válaszoltam arra, amit ön szubjektív 
véleménynek gondolt.  

 
ELNÖK: Bajkai István képviselőtársunké a szó.  
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Igazából nem terveztem, 

hogy újra fölszólalok ennél a napirendi pontnál. Két dolgot azonban fontos rögzíteni. 
Próbáltam érzékeltetni azt, és azt mondom, hogy a balliberális oldal teljessége, aki itt 
van előttünk, az beismerte, hogy látja azt, hogy a parlament működésében az utóbbi 
időben súlyos zavarok keletkeztek, aminek egyetlen okozója szerintem az, hogy a 
balliberális oldal szerette volna a parlament működését megakadályozni, a törvényes 
működés rendjét pedig felborítani. Nem először találkozunk sajnos a magyar 
parlament épületében azzal, hogy az itteni munkát szerették volna ellehetetleníteni, 
pisztolylövések is dördültek már annak idején, sajnálatosan. (Dr. Varga-Damm 
Andrea folyamatosan közbeszól.) És ahhoz hozzátartozik, a parlamenti munkához is 
hozzátartozik az, hogy ezt többször el szerettük volna mondani, hogy a parlamenti 
képviselők fokozott felelősséggel bírnak, részben a példamutatással, részben pedig a 
munkavégzéssel, mert a törvényalkotás egyfajta munkavégzés, határozott és 
szabályozott rendben történik. 

Az, hogy a balliberális oldal ezt szerette volna vagy szeretné megakadályozni, az 
ezzel kapcsolatos szigorúbb szabályozással ellentétes álláspontot foglal el, azt 
gondolom, szintén a balliberális oldalnak a felelőssége. Nota bene, megjegyzem, hogy 
amit már meg sem szoktunk jegyezni, hogy a bekiabálások állandóak, itt is, a bizottsági 
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ülésen, ezek alapvetően nemcsak házszabályi kérdések, hanem - elnézést, talán 
megengedhetem magamnak ezt a kifejezést - minimális kulturális, emberi érintkezési 
szabályoknak sem felelnek meg helyenként. Milyen példát szeretnének mutatni az 
ország lakosságának, ha itt, mondjuk, a beszélgetések vagy az egymás szavának a 
meghallgatása sem biztosított?  

Az előbb is elmondtam, most is szeretném elmondani: a balliberális oldal eddig 
még egyetlen olyan gesztust nem tett, vagy egyetlen olyan kifejezést nem használt, hogy 
amit tettek, az nem volt helyes. Nemhogy nem volt helyes, hanem egyenesen, ha ezt a 
kifejezést használjuk, akkor alapvető parlamenti erkölcsöket, sőt alkotmányosságot is 
sértett. Ezt eddig nem ismerték el, de őszintén szólva, mi ilyen megoldást szeretnénk 
önöktől várni. Ez egy költői kérdés, mert azt gondolom, hogy önöktől egy szigorúbb 
szabályozást vagy önmérsékletet vagy egy bocsánatkérést, azt gondolom, nem tudunk 
elvárni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Varga László képviselőtársunké a szó. (Jelzésre:) Bocsánat, Varga-

Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Elképesztő, hogy a Jóisten milyen 

rendező! Abban a pillanatban, amikor Bajkai képviselőtársam azt mondta ki, hogy az 
ellenzék nem érez a hazánk iránt felelősséget, ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban 
kaptam egy levelet prof. dr. Horváth Ildikótól és Nyitrai Zsolttól, az előbbi az 
egészségügyért felelős államtitkár, a másik pedig miniszterelnöki megbízott, és a 
következőt írja nekem, hogy felemelő dolgot viszek az országunk életébe, mert a 
véremet adom embertársaimnak, „és köszönjük önnek példamutató, igaz emberségét, 
és kívánunk további jó egészséget. Az az adomány, amit ön a vérével ad, 
megfizethetetlen”.  

Tehát én csak azt szeretném önnek mondani, Bajkai képviselőtársam, hogy ha 
valaki a társadalomért tesz, mi teszünk. Aki felelősséget érez hazánkért és hazánk 
polgáraiért, azok mi vagyunk. És kétharmados többséggel lehet diktátumokat tenni a 
parlamenti képviselőknek, az ellenzéki parlamenti képviselőknek, de az nem azt jelenti, 
hogy önök a hazáért nagyobb felelősséget éreznek. Egyszerűen csak azért van, hogy a 
saját politikai túlélésük és az oligarcháik pénzzel való kitömésének a folyamatában 
hatékony segítőtársa legyen a miniszterelnöknek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük képviselő asszonynak, hogy vért adott. Varga László 

képviselőtársunké a szó. (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem a véradás a lényeg, hanem 
a felelősségvállalásom!)  

 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, én tényleg nagyon rövid leszek, 

és próbálom nagyon leegyszerűsíteni most már a mondanivalómat ebben a szakaszban. 
Van egy, nem túl jó minőségű jogalkotási folyamat, amelyben sokszor éjszakába nyúló 
viták során, az emberek életét alapvetően meghatározó jogszabályokat erőltetnek át az 
Országgyűlésen, a véleménykülönbségek pedig nem kapnak kellő hangsúlyt a 
nyilvánosságban, különös tekintettel például a közmédia nyilvánosságára, amelyet 
mintegy 90 milliárddal tömnek ki. Ebből évről évre, különösen itt az év végén, amikor 
a dömpingszerű jogalkotás megy, politikai konfliktusok keletkeznek. Ez nyilván 
komoly feszültséget hordoz magában, és a társadalomban is leképeződik, nemcsak itt 
az Országgyűlésben.  

Erre szerintem az lenne a megoldás, hogy normális társadalmi egyeztetéssel, 
minőségi jogalkotás folyjon, amiben a véleménykülönbségeket bemutatjuk 
megfelelően a magyar társadalomnak, mert nagyon sokféle ember, sokféle szavazó él, 
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sokféle véleménnyel, és akkor, mondjuk, például a közmédia erre lehetőséget biztosít. 
(Dr. Gyüre Csaba: Dehogy biztosít!) És önök nem azt döntötték el, hogy ezt a 
nyitottabb, megfelelőbb medret kialakítjuk közösen, hanem fokozzák a nyomást, és az 
ellenzéki képviselőket akarják még inkább belekényszeríteni ebbe a helyzetbe. 
Szerintem megtalálja az ellenzék az útját, tehát ne féljenek ettől. 

És azért ne csak az ilyen rendészeti jellegű passzusairól beszéljünk a 
jogszabálynak - nem akarom újra megnyitni az általános vitát -, itt a képviselők 
tájékozódási jogát korlátozzák alapvetően, ami az ellenőrzés tekintetében nagyon 
fontos, hogy az intézmények hogy működnek a hétköznapok során, de sorolhatnám.  

Úgyhogy szerintem ez nem jó út. A nyomást fokozzák, ahelyett, hogy leülnénk 
és megbeszélnénk, hogy hogyan lehet rendezetten megvitatni a dolgainkat. Én ezt nem 
tartom jónak. Én elhiszem, hogy egy tizenkét-tizenhárom évvel ezelőtti eseményt 
máshogy ítélünk meg, meg hogy politikai oldalak csatájáról van szó, csak ez szerintem 
nem feltételezi azt, hogy ennek ez a megoldása. Sőt, ez egyáltalán nem megoldása a 
dolognak, hanem szerintem eszkalálódáshoz vezet. Nem lehet ez szerintem önöknek 
sem az érdeke, jól felfogottan. No, hát van még itt egy-két hét; remélem, visszavonják 
a jogszabálytervezetet. Köszönöm. (Dr. Varga-Damm Andrea: Dehogy vonják!)  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját… 

(Arató Gergely: Előterjesztőként nem válaszolhatok a vitában elhangzottakra? Ha 
ebben a bizottságban nincs ilyen szabály, akkor nem szóltam.) Nincs ilyen szabály e 
vonatkozásban. De amennyiben képviselőtársam rendkívüli eljárásban szeretne, 
akkor… (Arató Gergely: Köszönöm, nem kérek rendkívüli eljárást. Köszönöm szépen.) 
Jó, köszönöm szépen. 

Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadják-e a háttéranyag 
hivatkozott pontját. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontját nem fogadta el.  

A háttéranyag egymással összefüggő 2. és 3. pontjairól kell döntenünk. A 
módosító indítványt ugyancsak Lukács László György, Jobbik, és képviselőtársai 
nyújtották be. Kérdezem, hogy a módosító javaslatot előterjesztők képviseletében 
kívánja-e valaki indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok; a kormány nem 
képviseleti magát. Az előterjesztőt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag 
egymással összefüggő 2. és 3. pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

2. és 3. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás 
nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag 4. pontja következik, a módosító javaslatot szintén Lukács László 
György, Jobbik, képviselő úr nyújtotta be képviselőtársaival együtt. Kérdezem a jelen 
levő előterjesztőket, kívánja-e bármelyikük indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, 
nem. Kérdezem akkor az előterjesztő képviselőjét, hogyan nyilatkozik a háttéranyag 4. 
pontjával kapcsolatban. 
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CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadják-
e a háttéranyag ezen pontját. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 4. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 5. pontja következik, Lukács László György, Jobbik, és 
képviselőtársai indítványa. Kérdezem a jelen levő előterjesztőket, kívánja-e 
bármelyikük indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nem. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. (Szilágyi György kimegy a teremből.) 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadják-e a háttéranyag 5. pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag 5. pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 6. pontja következik, Lukács László György, Jobbik, és 
képviselőtársai indítványa. Kérdezem a jelen levő előterjesztőket, kívánja-e 
bármelyikük indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nem. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a tisztelt bizottságot, elfogadják-
e a háttéranyag 6. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 6. pontját nem fogadta el. 

Rátérünk a háttéranyag egymással összefüggő 7., 8., 9. és 10. pontjainak 
megtárgyalására, Szabó Szabolcs független képviselő úr indítványa; képviselő úr nincs 
jelen. Kérdezem az előterjesztő álláspontját a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott, egymással összefüggő 7., 
8., 9. és 10. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem 
szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag egymással összefüggő 7., 8., 9. és 10. 
pontjait nem fogadta el. 
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A háttéranyag 11. pontja következik, Lukács László György, Jobbik, és 
képviselőtársai indítványa. Kérdezem a jelen levő előterjesztőket, kívánja-e 
bármelyikük indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nem. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 11. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Öt. 
Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 11. 
pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 12. pontja következik, Szabó Szabolcs független képviselő úr 
indítványa; képviselő úr nincs jelen. Kérdezem az előterjesztő álláspontját a 
háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Öt. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag 12. pontját nem fogadta el. 

Végül rátérünk utolsó pontunk, a háttéranyag 13. pontjának tárgyalására, 
Lukács László György, Jobbik, és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a jelen levő 
előterjesztőket, kívánja-e bármelyikük indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nem. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, elfogadják-e a háttéranyag 13. pontját. Aki igen? (Szavazás.) Öt. Aki nem? 
(Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
5 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a háttéranyag 13. pontját nem 
fogadta el.  

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 10 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi napon megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a megküldött bizottsági módosítójavaslat-tervezetről.  

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők a módosító javaslatot támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, alelnök asszony. Megnyitom a vitát. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A 
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vitát lezárom. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Öt; és tartózkodás nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 5 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) Nyolc. Aki 
nem? (Szavazás.) Öt; és tartózkodás nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
8 igen és 5 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes 
vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági jelentések 
vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY 
határozat módosításáról szóló H/8042. számú határozati javaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 9. napirendi pontunk: az egyes házszabályi rendelkezésekről 
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló, H/8042. számon Kocsis 
Máté, Fidesz, és képviselőtársai által benyújtott határozati javaslat részletes vitájának 
kijelölt bizottságként történő lefolytatása. Az előterjesztőket ugyancsak Czunyiné 
Bertalan Judit alelnök asszony képviseli. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az 
ülésről.) 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a javaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. 
Kérdezem elsőként az előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Igen, megfelel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni 

e vonatkozásban. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.  
Kérdezem a tisztelt bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a határozati 

javaslat a házszabály rendelkezéseinek. Aki szerint igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki szerint 
nem? (Szavazás.) Négy. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Köszönöm. Megállapítom, 
hogy 8 igen és 4 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a bizottság úgy döntött, hogy 
az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez képviselői módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a 
háttéranyag megvitatására, mely 12 pontból áll, és amelyet a bizottság tagjainak 
kiosztottunk. 

Most a háttéranyag 1. pontjáról kell döntenünk. A módosító indítványt Lukács 
László György, Jobbik, és képviselőtársai nyújtották be. A módosító javaslatot benyújtó 
képviselők között van Arató Gergely képviselőtársunk is. Kérdezem 
képviselőtársunkat, kívánja-e indokolni. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a 
szó. 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Ismét nem élnék azzal a 

lehetőséggel, hogy fölhívjam a figyelmet arra, hogy ez nem általános vita, majd 
általános vitát folytassak. Ezért a konkrét javaslat kapcsán és a további javaslatok 
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kapcsán azt szeretném jelezni, hogy ezek a javaslatok ismét olyan pontokra irányulnak, 
amiben nincs egyetértés a pártok, az Országgyűlés két oldala között, és mivel nekünk 
továbbra is az az álláspontunk, hogy bár értjük, hogy kormánypárti képviselőtársaink 
nem rokonszenveznek velünk aktuális és történelmi okok miatt, és biztosíthatom 
önöket arról, hogy ez az érzés kölcsönös, ettől függetlenül a választók arra ítéltek 
minket, hogy közösen dolgozzunk ebben az Országgyűlésben. Ezért azt tartanánk 
helyesnek, hogyha közösen dolgoznánk ki ezeket a szabályokat is, amelyek alapján 
együttműködünk. Ezért olyan szabályoknak a házszabályban sincs szerintünk helye, 
amelyek nem tükrözik a Ház legalább szilárd többségének, többpárti többségének a 
támogatását, amelyek egypárti diktátumnak minősülnek - elnézést a KDNP-től: 
kétpárti diktátumnak minősülnek -, ezért aztán az a határozott álláspontunk, hogy így 
ezek a javaslatok kárt okoznak az Országgyűlés működésében. Ezért javasoljuk az 
elhagyásokat, és azt, hogy ha ezekre egyébként égető társadalmi vagy lelki igény van 
képviselőtársaimban, akkor ezeket külön tárgyaljuk meg, és találjunk közösen jó 
megoldásokat.  

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők képviselőjének álláspontját ezen pontról. 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. Aki igen? 
(Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nincs. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 2. és 11. pontjáról kell döntenünk. A 
módosító indítványt Szabó Szabolcs független képviselő úr nyújtotta be; képviselő úr 
nincs jelen. Kérdezem az előterjesztők képviselőjének álláspontját a háttéranyag ezen 
pontjairól. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 2. és 11. pontjait. 
Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nincs. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 3., 7., 9., 10. és 12. pontjairól kell 
döntenünk. A módosító indítványt Lukács László György, Jobbik, és képviselőtársai 
nyújtották be. Kérdezem az előterjesztők jelen lévő képviselőjét. (Jelzésre:) Nem kíván 
szólni, köszönöm. Kérdezem az előterjesztő álláspontját a háttéranyag ezen, egymással 
összefüggő pontjairól. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 
(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 3., 7., 9., 10. és 
12. pontjait. Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás 
nincs. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag 4. pontja következik. A módosító indítványt Lukács László 
György, Jobbik, és képviselőtársai nyújtották be. Kérdezem a módosító javaslatot 
benyújtó képviselők közül jelen levőt, hogy kívánja-e indokolni. (Jelzésre:) Nem. 
Kérdezem az előterjesztők képviseletében alelnök asszonyt álláspontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják. (Szilágyi György visszatér a terembe.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 5. pontja következik. A módosító indítványt Lukács László 
György, Jobbik, és képviselőtársai nyújtották be. Kérdezem a módosító javaslatot 
benyújtó képviselők közül jelen levőket, hogy kívánják-e indokolni. (Jelzésre:) Nem. 
Kérdezem az előterjesztők képviseletében alelnök asszonyt álláspontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 5. pontját. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A háttéranyag 6. pontja következik. A módosító indítványt Lukács László 
György, Jobbik, és képviselőtársai nyújtották be. Kérdezem a módosító javaslatot 
benyújtó képviselők közül jelen levőket, hogy kívánják-e indokolni. (Jelzésre:) Úgy 
látom, nem. Kérdezem az előterjesztő álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott 6. pontját. Aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

Ezen körben utolsóként a háttéranyag 8. pontjának megvitatása következik. A 
módosító javaslatot ugyancsak Lukács László György, Jobbik, és képviselőtársai 
nyújtották be. Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselők közül jelen levőket, 
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hogy kívánják-e indokolni. (Jelzésre:) Úgy látom, nem. Kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a háttéranyag ezen pontjáról. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Szavazás következik. Kérdezem 
képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag hivatkozott pontját. Aki ezzel egyetért? 
(Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
háttéranyag ezen pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben ötpontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság 
valamennyi tagja a tegnapi nap során megkapott. Elsőként kérdezem az előterjesztő 
álláspontját a megküldött bizottsági módosítójavaslat-tervezetről. 

 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke, előterjesztő: 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 

ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. 
Szavazás következik. Kérdezem tehát a bizottságot, támogatja-e a megküldött 
módosítójavaslat-tervezetet, mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata 
is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Négy; és tartózkodás 
nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 4 szavazat mellett, tartózkodás nélkül 
a javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Aki igen? (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? 
(Szavazás.) Négy; és tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen és 4 
nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról 
szóló bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a plenáris ülésen a bizottsági 
jelentések vitájában előadót állítani. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, nem. 
Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

S mielőtt 10. napirendi pontunk következne, megadom a szót alelnök úrnak. 
Tessék parancsolni! 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Ügyrendben szeretnék hozzászólni. Azt kérném a tisztelt bizottságtól és elnök 
úrtól, hogy a következő két napirendi pontot, amelyek Z. Kárpát Dániel 
képviselőtársam önálló indítványai, tegyük át a végére, mert neki most bizottsági ülése 
van, de szeretne itt lenni és szeretné szóban indokolni. Hátha ideér, hogyha ezeket 
megcseréljük és a végére tesszük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó napirendi pont a 14., az egyebek, akkor a 

14. napirendi pont elé. (Dr. Gyüre Csaba: Igen. Köszönöm szépen.) Pontosan. 
Köszönöm szépen. 

Ügyrendi javaslat hangzott el. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy elfogadják-
e Gyüre Csaba alelnök úr ügyrendi javaslatát. Aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 
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Tizenkettő. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az ügyrendi javaslatot egyhangúlag, 
12 igen szavazattal a bizottság elfogadta. (Arató Gergely kimegy a teremből.) 

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról 
szóló T/8008. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tizedik napirendi pontként az eredetileg 12. napirendi 
pontunk: a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról szóló T/8008. számon, 
Szilágyi György és Bencsik János, Jobbik, képviselők által benyújtott törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Köszöntöm Szilágyi György képviselőtársunkat 
előterjesztőként. Kérdezem, kívánja-e szóban is indokolni javaslatát. (Jelzésre:) Igen, 
tessék parancsolni! Öné a szó. 

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Fidesz-KDNP-képviselők! Azért fordulok önökhöz, hiszen az 
előző viták során elhangzott, hogy az elmúlt kilenc évben négy ellenzéki 
törvényjavaslatot fogadtak el, mi most Bencsik János képviselőtársammal arra teszünk 
kísérletet és azt a lehetőséget próbáljuk meg önöknek nyújtani, hogy ezen a statisztikán 
tudjanak változtatni, és esetleg elfogadják az ötödik törvényjavaslatot is. (Dr. Kovács 
Zoltán kimegy a teremből.) Hiszen egy olyan törvényjavaslatot hoztunk be önök elé, 
amelyben, úgy gondolom, mind a Fidesz-KDNP képviselői, mind a magyar kormány, 
mind köztársasági elnök úr egyet kell hogy értsenek, hiszen a józan ész ezt diktálja.  

Gondolom, önök is emlékeznek arra az esetre és ismerik azt az esetet, amikor is 
a bicskei gyermekotthon igazgatója súlyos, úgy is mondhatnám, hogy az egyik 
legocsmányabb bűncselekményt követte el Magyarországon, hiszen gyermekek, 
rábízott gyermekek sérelmére követett el két esetben szexuális erőszakot, három 
esetben szexuális visszaélést és több esetben kiskorú veszélyeztetését; ez volt ellene a 
vád. Az igazságszolgáltatás működött, a rendőrség tette a dolgát, a nyomozó hatóság 
tette a dolgát, majd pedig a bíróság jogerősen nyolc év börtönbüntetésre ítélte ezt az 
embert.  

Itt, ugye, meg is állhatna az ügy, hiszen valaki egy ilyen súlyos bűncselekményért 
megkapta a jogos és méltó büntetését. De maradt egy kisebb hiba, nevezetesen az, hogy 
2016-ban a kormány és a köztársasági elnök úr ezt az embert kitüntette a magyar bronz 
érdemkereszttel. Azt is mondhatnánk, hogy itt nem követett el senki hibát, és nem 
szeretnék a múltba belemenni, hogy jogosan kapta-e 2016-ban ez az úriember a 
kitüntetést vagy nem, hiszen már 2012-ben is folyt ellene egy eljárás, de nem hibáztatni 
szeretnék senkit és nem bűnösök keresését folytatom, hanem a jelenlegi állapotot 
szeretném megszüntetni. 

Mivel megkapta a magyar bronz érdemkeresztet, utána a köztársasági elnök úr 
hivatala közölte, hogy ők ugyan visszavonnák az állami kitüntetést ettől az úriembertől, 
de ezt a hatályos törvények alapján nem tehetik meg, hiszen nincs erre lehetőség. Mi 
úgy gondoltuk, hogy ezen változtatni kell, hiszen ez az ember egyértelműen - és 
gondolom, önök is úgy gondolják - érdemtelenné vált arra, hogy egy állami kitüntetés 
birtokosa legyen, a társadalmi felháborodás ezzel kapcsolatban hatalmas. Nekünk, 
országgyűlési képviselőknek meg kell hallanunk az emberek szavát, amikor azt 
mondják, hogy egy ilyen ember ne rendelkezzen állami kitüntetéssel, és még ráadásul 
az igazságérzetünket is sérti, hiszen gondolják bele magukat annak a többi 
kitüntetettnek a helyzetébe, akik jogosan, a munkájukért, évtizedes munkájukért 



38 

kapták meg a magyar bronz érdemkeresztet, hogyan tekintenek a saját kitüntetésükre, 
amikor egy ilyen köztörvényes bűnözővel kerülnek egy csoportba, hiszen ő is ezzel a 
kitüntetéssel rendelkezik. (Dr. Kovács Zoltán visszatér a terembe.)   

Mi úgy gondoljuk, és azt szeretnénk kérni önöktől is, hogy szüntessük meg ezt 
az igazságtalanságot. Lehetőség van arra ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával, 
hogy utána a köztársasági elnök úr, amennyiben úgy gondolja, akkor visszavonja ezt a 
kitüntetést, és ezt az igazságtalan helyzetet ezzel megszüntessük. 

Az önök részéről eddig ezzel kapcsolatosan felmerült problémák és indokok azok 
voltak, hogy nem szeretnék, hogy az állami kitüntetések visszavonása esetleg politikai 
fegyverré válhasson. Én úgy gondolom, ez az indoklás sérti a jelenlegi köztársasági 
elnök személyét és a mindenkori köztársasági elnökök személyét is. Én nem biztos, sőt, 
biztos, hogy nem ugyanazon a politikai platformon álltam, mondjuk, a köztársasági 
elnökökkel, az elmúltakkal sem és a mostanival sem, de én úgy gondolom, hogy a 
köztársasági elnökök személyében az én részemről meg sem fordul az, hogy esetleg a 
köztársasági elnökök ezzel visszaélnének és politikai fegyverként használnák. Én úgy 
gondolom, hogy az elmúlt köztársasági elnökök, és remélem, a jövőbeni köztársasági 
elnökök is, olyan emberek, akik nem silányodhatnak le oda, hogy egy ilyen helyzetben, 
egy ilyen törvény alapján ők politikai eszközként használják az állami kitüntetések 
visszavonását.  

Ráadásul az is elhangzott, hogy széles kaput nyit meg esetleg a visszahívás 
lehetősége. Én úgy gondolom, hogy ez sem igaz, hiszen törvényi garanciák vannak 
ebben a törvényjavaslatban. Két törvényi garanciát említenék önöknek. Az egyik az, 
hogy a 3. §-ban egyértelműen meg van fogalmazva, hogy a kormány és a miniszterelnök 
által alapított kitüntetések visszavonására vonatkozó részletes eljárási szabályokat meg 
kell alkotni. Ezekben a részletes eljárási szabályokban világosan le lehet írni, hogy kitől 
lehet visszavonni ezeket a kitüntetéseket, és én úgy gondolom, hogy az egyik ilyen 
kritériumnak egyértelműen annak kell lenni, hogy ha ma valakit a független magyar 
bíróság jogerősen elítél, akkor ott megállapítható annak az embernek a 
bűncselekménye. Egyértelművé tette a független magyar bíróság, hogy ez az ember 
méltatlanná vált arra, hogy magyar állami kitüntetéssel rendelkezzen, ebben az esetben 
pedig vissza kell vonni tőle ezt a kitüntetést. (Arató Gergely visszatér a terembe.) Ez 
szerintem morális és erkölcsi felelősségünk is.  

A másik törvényi garancia pedig, ahogy említettem, eddig a köztársasági elnök 
személye, hiszen én úgy gondolom, hogy a mindenkori köztársasági elnök 
megfontoltan és világosan átgondoltan fog az ilyen kérdésekben dönteni. Még egy 
dolgot engedjenek meg nekem. Ha a köztársasági elnöknek - és ebben is egyértelmű a 
magyar álláspont és a magyar törvények egyértelműen fogalmaznak - azt a lehetőséget 
megadjuk, és ez is a személyét emeli a köztársasági elnököknek, hogy ők kegyelmet 
adhassanak elítélt bűnözőknek, ott is egyértelműen megbízunk a köztársasági elnök 
személyében, hogy ő körültekintően, minden körülményt megvizsgálva fog élni ezzel a 
lehetőségével. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt harminc évben - egy-két esetet 
esetleg leszámítva - nem is éltek vissza soha ezzel az intézménnyel, tehát mindig 
alaposan megvizsgálták ezeket a lehetőségeket. 

Én tehát arra kérem önöket, hogy ha elolvassák ezt a törvényjavaslatot, és nem 
csípőből úgy gondolkoznak, hogy ez egy jobbikos javaslat, tehát le fogják szavazni; ha 
elolvassák ezt a törvényjavaslatot, és végiggondolják, hogy mi most jelen pillanatban 
mit nyújtottunk be, akkor önök morálisan is támogatni fogják azt, hogy egy elítélt, 
köztörvényes bűnöző, aki gyermekek sérelmére, rábízott gyermekek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények miatt jogerős börtönbüntetését tölti, az ne 
rendelkezhessen állami kitüntetéssel, és ennek a lehetőségét teremtsük meg, hogy a 
köztársasági elnök ezt a kitüntetést visszavonhassa. Én arra kérem önöket, hogy vegyék 
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tárgysorozatba a törvényjavaslatunkat. Természetesen mindenféle módosító javaslatra 
a törvény jobbá tételéhez nyitottak vagyunk. Vitassuk meg a parlament előtt ezt a 
törvényjavaslatot, alkossunk közösen egy olyan törvényt, amely, úgy gondolom, 
Magyarország és a magyar emberek érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Gyüre Csaba alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. GYÜRE CSABA (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Nyilván a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja, a frakciónk 
támogatja ezt a kezdeményezést. Mi nagyon jónak tartjuk. 

Az előző két napirendi pontnál éppen arról szóltak a kétharmados 
képviselőtársaim, a fideszes-KDNP-s képviselőtársaim, hogy az Országgyűlés 
méltósága miatt kell behozni ezt a jogszabályt, illetve azt a módosítást. Itt nem az 
Országház, az Országgyűlés méltóságáról, hanem az egész ország, az egész nemzet 
méltóságáról van szó, hiszen ha olyan embereknek lesz meg ez a komoly állami 
kitüntetése, akik erre teljes mértékben méltatlanok, az, azt gondolom, szégyen az egész 
országra, szégyen az egész magyar nemzetre. És az tűrhetetlen, hogy akiket gyermekek 
ellen elkövetett szexuális erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen elítéltek, ezek a 
személyek megtarthassák a komoly állam kitüntetésüket.  

Teljesen egyetértek Szilágyi György képviselőtársamnak azzal a nyilatkozatával, 
amivel cáfolta azt az érvet, hogy azért utasították el korábban a kormánypártok, mert 
politikai okból is lehetne ilyet visszavonni. Szerintem azért nem jó ez az érv, mert 
egyértelműen körbe van határolva az, hogy szándékos bűncselekmény elkövetése 
esetén van erre lehetőség, és ezáltal ki lehet küszöbölni azt, hogy politikai okokból 
kerüljön visszavonásra kitüntetés, hiszen egy független magyar bíróság már jogerősen 
megállapította a büntetőjogi felelősséget, a szándékos elkövetést. Ebben az esetben 
szerintem egyértelműen vissza kellene vonni. 

Kérem önöket, hogy a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogassák, és 
valóban, ahogy képviselőtársam elmondta, módosítókkal lehet rajta változtatni, ha 
önök ezen bármilyen formában változást akarnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Arató Gergely képviselőtársunké a szó. Tessék parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Azt szeretném jelezni, tisztelt bizottság, hogy 

támogatjuk a javaslat tárgysorozatba vételét. Képviselőtársaim hozzászólása is jelezte, 
hogy itt egy valódi megoldandó problémáról van szó, egy olyan ügyről - és itt nemcsak 
a konkrét ügy jelenik meg, hozzáteszem, és ezt szeretném aláhúzni, hanem más 
esetekben is fölmerül ez a kérdés -, hogy bizony kiderülhet olyan tény, adott esetben 
súlyos bűncselekmény, amiről a kitüntetés adományozása idején a kitüntetést 
adományozónak egyébként a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett tudomása, de 
ami világossá teszi, hogy az illető méltatlan arra a kitüntetésre, amit kapott. 

Valóban, a garanciális szabályok kérdése nagyon fontos. Azt gondolom, itt még 
lehet javítani a törvénytervezeten. De a Demokratikus Koalíció nevében azt szeretném 
jelezni, hogy a tárgysorozatba vételt mindenképpen támogatjuk. Beszéljünk erről az 
Országgyűlésben, és találjuk meg a jogi szempontból legjobb megoldásokat ebben az 
ügyben!  

 
ELNÖK: Kovács Zoltán alelnök úré a szó. Tessék parancsolni! 



40 

 
DR. KOVÁCS ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Arató Gergely 

képviselőtársam szólásra emelkedett - bár itt, ugye, ülünk -, és azt hittem, azt kérdezi 
meg Szilágyi György előterjesztőtől, hogy milyen társadalmi vitát folytatott le ebben az 
ügyben, megfelel-e a jogalkotási törvénynek, és kivel egyeztetett az előzetes eljárás 
során. De nem ez történt. (Z. Kárpát Dániel megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre:) Bajkai István 

képviselőtársunké a szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. 

Jogászi szemmel nézve, nyilvánvalóan, ha valaki súlyos, erkölcsiséget is sértő, bár azt 
szoktuk mondani, hogy minden büntetőjogszabály megsértése valahol erkölcsi 
szabályok megsértésével jár együtt - legalábbis így tanultuk az egyetemen, ahogy ezt 
jogfilozófiában is próbáltuk elemezni -, azt kell hogy mondjam, hogy magának a 
tervezetnek az egyik kifejezésrendszerében vagy keretében már eleve úgy szerepel, 
hogy szándékos bűncselekmény esetén lenne helye egy ilyen típusú eljárásnak, az 
érdemtelenségnek, bár nem használja ezt a kifejezést, hogy egyfajta érdemtelenség 
vagy érdemtelenné válás. Ez egy régebbi korokat is idéző terminológia, nem akarom 
ezt feltétlenül behozni a köztudatba. De hozzáteszem, hogy nyilván ez az erkölcsi 
alapja. Azt rendkívül fontos kérdésnek tartom személy szerint is, hogy egyáltalán 
hogyan kezeljük az utóbb érdemtelenné vált - mégiscsak ezt a kifejezést használjuk - 
vagy utóbb súlyos, erkölcsiséget is érintő bűncselekményt elkövető személyeknek a 
díjazását és egyáltalán állami díjban való részesítését.  

Itt azonban, ebben a törvénytervezetben kifejezetten a szándékos 
bűncselekményekre történik utalás, azzal, hogy a részletszabályokat majd nyilván 
ismét törvényben kell szabályozni. Csak szeretném jelezni, hogy a büntető 
törvénykönyvben számos olyan tényállás van, amelyeknél a szándékosság szintén 
törvényi tényállási elem, de nem biztos, hogy mindenki hasonlóképpen ítéli meg ezt a 
fogalmat. Például becsületsértés, rágalmazás csak szándékosan követhető el, ebben az 
esetben ebbe a körbe vonható lenne adott esetben egy ilyen is. Nem vagyok benne 
biztos, hogy minden rosszul elsült mondat kapcsán fölmerülhetne adott esetben az 
érdemtelenség szabálya, de ez egy szándékos bűncselekmény. Vagy ha megnézzük a 
másik elemét: gondatlanság. Foglalkozás körében elkövetett gondatlanság, lásd 
például vörösiszapper, ahol tíz ember veszítette az életét; ott például föl sem merül, 
pedig a gondatlanságnak is lehet egy olyan foka, ami méltatlanságot vagy erkölcsi 
kérdéseket vet föl.  

Tehát azt gondolom, hogy amit képviselő úr mondott, annak az erkölcsi alapjait 
én fontosnak tartom, csak maga a javaslat egy erősen korlátozó javaslat. Szándékosság, 
gondatlanság között nem biztos, hogy így kellene differenciálni, így kellene 
különbséget tenni. Másodsorban pedig - és már eleve így szól a törvénytervezet - annak 
a garanciális feltételeiről sincs szó, hogy egyébként ki és milyen módon állapítaná meg 
ezeknek a jogkövetkezményeknek az alkalmazását. Ezt pusztán csak jogászi szemmel 
próbáltam meg az önök számára elmondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván még 

hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.  
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. 

(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 
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Szilágyi György reflexiói 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Kovács 
képviselő úrnak mondanám, hogy milyen társadalmi egyeztetést folytattunk le. Hát, 
sokkal komolyabbat egyébként, mint néhány törvénynél önök lefolytatnak, hiszen mi 
folyamatosan az emberek között vagyunk, folyamatosan beszélünk a 
választópolgárokkal, és pontosan tudjuk, hogy a választópolgároknak mi a véleménye 
egy ilyen súlyos bűncselekményről, mi a véleménye arról, hogy ettől az embertől el 
kellene-e venni az állami kitüntetést vagy nem. Én még nem találkoztam olyan 
választópolgárral, aki az önök véleményén lett volna, és azt mondta volna, hogy ezt az 
embert meg kell védeni adott esetben, és a pártjára kell állni.  

Én azt kérem önöktől is, hogy most is, amikor majd szavaznak, a szavazatukkal 
eldöntik, hogy kinek az oldalára állnak, azt kérem önöktől, hogy ne egy bűnöző, egy 
nyolc évre elítélt, szexuális bűncselekményekért elítélt bűnöző oldalára álljanak, 
hanem a magyar társadalom oldalára. 

Bajkai Istvánnak szeretném mondani, hogy képviselő úr, minden megoldásra 
nyitottak vagyunk. Én arra biztatom önt is, hogy a szakmai tudásával álljon esetleg 
ennek a törvényjavaslatnak az oldalára, tegyük jobbá közösen ezt a törvényt. Ön a 
szakmai észrevételeit be tudja majd nyújtani ehhez a törvényjavaslathoz, ha a 
parlament előtt lesz, módosító javaslatokban. Mi erre nyitottak vagyunk teljes 
mértékben. Sőt, én azt is szeretném kérni önöktől, erre is nyitottak vagyunk, hogy 
csatlakozzanak benyújtóként akár ehhez a törvényjavaslathoz. Mi abszolút örülnénk 
neki, ha az összes parlamenti pártból a képviselők csatlakoznának benyújtóként, és 
minden egyes jobbító szándékú javaslatot természetesen mi is meg fogunk szavazni. 
Tehát kiküszöbölhetjük azokat az aggályokat, amelyeket ön itt felvetett. Én is nyitott 
vagyok erre, és úgy gondolom, a frakciónk is nyitott, és az ellenzék is nyitott lesz arra, 
csak oldjuk meg ezt az igazságtalan helyzetet, hiszen én úgy gondolom, nem 
Magyarország javát szolgálja, ha egy ilyen helyzetet továbbra is fenntartunk.  

Tehát továbbra is azt szeretném kérni önöktől, vegyék tárgysorozatba ezt a 
törvényjavaslatot, vitázzunk róla a parlamentben, és utána tegyük jobbá módosító 
javaslatokkal. Még egyszer mondom, akár csatlakozzanak hozzá benyújtóként is, én 
ennek is nagyon örülnék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Annyit kell mondanom, hogy szavazatukkal az Igazságügyi 

bizottság tagjai senkinek az oldalára nem fognak állni. Pusztán arról fognak dönteni, 
hogy tárgysorozatba veszik-e vagy nem a T/8008. számú törvényjavaslatot. 

Határozathozatal 

Kérdezem ezek után a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és 
tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen képviselő úr jelenlétét. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott átláthatósági 
rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi 
önkormányzatoknál címmel benyújtott H/7961. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tizenegyedikként az eredetileg 13. napirendi pontunk: „Az új 
Fővárosi Közgyűlés által elfogadott átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a 
magyarországi önkormányzatoknál” címmel H/7961. számon Szabó Timea, Tordai 
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Bence és Kocsis-Cake Olivio, Párbeszéd, képviselők által benyújtott határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. (Arató Gergely kimegy a teremből)  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztők képviseletében Kocsis-Cake Olivio 
képviselő urat. Kérdezem, kívánja-e szóban is indokolni. (Jelzésre:) Igen, tessék 
parancsolni! Öné a szó. 

Kocsis-Cake Olivio szóbeli kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden. Ugye, ez a javaslat a 
minimumcsomag bevezetését indítványozza az önkormányzatokban. Ezt a 
minimumcsomagot több korrupcióellenes civil szervezet állította össze, még évekkel 
ezelőtt. (Czunyiné dr. Bertalan Judit kimegy a teremből.) Ez a legfontosabb 
korrupcióellenes szabályoknak az összegyűjtése és egy csomagba rakása, amelyet 
ajánlottak az önkormányzatoknak. Ezt a szabályt egyébként már öt évvel ezelőtt 
Zuglóban és más önkormányzatokban is bevezették (Dr. Kovács Zoltán: Jól is 
sikerült.) és alkalmazták, hogy még átláthatóbb legyen az önkormányzat, és még 
kevesebb lehetőség legyen a korrupcióra. 

Nagy vonalakban egyébként nem tartalmaz olyan hatalmas nagy dolgokat, nem 
igényel komolyabb költségvetési forrásokat. Arról szól, hogy például nemcsak az 
önkormányzati képviselőknél kell vagyonnyilatkozat, hanem az önkormányzati cégek 
vezetőinél. Az önkormányzati cégeknél is hasonló átláthatósági szabályokat vezetnek 
be, mint az önkormányzatoknál. Minden szerződést ki kell rakni a honlapra, ezt olyan 
formában kell megtenni, hogy kereshető legyen. Tehát ezek nagyon általános 
szabályok, amelyeket lehet teljesíteni. 

Ezt a minimumcsomagot azóta több helyen és kiemelten a Fővárosi 
Közgyűlésben is elfogadták. S amiért bízom a fideszes képviselőtársak szavazataiban, 
hogy támogatják a tárgysorozatba vételt, az az, hogy a Fővárosi Közgyűlésben ezt a 
csomagot egyhangúlag szavazták meg, tehát az ott lévő fideszes képviselők is 
megszavazták. Tehát úgy gondolom, semmilyen komoly aggály nem lehet ezzel 
kapcsolatban. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba 
vételt. Ez a javaslat arról szól, hogy nem egyedi lehetőségként kínálja ezt a csomagot az 
önkormányzatok számára, hanem ez egy törvényi kötelezettség legyen az 
önkormányzatok számára. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Mivel effektív vita nem volt, ezért a vitában 
elhangzottakra nem hiszem, hogy válaszolni kíván (Jelzésre:), de tessék parancsolni, 
öné a szó zárszóként. 

 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Én csak bízom benne, hogy akkor ebben nincs vita, és meg fogják szavazni a 
kormánypárti képviselők is. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a határozati 
javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Három. Aki nem? (Szavazás.) 
Hat; és tartózkodás nem volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 igen és 6 nem szavazat 
mellett, tartózkodás nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Köszönjük szépen képviselő úr részvételét előterjesztőként. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. (Czunyiné dr. Bertalan Judit visszatér a terembe.) 
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A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében címmel 
benyújtott T/7701. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Most következik tizenkettedikként az eredetileg 10. napirendi pontunk: „A 
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási 
moratórium meghosszabbítása érdekében” címmel T/7701. számon Z. Kárpát Dániel, 
Jobbik, képviselő úr által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről való 
döntés.  

Tisztelettel köszöntjük képviselő urat ülésünkön. Kérdezem, mint előterjesztő 
kívánja-e előterjesztését indokolni. (Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Nagyon köszönöm a szót és a 
lehetőséget, elnök úr. Két, egymással szorosan összefüggő javaslattal kívánok élni a mai 
nap folyamán, és egyáltalán nem véletlen, hogy a kilakoltatási moratórium 
tulajdonképpen határidő nélküli vagy nagyon kitolt határidővel történő 
meghosszabbítását javaslom, és azt is, hogy a végrehajtási rendszernek a túlkapásait, 
túlfutásait állítsuk meg. Hiszen látható, hogy amikor a javaslatot benyújtottam, még 
nem volt kihirdetve a kilakoltatási moratórium, és bizony, gondolom, a kormánypárti 
képviselőtársak is így vannak ezzel, de az ellenzékiek fogadóóráin tömegével 
jelentkeztek azok a károsultak, azok a családok, akik az úgynevezett családok évében 
vagy azt követő időszakban bizony úgy kerültek utcára, hogy legalábbis kétes jogi 
hátterű ügyletekről volt szó. Jártunk olyan esetnél, ahol már térült követelést 
igyekeztek újra behajtani; olyannál is Pesterzsébeten, ahol két végrehajtóbanda 
csatározott egymással, de ugyanazt a követelést igyekeztek valamilyen úton-módon 
érvényesíteni. És azt is láttuk eközben, hogy a 33, illetve 50 százalékos letiltások 
rendszere azokat is nagyon kellemetlen helyzetbe hozza, akik vissza kívánnák rendezni 
az életüket, hiszen egy folyamatos kivéreztetési folyamatnak lesznek az áldozatai. 
(Arató Gergely visszatér a terembe.)  

A kilakoltatási moratórium tekintetében attól tartok, hogy nagyjából kvóta 
szerint történnek a kilakoltatások Magyarországon. Lehet, hogy 10 százalékkal 
csökkent a számarányuk az utóbbi egyéves időszakban a korábbi, irreálisan, kirívóan 
magas értékhez képest, viszont azt el kell mondanom, hogy itt azért elhangzottak 
kormányzati ígéretek. Elhangzott nemcsak az, hogy senkit nem hagynak az út szélén, 
de az, hogy egy elszámolás keretein belül elszámoltatják egyrészt a bankokat - ez 
sajnálatos módon nem történt meg -, másrészt a károsultak számára további 
életlehetőségeket biztosítanak, biztosít akár együttesen a parlament. A javaslatom és a 
kérésem lényege az, hogy a moratórium egészen addig tartson, amíg ezen ígéretnek 
nem sikerül érvényt szerezni, amíg ezeket a jogszabályi kereteket nem alakítjuk ki. Azt 
látom ugyanis, hogy a piaci árfolyamon történő forintosítás nem feltétlenül igazságos 
megoldás volt, és bár már nem devizahitel-állományról beszélünk, de a tartozástömeg 
egy jó részét ott hagyta. Azt sem vitatom, hogy szerencsésebb társadalmi csoportok 
számára végtörlesztéssel, más módszerekkel sikerült kedvezni. Viszont szembejön 
velünk a valóság, és nagyon széles tömegek számára a tartozástömeg még mindig ott 
van. Hozzáteszem, a kivándorlási spirált is erősíti mindez, hiszen nagyon sokan a 
korábbi devizahitelüket a mostani nyugat-európai munkahelyükön a relatíve 
magasabb bevételből próbálják törleszteni. És azt látjuk, hogy egy társadalmi, szociális 
katasztrófahelyzet bontakozott ki az utóbbi években.  

Mi azért nem szeretnénk kilakoltatásokra járni a következő hónapokban, mert 
nincsenek kilakoltatások Magyarországon. Tehát ez az az idilli helyzet, amit szeretnénk 
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elérni. És abszolút nyitottak vagyunk szakmai megoldások tekintetében akár jó 
kormánypárti javaslatok megszavazására. Ehhez ugyanakkor a moratóriumot nemcsak 
márciusig, nemcsak időszakos jelleggel kell meghirdetni, mert aztán megint 
beindulnak ezek a kétes jogügyletek. Nem vitatom, hogy van, ahol szabályosak, de azt 
látom, hogy a rendszerbe kódolva visszaélések tömege fordulhat elő, s mindez 
visszavezethető egy hibás elszámolási törvényhez, illetve a piaci árfolyamon történő 
forintosításhoz. Éppen ezért nagy tisztelettel az a kérésem, hogy hosszabbítsuk meg a 
kilakoltatási moratóriumot egészen a probléma megoldható mivoltának eléréséig. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Mivel vita nem volt, a 
vitában elhangzottakra nem lehet válaszolni, kérdezem, zárszóként kíván-e valamit 
mondani. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen és 8 nem szavazat mellett, 
tartózkodás nélkül az indítványt nem vette tárgysorozatba. 

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Más bizottságokban megszokott 

ilyenkor egy indokolást kérni. Ezzel a lehetőséggel szeretnék élni, ha ebben a 
bizottságban van ilyesmire lehetőség. 

 
ELNÖK: Nálunk nincs erre lehetőség. (Z. Kárpát Dániel: Jó.) A határozati 

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

Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről szóló T/7951. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik tizenharmadikként az eredetileg 11. napirendi pontunk: az 
adósságcsapdába került személyek megsegítéséről szóló, T/7951. számon szintén Z. 
Kárpát Dániel, Jobbik, képviselő úr által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről való döntés. Kérdezem képviselő urat, kívánja-e indokolni az előterjesztését. 
(Jelzésre:) Igen, tessék parancsolni! Öné a szó. 

Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a lehetőséget. Kicsit 
szomorúbban kell hogy indoklásba kezdjek, hiszen az előző napirendi pontnál a 
kilakoltatási moratórium meghosszabbítása elvérzett a kormánypárti többségnek 
köszönhetően. Itt most akkor tűzoltásra kérem fel önöket, hiszen mint említettem, a 
végrehajtási rendszer egyértelmű túlfutásai, túlkapásai odáig terjednek, hogy a 
legnehezebb sorban élő honfitársainkat is terhelik 33, illetve 50 százalékos tiltások, 
sokszor kisnyugdíjakból tiltanak, minimális keresetekből, akár minimálbérnek 
megfelelő értékűből vagy részmunkaidős fizetésekből. És azt látjuk, hogy amikor a 
károsult egyedül próbál egyezségre jutni, érvényt szerezni annak az egyértelmű 
igényének, hogy szeretne talpon maradni, szeretne külső segítség nélkül valamifajta 
visszarendezéshez jutni az élete tekintetében, falakba ütközik. Nyilván itt sem várható 
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el, hogy ellenzéki képviselők és tisztességes sajtómunkások kamerái szerezzenek 
érvényt annak, hogy egy végrehajtói iroda egyáltalán szóba álljon a károsulttal, hiszen 
vannak törvényi előírások azt illetően, hogy mikor, milyen formában kell leülnie a 
károsulttal az érintett végrehajtónak vagy megbízottjának, de sokszor még odáig sem 
jut el a rendszer, hogy a pontos tartozásösszeggel megismerkedhessen az a bajban lévő 
ember, akinek az önfenntartás is nagyon nehéz.  

Éppen ezért a javaslatom lényege, hogy legalább a legnehezebb sorban élők 
számára nyújtsunk könnyebbséget azzal, hogy esetükben lehetetlenné tesszük a 
végrehajtók különféle letiltásait, legalább a létfenntartáshoz szükséges jövedelem, 
kereset tekintetében. Éppen ezért meg szeretném óvni a kisnyugdíjasokat, meg 
szeretném óvni a minimálbéreseket és meg szeretném óvni a részmunkaidősöket attól, 
hogy különböző végrehajtó csapatok valós vagy kétes jogügyletek alapján, de mégiscsak 
33, illetve több tartozás esetén 50 százalékos letiltásokkal büntessék őket. Mert ezek az 
emberek nagyon sokszor nem képesek talpon maradni ilyen körülmények között. 
Ismerek olyat is közöttük, aki bár az otthonát már elvesztette, még nem lakoltatták ki, 
az egyik külföldi tulajdonú multicéghez éjszakánként jár be leltározni, illetve kisebb 
munkákat elvégezni, ezért, ha nem is egy nagyon tisztességes, de mérhető fizetést kap, 
viszont erre a fizetésre azonnal, egy jó részére ráteszi a kezét az a csapat, amelyik 
egyébként már térült követelést igyekszik rajta érvényesíteni. Ezek nyilván többéves 
jogügyletek, jogviták, és ezeket a jogvitákat nem én szeretném eldönteni, nem 
képviselőknek kell feltétlenül értékelni ezeket. De egészen addig, amíg tisztességes 
döntések nem születnek ezekben az egyedi esetekben, szeretném elérni azt, hogy ezek 
a családok legalább talpon tudjanak maradni, éppen ezért a kilakoltatási moratórium 
igényének fenntartása mellett, egyértelmű szándékom az, hogy a végrehajtók tiltásai 
ne érinthessék a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket, a legkiszolgáltatottabb 
társadalmi csoportok tagjait. Mi ott állunk mellettük. Nagyon bízom abban, hogy önök 
is odaállnak most. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
zárszóként kíván-e bármit előadni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm. 

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc; és tartózkodás nem 
volt. Köszönöm. Megállapítom, hogy 4 igen és 8 nem szavazat mellett, tartózkodás 
nélkül a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, és köszönjük Z. Kárpát Dániel képviselő 
úr részvételét a bizottsági ülésünkön. 

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk következik, az egyebek megtárgyalása. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy bizottságunk a soron következő ülését 2019. december 2-án, 
hétfőn 10 órától tartja, melynek keretében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr 
éves meghallgatására kerül sor. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen további 
javaslatuk, észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését ezennel berekesztem. Szép napot kívánok mindenkinek, és 
köszönöm a megjelenésüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


