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Napirendi javaslat  
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Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/705/2.) 
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2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/706. szám)  
(Kormány - igazságügyi miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/706/2.) 

3. Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1202. szám)  
(Kormány - igazságügyi miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
Nemzetiségi napirendi pont!  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/1202/2.) 

4. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat (T/1260. szám)  
(Kormány - igazságügyi miniszter)  
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(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/1260/2.) 



4 

5. Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1261. szám) 
(Kormány - igazságügyi miniszter)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Sürgős eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslat és a HHSZ 46. § (1) bekezdése szerinti előterjesztői 
tájékoztató benyújtására vagy a bizottság eljárásának a HHSZ 46. § (3) 
bekezdése szerinti kezdeményezésére kerül sor.)  
(Megjegyzés: Az elfogadott sürgősségi javaslat száma: T/1261/2.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Törvényalkotási Bizottság! Mai ülésünket és egyben az őszi ülésszak első TAB-ülését 
megnyitom. 

Tájékoztatom önöket arról, hogy az Országgyűlés szeptember 26-ai ülésén a 
Törvényalkotási Bizottság tagjává választotta Végh Noémi korábban megüresedett 
tagsági helyére Dudás Róbertet a Jobbik képviseletében. Megválasztásához gratulálok, 
és jó munkát kívánok. 

Tájékoztatom önöket arról, hogy mai ülésünkön Nyitrai Zsoltot dr. Aradszki 
András, Bóna Zoltánt dr. Demeter András, Dunai Mónikát dr. Fazekas Sándor, 
dr. Gurmai Zitát Hajnal Miklós, Erdős Norbertet Héjj Dávid, Budai Gyulát Herczeg 
Zsolt, Kunhalmi Ágnest Jámbor András Imre, Ovádi Pétert dr. Láng Zsolt, Illés 
Boglárkát dr. Salacz László alelnök úr, Mátrai Márta háznagy asszonyt pedig Törő 
Gábor helyettesíti. Ennek alapján megállapítom, hogy mai ülésünk határozatképes.  

Most az írásban kiküldött napirendről fogunk szavazni. Kérem, aki elfogadja a 
napirendet, és az is, aki nem, most szavazni szíveskedjék! (Szavazás. - Balla György, 
Héjj Dávid, Földesi Gyula és dr. Hiller István megérkezik az ülésre.) 

Megállapítom, hogy 26 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett mai napirendünket elfogadtuk. 

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 
módosításáról szóló T/705. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, a T/705. számú, az Európai Bizottsággal 
való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a 
jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 
CXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A bizottság eljárása a házszabály 
46. §-a alapján sürgős eljárás keretében zajlik, az elfogadott sürgősségi javaslat száma 
T/705/2. A Törvényalkotási Bizottság eljárását kezdeményezték a házszabály 46. § 
(3) bekezdése szerint. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, képviseletében 
köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár, miniszterhelyettes urat, dr. Salgó László 
államtitkár urat és dr. Jancsó Gábor helyettes államtitkár urat.  

Tájékoztatom önöket, hogy részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
benyújtására nem került sor.  

A TAB saját módosító javaslat 1. hivatkozási számon a kormánypárti képviselők 
szándékára hét pont terjedelemben, érdemi és technikai módosításokat egyaránt 
tartalmazván van előttünk.  

Kérem államtitkár urat, hogy erről a bizonyos 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatról szíveskedjék nyilatkozni. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Hajnal Miklósé a szó. Parancsoljon! 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lenne egy 
tartalmi észrevételem, és lenne egy eljárásbeli is. A tartalmi az, hogy az 5. sorszámú 
módosítópont szerintem egy gumiszabály. Tehát ha azt írjuk le, hogy a pénzbírság 
mértékét úgy kell megállapítani, hogy az kellő visszatartó erővel 
rendelkezzen - gondolom, a pénzbírság mértéke aztán majd egy kormányrendeletben 
lesz meghatározva. Azt írják utána az indokolásban, hogy ez garanciális szempontból 
szükséges. Szerintem ez nem túl jó garancia, ha ez nincs ennél jobban konkretizálva, és 
ehhez hasonló gumiszabályokat nem kellene hagyni a javaslatban. 

A másik megjegyzésem pedig egy eljárásbeli lenne. Én azt gondolom, hogy nem 
szolgálja a jogbiztonság elvét az - ha jól emlékszem, ez egy július 19-én beterjesztett 
törvényjavaslat, ezek már két hónapja be lettek terjesztve -, hogy egy két hónapja 
beterjesztett törvényjavaslat módosítóját egyébként két órával az ülés előtt kapjuk meg; 
nyilvánvalóan ez egyébként a 706.-ra is ugyanígy igaz. Én szeretném ismételten 
felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen utolsó pillanatban beérkező módosítók, főleg 
úgy, hogy két hónapja lehetett tudni, hogy erről a törvényjavaslatról van szó, szerintem 
nem korrekt egymással szemben, meg nem korrekt a választókkal szemben. Az lehet, 
hogy legális, tehát a törvényszerűségét nem feltétlenül vitatom, a jogbiztonság elvét 
szerintem ettől függetlenül sérti. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Balla György képviselő úr következik. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor reagálnék először a 

tartalmira, mert szerintem az egy teljesen normális, sőt hasznos jogalkotási felfogás, 
hogy a törvényben meghatározunk bizonyos feltételrendszert. Ezt kell a 
törvényhozóknak elfogadni, az ön által idézett mondat pont ilyen, és az élethez 
esetlegesen folyamatosan igazodva pedig kormányrendeletben szabályozni azokat az 
eljárásokat, amelyek tételesen megfelelnek a törvényben foglalt kívánalmaknak. Tehát 
ez pontosan jó, és nem rossz, amit képviselő úr kifogásolt. 

Ami pedig az eljárást illeti, és akkor én ugyanúgy, mint ahogy ön is, valamennyi 
javaslathoz szeretnék hozzászólni, mert akár úgy is fogalmazhatnék, hogy egyetértek 
önnel. Az a probléma, hogy nem rajtunk múlt, nem a kormánypárti képviselőkön, még 
csak nem is az ellenzéki képviselőkön múlt, hanem az Európai Bizottságon, aki még a 
mai napon is tárgyalni akart ezekről a törvényekről. A mai nap délelőtt még tárgyalások 
voltak ezekről a törvényekről, még újabb egyeztetéseket kértek. Hiába volt benyújtva a 
törvény, hiába volt velük leegyeztetve, folyamatosan jöttek újabb javaslatokkal. Annak 
érdekében, hogy meg tudjunk felelni az ő elvárásaiknak, volt arra szükség, hogy a mai 
bizottsági ülés később kezdődjön, és le tudjuk zárni a módosító javaslatokat, mondjuk, 
délig, mert máig egyeztetni kellett velük. Szerintem pontosan tudták, hogy mi a magyar 
Országgyűlés rendje, csak tojtak rá, már bocsánat. Az a szerv, amelyik egyébként a 
jogállamiságot hangoztatja állandóan, a magyar jogállamiságot nem veszi figyelembe. 
Ehhez kellett alkalmazkodnunk. 

Tehát pusztán erről van szó, ezért kellett ilyen gyorsított eljárásban folytatni a 
tárgyalást, mert a másik oldalon pedig elvárás, hogy október 4-ig fejezzük be. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabadi István kért először szót. 

Parancsoljon! 
 
SZABADI ISTVÁN (Mi Hazánk): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A Mi Hazánk Mozgalom is észrevételezi ezeket a módosításokat. A 
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törvényjavaslat 7. §-a alapján a jövőben nem lehet arra hivatkozni a társadalmi 
egyeztetés mellőzése során, hogy a mellőzés oka az annak sürgős elfogadásához 
kapcsolódó kiemelkedő közérdek. Meghagytak azonban egy kiskaput: különösen 
fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi, természetvédelmi, 
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekből továbbra is lehetőség van a 
társadalmi egyeztetés megkerülésére; ennek mennyisége már le van korlátozva, a 
jogszabálytervezetek 10 százaléka esetében lehet ezt alkalmazni. Eszerint a 
továbbiakban is előfordulhat az, ami 2022. július 30-án történt, hogy a Magyar 
Közlönyben fél tizenkettőkor megjelent benzinárrendeletet déltől már alkalmazni 
kellett, vagy a katatörvény módosítására irányuló, július 11-én benyújtott 
törvénytervezetet másnap kivételes eljárásban elfogadták.  

Továbbá a társadalmi egyeztetésre megállapított nyolcnapos határidő sem teszi 
lehetővé azt, hogy az egyes társadalmi rétegek sorsát hosszú évekre megpecsételő 
jogszabálytervezetekről érdemi tárgyalást lehessen folytatni a szakmai 
érdekképviseleti szervekkel. A módosító javaslat kihasználja azt a helyzetet, hogy a 
lakosság magánemberként a társadalmi egyeztetés lehetőségét gyakran nem képes 
igénybe venni, ellenben az érdekeiket érdemben képviselni tudó szakmai 
szervezetekkel viszont nincs igény az egyeztetésre. Ezeket semmiképpen nem tartjuk 
jónak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Hiller István alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mai napirendi pontokhoz általános érvénnyel kívánok 
hozzászólni, és megragadom az alkalmat, hogy ezt az 1. napirendi pontnál tegyem meg, 
de érvényes az összes olyan napirendi pontra, amely az Európai Unióval folytatott, 
illetve folytatandó tárgyalások témakörében szerepel. Szeretném világossá tenni az 
álláspontomat, az álláspontunkat ezzel kapcsolatban, és nem egyes kifogásolható 
részletekben, hanem koncepcionálisan, hogy a tisztelt elnök úr és a bizottság itt a 
bizottsági ülésen és a későbbiekben is értse azt az álláspontot, amit most kifejtek, és 
amelyet képviselni fogok. 

Én a felelősség kérdéséből indulok ki, abból a kérdéskörből, hogy egy 
országgyűlési választáson többséget elnyert pártnak, pártoknak és az általuk 
létrehozott kormánynak milyen felelőssége van, hogy néz ki ez  a nemzetközi vagy adott 
esetben az európai uniós térben; egy olyan kérdéskörből, amely messze nemcsak egy 
részpolitikát, hanem, valljuk be, az országunk egészét érinti; akkor is érintené, ha nem 
lenne energiaválság, de ezzel összefüggésben és ezzel együtt pedig különösképpen. 
Olyan kérdésről van szó, ami szintén nem csak a parlamenti viták színtere; olyan 
ügyről, amelyről - tetszik, nem tetszik - a választóink egymás között beszélnek, legyen 
az baráti társaság vagy a piacon, lehet hogy más szavakkal és gondolatokkal, de 
beszélnek arról, amiről most mi. Tehát én ezt lényegi kérdésnek tartom, hosszú távon 
meghatározónak. 

A felelősség kérdése egyértelmű, mert azok a pártok, amelyek megkapták a 
választóktól a felhatalmazást, és az általuk képzett kormány folytatják a tárgyalásokat 
az Európai Unióval. Én abból indulok ki, hogy érdekében áll-e az országnak és az ország 
polgárainak, hogy az európai uniós pénz rendelkezésre álljon, és én ezt most nem 
minősítem, hogy jár vagy nem jár, mert ez egy tárgyalás, amiben benne vannak, és aki 
már folytatott tárgyalást, tudja, hogy ott a tárgyalási érvben az, hogy nekem mi jár vagy 
mi nem jár, elég keveset nyom a latba, mert különben nem lenne tárgyalás. Abból 
indulok ki tehát, hogy az országnak és a polgárainknak szüksége van-e ennek a 
tárgyalássorozatnak az eredményes befejezésére. Erre az én válaszom az, hogy igen. 
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Nem fogok azok közé tartozni, ha vannak ilyenek, akik úgy gondolják, hogy akkor jó, 
ha rosszabb. Országban kell gondolkodni, e tekintetben mindannyian országgyűlési 
képviselők vagyunk, van felelőssége az ellenzéknek, és van másfajta felelőssége a 
kormánynak. Önök, illetve az önök kormánya tárgyal. 

Az, hogy én kívánom, hogy a tárgyalás eredményes legyen, egy politikusi 
meggyőződés, mivel azonban a tárgyalások menetébe tényleges beleszólásom, 
beleszólásunk nincs, osztott felelősség ebben a kérdésben nem létezik. Az, hogy a 
tárgyalás sikeres-e - amit kívánok, még egyszer mondom -, az önök által képzett 
kormány, illetve megbízott tárgyalók, tárgyalódelegáció ügye, ezért a felelősség minden 
tekintetben a tárgyalódelegációé, a kormányé és a számukra a parlamenti többséget 
biztosító képviselőké és pártoké. Ezért én nem fogok ezen előterjesztések ellen 
szavazni. (Balla György telefonja hívást jelez. - Dr. Hiller István rövid szünetet tart. - 
Balla György: Bocsánatot kérek!) Megismétlem tehát: nem fogok ellene szavazni. 
Azért nem fogok ellene szavazni, mert ismertettem a politikai meggyőződésemet, és 
próbáltam értelmesen levezetni, hogyan gondolkodom a felelősségről, a tárgyalásról és 
a tárgyalás eredményességéről. 

De őszintén remélem, hogy az elérhető eredmények maximumát hozzák ki a 
tárgyalásokból. Minden eurocentet, ugye, el fognak hozni, ami ott a tárgyalások tétje? 
Tudniillik ez is az önök felelőssége. Minden olyan összeg vagy összegrész, amelyet nem 
sikerül megszerezni, a tárgyalódelegációnak, a kormánynak és annak a többségnek a 
felelőssége, amely biztosítja ehhez a felhatalmazást.  

Tehát, tisztelt elnök úr, nem fogok a többi napirendi ponthoz hozzászólni, mert 
nem az egyes részkérdésekhez kívántam hozzászólni. A tárgyalási folyamat egészéhez 
sikert és jó idegrendszert kívánok, azt akarom, hogy sikerüljön, de ez az önök 
felelőssége. Ezért nem fogok nemmel szavazni, ezt várhatják tőlem és társaimtól a 
parlamenti szavazáson és a kommunikációban. De őszintén remélem, hogy valóban 
sikeres lesz, mert amennyiben nem vagy részlegesen nem sikeres, a felelősség szintén 
az önöké. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy Komjáthi Imre alelnök urat Hiller 

István alelnök úr helyettesíti a mai ülésen. 
Az elhangzottakhoz csak annyit tennék hozzá, hogy egy kísértetiesen hasonló 

történelmi helyzetben, az 1867-es kiegyezést megelőzően írta Arany János híres 
versében, hogy „Az óra lüktet lassu percegéssel”. Ennek a súlyát és a felelősségét 
érezzük mi.  

S ha a felelősség kérdését kutatjuk, kedves alelnök úr, akkor azért vessük fel a 
másik oldal, a tárgyalóasztal másik oldalán ülők felelősségét is, különös tekintettel 
Ursula von der Leyen elnök asszonynak a Princeton Egyetemen tett minősíthetetlen 
nyilatkozatára az olasz választásokkal kapcsolatban. Kanász-Nagy Máté következik. 

 
KANÁSZ-NAGY MÁTÉ (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm a 

bizottság tagjait. Balla képviselő úr felszólalása után jelentkeztem, hogy jól értettük-e, 
értettem-e, hogy tehát ma reggel, illetve ma délelőtt is zajlottak még ezek a tárgyalások; 
illetve ha zajlottak, akkor ennek eredményeként születtek meg az elmúlt órában 
hozzánk eljuttatott módosító javaslatok; és ez azt jelenti-e, hogy ezek a tárgyalások 
eredményesek voltak, lezárultak, az előttünk lévő, elmúlt órákban érkező 
módosítójavaslat-csomag megnyugtatóan lezárja ezt a folyamatot, és minden rendben 
lesz - ezt szeretném kérdezni, elsősorban a kormány képviselőitől. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Hát, jósolni nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan - ahogy a szellemes 
bonmot tartja. Hajnal Miklós kért újra szót, de előtte Vécsey Lászlónak mint 
kormánypárti hozzászólónak, alelnök úrnak kell megadnom a szót. 

 
VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Hiller alelnök úrnak csaknem minden megállapításával egyet lehet érteni. Egyetlen 
olyan dolog van, amit szerintem érdemes lenne átgondolni, nevezetesen azt az állítást, 
hogy nincs osztott felelősség. Ennek egy részére Hende elnök úr már kitért, ami a 
tárgyalódelegáció másik oldalán ülőkre vonatkozik, de egy egyszerű példán keresztül 
hadd világítsam meg, hogy bizony van osztott felelősség.  

Ebben a törvénycsomagban szerepel például a vagyonnyilatkozatok kérdése. 
Éveken keresztül kaptuk azt a támadást, hogy a vagyonnyilatkozatok ebben a 
formában, ahogy ezt mi használjuk, ezért, azért, amazért nem jók. Ez Brüsszelbe is 
eljutott. Brüsszelben éppen az önök delegációi erősítették azt a brüsszeli nézetet, hogy 
a magyar képviselői vagyonnyilatkozatok nem megfelelők. Törvénymódosítással 
elfogadtuk az Európai Unió vagyonnyilatkozatát. Lám, most kiderült, hogy ez a 
vagyonnyilatkozat szerintük mégsem megfelelő, mégiscsak jobb a magyar, mégiscsak 
jobb, ami volt. Belevittek bennünket abba, hogy módosítsuk, és most vissza kell 
módosítani eredeti formájába, a magyar vagyonnyilatkozatra, mert most már 
mindenki látja és beismeri, hogy az jobb, mint az európai uniós. Hogy nincs osztott 
felelősség? Hát, dehogynem! Ha akkor el tetszettek volna mondani, a baloldali frakciók 
ott az Unióban, hogy a magyar vagyonnyilatkozat, kérem szépen, sokkal jobb és 
átláthatóbb, mint az uniós, akkor nem kellett volna ezt a kurflit megtenni, amit most 
megteszünk.  

S arra kérem a baloldali frakciókat - egyetértve mindazzal az alapvetéssel, amit 
Hiller alelnök úr mondott -, hogy az osztott felelősség jegyében, kérem, nézzék át ezeket 
a törvényjavaslatokat, és adott esetben hívják fel a Brüsszelben ülő frakciókon keresztül 
a brüsszeli tárgyalódelegáció figyelmét arra, hogy mérlegeljék adott esetben a magyar 
jogrendszer vonatkozó törvényeit, hátha azok mégiscsak jobbak, mint azok, amelyeket 
Brüsszelben, a magyar jogfejlődést, a magyar jogrendszert nem ismerő bürokraták 
kitalálnak és megpróbálnak átvinni a magyar törvényhozáson. Ebben látok igenis 
osztott felelősséget a magyar parlamentben ülő pártok között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hajnal Miklós, majd Balla György következik. 
 
HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm szépen ismét a szót. Én örülök 

annak, hogy Balla György képviselőtársammal egymásra találtunk a jogbiztonság 
elvében; és könnyen lehet, hogy önöknek van igaza, teszem hozzá, hogy itt az Európai 
Bizottság tárgyalási folyamata miatt húzódott el ez az egész. Ugye, erre mi kevésbé 
látunk rá, mint önök, önök jobban rálátnak, tehát nehezen vagyunk bírálói ennek a 
helyzetnek. Ha az Európai Bizottság miatt állt ez így elő, szerintem az sem helyes. Ha 
önök miatt, akkor az sem. Tehát ebben a felelősséget nekünk most nem tisztünk 
megállapítani. Azt tisztünk megállapítani, hogy két hónappal ezelőtt elkészült 
törvényjavaslatokat két órával az ülés előtt módosítani, illetve ezt a tudtunkra adni, az 
nem elegáns - de nyilván úgy alakult a tárgyalási folyamat, ahogy. 

Én egyetlen dologra hívnám fel a figyelmet, ha már ebben az elvben egymásra 
találtunk. Lesz még sok olyan törvényalkotási helyzet, amikor nem kell az Európai 
Bizottsággal egyeztetni, amikor kizárólag önökön múlik nagy valószínűséggel az, hogy 
hogyan zajlik a törvényalkotás itt a parlamentben. Nagyon remélem, hogy erre az elvre 
akkor is figyelni fognak, és nagyon remélem, hogy akkor nem lehet esetleg valamifajta 
uniós Bizottsággal való tárgyalásra hivatkozni, akár joggal, mert nem lesz ilyen 
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akadály. Szóval, remélem, ez volt az utolsó ilyen eset, és remélem, hogy nem lesz több 
hasonló a jövőben, hogy két órával az ülés előtt kapunk meg két hónappal ezelőtti 
törvényjavaslatokra módosítókat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ahogy említettem, Balla Györgyé a szó. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is erre a „kinek van 

felelőssége?” című dologra szeretnék reagálni. De az első mondatom az, hogy 
szomorúan hallom, hogy Hiller képviselő úr nem fogja támogatni a javaslatot. Mert ha 
valaki - bocsánat, elég régóta ülök itt - azt mondja, hogy nem fog ellene szavazni, az azt 
jelenti, hogy tartózkodni fog. Mert ha támogatni akarná, akkor azt mondaná, hogy 
támogatom. És ezt kellően szomorúnak gondolom, hogy ellenzéki képviselők - 
különösen Hiller képviselő úr - egy ilyen javaslatot nem támogatnak. Utána viszont azt 
mondja, hogy egyébként nagyon reméli, hogy megállapodás lesz.  

A helyzet a következő: másfél éve elkészült a megállapodás. Megvolt az időpont, 
hogy mikor jön az Európai Bizottság elnöke Magyarországra aláírni ezt a 
megállapodást. Semmi probléma nem volt vele. Csak utána jött egy törvényjavaslat, az 
LMBTQ-ellenes törvényjavaslat, ami miatt az egészet, mindent lefújtak. Azt, hogy 
semmi köze nincs - csak ha jogállamról beszélgetünk -, a gyermekvédelmi törvénynek 
az Európai Unió jogszabályai szerint az égegyadta világon semmi köze nincs a felújítási 
alaphoz, azt egyébként az Európai Unió, a Bizottság és döntően a Parlament rúgta föl. 
És azért nem született aláírás. 

Tehát értem én ezeket az ellenzéki fölvetéseket, Kanász-Nagy 
képviselőtársamtól is, Hiller képviselő úrtól is, hogy na, de reméljük, hogy ezután már 
lesz megállapodás - hát, nem rajtunk múlt eddig sem! Bármilyen furcsa, nem rajtunk 
múlt eddig sem. Ezt kicsit álszentnek érzem, ezeket önök pontosan ugyanúgy tudják, 
mint mi. Pontosan ugyanúgy tudják.  

Minden eurócentre szükség van, meg reméli képviselő úr, hogy jön. A 
lengyelekkel beszélt már? Mert ők meg is állapodtak! De eurócent nincs - tök 
jogellenesen. Mondja meg nekem valaki, hogy egy megállapodás ellenére hogyan veszi 
magának a bátorságot egy európai szervezet, hogy a ténylegesen, egyértelműen 
korábban fölosztott, teljesen világosan szabályozott kifizetést megakadályozza?! A 
megállapodásig sem értelmezhető ez, de egy megállapodást követően végképp nem. És 
úgy döntenek, hogy nem.  

Tehát amikor a felelősség kérdését keresi bárki, akkor legalább annyit… - nem 
akarom én a bizottsági ülést nagyon elvinni, mert most kifejezetten békésnek tűnik, de 
azért ne hagyjuk már ki belőle az Európai Unió testületeit, a Parlamentet meg a 
Bizottságot! És ne felejtsük el, hogy az Európai Parlamentben ott ülnek az önök 
képviselői, akik kifejezetten nem megállapodásbarátok. Legalább ennyit tegyünk már 
hozzá a felelősség kérdéséhez! 

 
ELNÖK: Hiller alelnök úré ismét a szó. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: Én ezt egy értelmes vitának 

tartom. Nem húzni kívánom, de pontosítani - nem gondolom, hogy félre akarják 
értelmezni; egyébként Balla képviselő úr helyesen értelmezi a szavaimat, így van -, a 
felelősség kérdésében én ugyanis önöket akarom befolyásolni. Én a magyar 
Országgyűlés képviselője vagyok - önökkel együtt -, ellenzéki, de a véleményemmel 
nem egyszerűen csak az a szándékom, hogy az bekerüljön a jegyzőkönyvbe. 
Kimondottan az a szándékom, hogy önöket befolyásoljam. Ez szerintem egy parlamenti 
vitában normális és szükséges.  
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Amikor önök a felelősség kérdéséről beszélnek, akkor összekötik az én 
mondataimat egy másik meccsel, én ugyanis a magyarországi viszonyokról beszéltem, 
a mindenkori kormány és a mindenkori ellenzék osztott, illetve jelen pillanatban nem 
osztott felelősségéről; de létezik egy másfajta politikai modell. Ezt önök nem 
gyakorolják.  Ennek a megvitatására nem alkalmas a mostani konkrét napirend, de 
jelezni kívánom, hogy az a politikai osztatlan felelősség, amelyet gyakorolnak - 
akármilyen felhatalmazással, legyen az kétharmad, 50 százalék vagy négyötöd -, ez 
lehetséges, de nem kizárólagos. Tudomásul vettem, hogy önök ezt a módot viszik, de 
akkor viszont viseljék ennek a felelősségét akkor is, amikor nehézségek vannak. 
Megjegyzem, a politikában én nem nagyon tapasztaltam Közép-Európában olyat, 
amikor nincsenek nehézségek, legfeljebb ennek a mértéke különböző. 

Azt a felelősséget, amiről önök beszélnek, tudniillik, hogy a tárgyalópartner, az 
Európai Unió tárgyalóbiztosainak delegációja milyen felelősséget visel, ezt én a magyar 
Országgyűlés képviselőjeként direkt módon egyáltalán nem akarom befolyásolni. 
Egyáltalán nem! Azt igen, hogy önök hogyan gondolkodnak, mondom még egyszer, 
nem egyszerűen azzal, hogy megértik, hogy mit mondok, ez szép és illedelmes dolog, 
hanem azzal is, hogy - ha itt, itt, ha nem itt, nem itt - elgondolkodnak azon, amit 
mondok. Nem látom, legalábbis szándékaim szerint semmi álságosság, inkább nyíltság 
volt abban, amit mondtam eurócentekről és forintokról. Én nem így taktikázom, 
képviselő úr, tehát ebben éppen a tisztázás szándéka volt, és nem az, hogy tekervényes 
utakra húzzam önöket. Más esetben szívesen és kimondottan élvezem, de a jelen 
esetben nincsen ilyen szándékom. 

Tehát igen, én, mi tartózkodni fogunk, ami azt jelenti, hogy nem ellenezzük, nem 
kifogásoljuk azt, hogy egyébként ilyen törvényekkel mennek a tárgyalódelegációjukkal 
a tárgyalásokra. Ugyanakkor az, hogy ezt milyen eredményességgel képviselik, éppen 
az önök által meghonosított osztatlan politikai felelősség tekintetében továbbél, 
magyarán: akarom és szívesen veszem, hogyha a tárgyalások eredményesek, mert az 
országunknak és az állampolgároknak szerintem ez hasznára van, de azt az utat kell 
bejárniuk, amire részben felhatalmazást kaptak, részben pedig ennek révén ezt 
választották. Ezért, hogy ha ez nem sikerül, a magyar belpolitikai életben a felelősséget 
egyedül is önök viselik.  

 
ELNÖK: Köszönjük alelnök úr bölcs útmutatásait. Hiába, aki tanár, az ezt soha 

nem tudja levetkőzni. 
Annyit szeretnék mindössze mondani, hogy a szavaiból kiolvashatóan fájlalt, a 

parlament nem konszenzuális működési modellje a parlamenti erőviszonyokon alapul, 
azok pedig a magyar nép szabad választásokon kinyilvánított egyértelmű - immár 
negyedszer kétharmados többséget eredményező - döntéséből fakadnak. Tehát soha 
nem vitattuk azt, hogy ez a hatalmas felhatalmazás ránk hatalmas felelősséget hárít.  

És arról szeretném alelnök urat biztosítani, hogy csakúgy, mint az 1848-as, vagy 
mint az 1867-es országgyűlések képviselői, mi is tudni fogjuk, hogy mikor mi a helyes 
és az ország érdekében való. Ezért terjesztettük elő ezeket a javaslatokat, és ezért fogjuk 
támogatni őket, szemben önnel, aki jóindulatú szemlélőként, a másik oldalt egyáltalán 
befolyásolni sem kívánván, karba teszi a kezét és tartózkodik. Köszönöm szépen. 
Jámbor András Imre következik. 

 
JÁMBOR ANDRÁS IMRE (Párbeszéd): Köszönöm szépen a szót. Én Vécsey úrra 

gondoltam, hogy reagálok gyorsan, és bekapcsolódom ebbe a kiváló vitába, merthogy 
a vagyonnyilatkozatok kapcsán nem azért tettünk módosító indítványokat, mert ártó 
szándék volt bennünk, vagy valahol egy pince mélyén gonoszan mesterkedünk, vagy 
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búvárruhában a Dunán leúszva a jugoszlávokkal akarunk valamilyen gonosz paktumot 
megkötni, hanem azért, mert ezt gondoljuk jónak.  

Azt gondoljuk, hogy az a vagyonnyilatkozati rendszer, amit önök a nyáron 
elfogadtak, az rossz; nem alkalmas arra, hogy az állampolgárok átlássák azt, hogy a 
politikusok milyen vagyonosodásra tettek szert. És azt hiszem, ezt már önök is belátják, 
hiszen meg fogják szavazni ezt a módosító javaslatot, és önök nyújtottak be egy olyan 
módosító javaslatot, ami a régi rendszert egy kicsit rosszabbul, de visszahozza. 

Szerintem az sehova nem vezet, hogyha azt, hogy mi másfajta módon akarunk 
jobbat tenni az országnak, valamilyen paktumba burkolják, bújtatottan hazaárulásnak 
nevezik, és folytathatnánk a sort, hogy hogyan lehet ezt még különböző módokon 
megnevezni.  

És pontosan ez az, ahol be tudok kapcsolódni Hiller képviselőtársam 
mondandójához, hiszen pontosan arról van szó, hogy onnantól kezdve, hogy a mi jó 
szándékunkat megkérdőjelezik, a mi hazáért való tenni akarásunkat megkérdőjelezik, 
azzal egyszerre tényleg ledobják azt a felelősséget vagy elveszik tőlünk azt a 
felelősséget, hogy mi részei vagyunk ennek a folyamatnak. Mert látszik az, hogy 
bármilyen módosító indítványt teszünk, bármivel akarunk hozzátenni ahhoz, hogy 
azok a törvények megváltozzanak, az le lesz szavazva. Így nagyon nehéz azt mondani, 
hogy rajtunk felelősség van ebben az ügyben, tehát ezt a „kettős felelősség” dolgot az 
ellenzékre vonatkoztatva nagyon-nagyon nehezen látom.  

És lehet, hogy kétharmad van, ahogy bizottsági elnök úr mondta, de egyébként 
kétharmaddal is lehet konszenzusra törekedni. Az, hogy milyen felhatalmazást adtak a 
választók, az, hogy hány parlamenti képviselője van a Fidesznek, az nem akadályozza 
meg azt, hogy konszenzus legyen.  

Összességében ennyit akartam mondani, és inkább továbbadom a szót. Biztos 
izgalmas vita lesz! 

 
ELNÖK: Köszönöm. Láng Zsolt következik. 
 
DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon érdekes 

volt most Jámbor képviselőtársunk hozzászólása, mert tulajdonképp Hiller Istvánnal 
összehasonlítva, a megfontolt régi egyetemi tanár az előbb nagyon szép szavakkal írta 
körül azt, amit az ifjú baloldali anarchista kicsit vehemensen hozzánk vágott. (Dr. 
Hiller István közbeszól.) De a kettőnek a tartalma, én azt gondolom, egyébként 
nagyjából ugyanaz.  

Tehát mi ezeket a jogszabályokat és például a vagyonnyilatkozatnak ezt az 
egészen nevetséges és tragikomikus történetét nem szívesen szavazzuk ám meg. Tehát, 
ha a mi frakciónkban is megkérdeznénk a frakciótagokat, hogy melyik törvényt 
szavazzák meg jó szívvel és melyiket nem, azért meglepődnék, ha nem lenne jó pár 
olyan szabály, amit nem szavaznánk meg, mert azt gondoljuk, hogy teljesen irreálisak, 
nem szolgálják a haza érdekét, és egyébként egy abszolút egyedi és eddig példátlan 
jogfolyamat eredményei. Csak azért szavazzuk meg az egészet, azért van most itt, és 
azért játsszuk el most ezt a vagyonnyilatkozati történetet is, mert valóban úgy, ahogy 
Hende elnök úr mondta, van egy nagy felelősségünk, érezzük azt, hogy nekünk most 
mindent meg kell tenni annak érdekében, még hogyha nem értünk vele egyet, 
felháborít minket, és azt gondoljuk, hogy egyébként minden demokratikus és jogállami 
elvet sért bizonyos momentumaiban, de a nemzet és az ország érdeke az, hogy mi most 
ezzel az Európai Unióval megállapodjunk, és ezeket a pénzeket, amelyek járnak 
egyébként nekünk, megkapjuk.  

Hiller képviselő úr most tulajdonképpen oda jutott vissza, hogy miközben mi 
elkészítjük és a kormány elkészíti ezeket a javaslatokat, behozza, és a kormánypárt 
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egyébként sokszor megszavazza azt, még hogyha nem is ért vele egyet, annak 
érdekében, hogy átlendüljünk ezen a nehéz időszakon, ehhez képest önök azt mondják, 
hogy önök ezt nem szavazzák meg. Tehát, hajrá! Csak azt nem értem, hogy akkor, 
amikor az Európai Unióban vagy kint Brüsszelben az önök képviselői tárgyalnak, akkor 
ott is azzal kezdenek-e, hogy minden olyan megállapodást, amelyet a magyar kormány 
Brüsszel kérésére megköt, mi nem szavazzuk meg. Mert most tulajdonképpen ez 
történt, mert önök azt a megállapodást, amit mi azért hozunk be, mert ezt kérik tőlünk, 
mert úgy érzik, hogy ezzel lesz számukra megnyugtató a magyarországi jogállamiság, 
ezeket önök most nem szavazzák meg. Ez szerintem nem korrekt eljárás. És hogy 
mondjam, alelnök úr, természetesen nagyon szép volt ez a közös felelősség, kinek van 
felelőssége, csak nekünk van, osztott felelősség - tehát én értem, meg elismerem ezeket 
a szavakat, nagyon szépen hangzott. De valójában arról szól, hogy abban a helyzetben, 
amikor mi nyerünk nagyot, és próbálunk mindenáron - és sokan úgy érezzük, hogy már 
túlzottan is -, de mindenben próbálunk megállapodni, és teljesíteni azt, amit kérnek 
tőlünk, akkor maguk a legapróbb részletekben sem tudják támogatni ezt a munkánkat. 
Pedig mi azért tesszük, hogy valóban, ezen a helyzeten ezt az országot átsegítsük. 
Úgyhogy én azt szeretném kérni, azért azt gondolják meg, hogy egy ilyen helyzetben 
ezeket a jogszabályokat és ezeket a módosításokat, amiket behoztunk, ezeket egyébként 
támogatják, mert ez arról szól, hogy azért hozzuk meg, hogy az Európai Unió bürokratái 
egyszer úgy érezzék, hogy azt a pénzt, ami jár nekünk, azt most odaadják. Márpedig 
erre a pénzre szükségünk van, ezt mindenki tudja. Ezért hozzuk meg, nem azért, mert 
egyetértünk vele.  

Ha esetleg még egy mondat, bocsánat, nem akarom hosszan mondani, de 
Jámbor Andrástól meg csak azt kérem szépen, ha már eddig soha nem hallottuk azt, 
hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszer nagyon szigorú és nagyon jó, ezt eddig soha 
nem mondták, azt mondták, hogy ez szörnyű; szerintem az egésznek a lényege az, hogy 
az önök újságírói minden január 1-jén néhány hétig ezen tudjanak szórakozni, mert 
önök így tekintenek rá, de sosem mondták, hogy ez milyen szigorú. Mi behoztuk most 
azt a rendszert, amely az Európai Parlamentben van, amire mindenki azt mondta, hogy 
ez szánalmas, szörnyű, és hozzuk vissza a régit. Akkor kérem szépen, álljon ki nyíltan, 
bárhol, a saját médiájában, és mondja el, hogy egyébként jó a magyar rendszer, jó, hogy 
visszahozzuk, mert sokkal szigorúbb, sokkal átláthatóbb, sokkal megnyugtatóbb, mint 
amit egyébként az Európai Parlament képviselői saját magukkal szemben 
támasztanak. De akkor mondja el nyilvánosan, és ne az legyen, hogy mindig szidnak 
minket, majd utána, miután változtatunk, azt mondják, hogy nem, hozzuk vissza, mert 
azért ez mégiscsak sokkal jobb. Az a helyzet, hogy önök ebben rettentően 
igazságtalanok, és szerintem ez egy rossz út, amit elkezdtünk ezzel a vagyonnyilatkozati 
törvénnyel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Az utolsó jelentkezett hozzászóló eddig Balla György.  
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Nem szeretnék provokálni senkit. Sok szó esett a 

vagyonnyilatkozatról, csak példaként szeretném felhozni és cáfolni Jámbor képviselő 
urat, Hiller képviselő urat és a többieket, hogy ebben nincs felelősségük. Az a baj, hogy 
ilyen a gondolkodásuk, mindjárt elmondom, hogy miért.  

A vagyonnyilatkozat - csak tényeket mondok -, tehát amit elfogadtunk, az 
ugyanaz, mint az Európai Parlamenté, szóról szóra. Aminek a mintája a német 
országgyűlésé. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy más dolog egy Európai 
Parlament meg más egy nemzeti parlament, mert a némettel is 95 százalékban 
megegyezik, az Európai Parlament gyakorlatilag a németet vette át. Ezt azért tettük, 
mert a LIBE Bizottság, az Európai Unió egyik bizottsága meg az Európai Bizottság is, 
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valamint a GRECO-jelentés folyamatosan a magyar vagyonnyilatkozati rendszert 
kritizálta. Majd átvettük az övékét, és most azt mondják, hogy á, az nem elég szigorú, 
nem elég jó, hozzuk vissza a régit. Na, mi ez, ha nem bődületes, undorító kettős mérce?  

És az a helyzet, Jámbor képviselő úr, hogy ha az ellenzéki képviselők egy ilyen 
nyilvánvaló, teljesen egyértelmű kettős mérce esetén - érdekes módon a német 
Bundestag vagyonnyilatkozatát nem kell megváltoztatni, csak a mienket -, ilyen kettős 
mérce esetén egyébként nem a hazájuk mellé állnak, hanem jobb esetben csak 
csendben vannak, akkor bizony komoly felelősségük van. Ha idegenekkel szemben 
nem kérik ki maguknak, akármennyire is nem szeretik a Fideszt, hogy ebben az ügyben 
Magyarországnak van igaza, ebben meg ebben meg ebben nem, mert ez az ellenzéki 
léthez hozzátartozik, de ha ezt sem kérik ki maguknak, és csak a magyar kormány meg 
a magyar parlament felelősségéről beszélnek, akkor az a helyzet, hogy ebben bizony 
önöknek nagyon-nagyon komoly felelősségük van. Ha még egy ilyen ügyben sem a 
hazájuk mellé állnak, hanem ilyen ügyben is valamilyen idegen érdek mellé állnak - ez 
felelősség.  

 
ELNÖK: Jámbor András Imre képviselő úr jelentkezett szólásra.  
 
JÁMBOR ANDRÁS IMRE (Párbeszéd): Nem akartam gombot nyomni, de a 

hazaárulás, ennek az emlegetése mindig is szépen ingerel arra, hogy gombot nyomjak. 
Egyrészt én, ha egy ilyen teljesen semleges helyzetben lennénk, nagyjából egy tök jó 
troll kommentnek tartanám azt, hogy kivették az Európai Parlament teljes képviselői 
ellenőrzési rendszeréből a vagyonnyilatkozat rendszerét, a lobbiszabályozást nem 
hozták át, az egyéb szabályozásokat nem hozták át, és ezt az egy dolgot áthozták, és úgy 
csinálnak, mintha ezzel megoldották volna a vagyonrendszert (sic!)  Magyarországon. 
Ez egy nagyon jó troll komment lenne alapjáraton, de hát itt nem erről van szó, itt a 
magyar Országgyűlésről van szó, és arról van szó, hogy egyébként ebben az országban 
a képviselők, a politikusok vagyonosodását hogyan lehet vizsgálni. És ez talán egy troll 
kommentnél, egy ilyen fricskánál egy kicsit fontosabb dolog. 

A másik része pedig, hogy én ezt tényleg nem tudom értelmezni, hogy az önök 
által elfogadott törvénnyel nem egyetérteni vagy az önök által elfogadott törvényt nem 
megvédeni, az miért a magyar nép elleni támadás, miért a magyar haza elleni támadás. 
Nyilván kétharmadot kaptak, egy óriási felhatalmazást, de ez nem egyenlő a magyar 
néppel és nem egyenlő a magyar nemzettel. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy ne 
mossák össze ezeket a fogalmakat. Azok is, akik nem önökre szavaztak, ugyanúgy a 
magyar nép és a magyar nemzet részei; egy csomóan, akik másként gondolkodnak, 
vagy akik nem mennek el szavazni, ugyanúgy a magyar nemzet, a magyar nép részei, 
és az ő véleményük is egyébként hozzátartozik ehhez a magyar néphez és a magyar 
nemzethez. És egyébként, még ha adott esetben csak a választókat nézzük, és 
kisebbségben van, akkor sem lehet ezáltal egyenlőnek tekinteni a saját véleményüket 
Magyarországgal vagy a saját maguk által elfogadott törvényeknek a szellemiségét 
teljes egészében azzal a szellemiséggel, amit a magyar nép gondol a világról.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elfogytak a hozzászólók, de még megengedek 

magamnak egy elnöki jogaimmal visszaélő megjegyzést: én jó szívvel szavazom meg ezt 
a vagyonnyilatkozati szabályozást, mert, ahogy voltam bátor legutóbb említeni, én 
ennek egyik kidolgozója voltam 2001-ben igazságügyi államtitkárként. Akkor ezt elég 
jónak találtam magamra és a többi parlamenti képviselőre nézve is. Elég jónak találtam 
az Európai Parlament és a Bundestag szabályozását is, ezért azt is jó szívvel meg tudtam 
szavazni. Egyébként pedig a nagyapám volt az akkori megyei közgyűlés tagja, apám 
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Szombathelyen tanácsnok, és én 34 éve vagyok a politikai életben, és a mi családunk 
nem lett jómódú a politikából. Pont. Zárjuk le ezt a vitát.  

Tehát kérdezem az államtitkár urakat, hogy kívánnak-e reagálni. (Dr. Répássy 
Róbert: Nem.) Köszönöm szépen.  

Akkor most szavazni fogunk, először is az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatról, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta.  

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem a 
szavazatukat. (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imre elnök urat javaslom kijelölni. (Szavazás.) 
Látható többség. Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelentkező.) 
Erre irányuló szándékot nem látok, a vitát lezárom.  

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló 
T/706. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Soron következik a második napirendi pontunk, a T/706. számú: az Európai 
Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46. §-a alapján sürgős eljárás 
keretében járunk el, az elfogadott sürgősségi javaslat száma T/706/2. Kezdeményezték 
a házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti eljárásunkat. Előterjesztő az Igazságügyi 
Minisztérium, képviseletében a már köszöntött miniszterhelyettes, illetve államtitkár 
és helyettes államtitkár urak vannak jelen. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító 
javaslat nem került benyújtásra. A TAB saját módosító javaslata 1. hivatkozási számon 
a kormánypárti képviselők javaslataként fekszik előttünk.  

Kérem államtitkár urat, hogy az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslat támogatásáról nyilatkozzon. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Az előterjesztő támogatja az 1. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatot. Két hivatkozás pontosítását javaslom, mégpedig a módosító 
javaslat 2. pontjában: a 817/R. § (7) bekezdésében a helyes hivatkozás „(3) és 
(5) bekezdés”, és a 817/S. § (4) bekezdésében a helyes hivatkozás „817/R. § (3) és 
(5) bekezdés”. Ezekkel támogatom.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? 

(Jelzésre:) Hajnal Miklósé a szó.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

HAJNAL MIKLÓS (Momentum): Köszönöm szépen ismét a szót. Répássy 
államtitkár úrral már sokadszor találkozunk a héten, szerintem az egész nyári 
ülésszakban nem találkoztunk annyiszor, mint most. Azért is kifejezetten érdekes ez, 
mert tegnap az Igazságügyi Bizottság ülésén találkoztunk, ahol is a Momentumnak, 
illetve nekem személyesen volt egy módosító javaslatom. Ez a módosító javaslat 
kifejezetten ezzel a törvényjavaslattal volt kapcsolatos, és arról szólt, hogy azoknak a 
kivételeknek, amelyeket ez a törvényjavaslat megfogalmaz, a körét szűkítsük - ugye, itt 
a vádkikényszerítés intézményéről beszélünk -, tehát ne legyen annyi kivétel a 
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vádkikényszerítés intézménye alól. Azaz gyakorlatilag arról szóltak a módosítóim, hogy 
hogyan tudjuk a vádkikényszerítés intézményét kiterjeszteni. 

Tegnap erről egy részletes vitát folytattunk az Igazságügyi Bizottság ülésén, amit 
én most nem akarok itt teljes mértékben felidézni önöknek. Itt megpróbálom a lehető 
legobjektívebben összefoglalni, a tegnapi ülésről biztos készül jegyzőkönyv is: a vita 
lényege az volt, hogy már van egy megállapodás az Európai Unióval, ezért most ne arról 
beszéljünk, hogy ki szerint mi lenne a jó, meg, hogy szerintem jó lenne-e a 
vádkikényszerítés intézményét kiterjeszteni, hanem tartsuk be azt a megállapodást az 
Európai Bizottsággal, és ennek megfelelően lett leszavazva az én módosítóm. És akkor 
most megpróbáltam kivenni belőle minden személyeskedést meg politikai felhangot.  

Mondom, ez tegnap délelőtt volt, talán tíz órakor vagy fél tizenegykor, ezek után 
most érkezik egy 25 oldalas módosító javaslat, amelyben konkrétan átvesznek pontokat 
egyébként a mi módosítónkból. Én két dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Egyrészt 
nagyon örülök neki, szerintem ez a jó irány, és remélem, hogy a további módosító 
javaslatainkból is át fognak venni különböző elemeket. Itt konkrétan gondolok a 
817/A. §-ra, ahonnan az ac) és ad) bekezdések kikerültek, ez örömteli, illetve ugyanígy 
a 817/A. § (1) bekezdés e) pont, itt pedig „a versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban” résznél korábban csak a súlyosabban 
minősülő esetek kerültek itt felsorolásra, most már szerencsére nemcsak a súlyosabban 
minősülő esetei, hanem minden esete; én ennek is örülök, én üdvözlöm ezeket a 
módosításokat. Az előtt állok értetlenül, hogy ezt miért nem lehetett tegnap mondani, 
mi történt tegnapról mára, és hogyan született tegnapról mára egy olyan 25 oldalas 
módosító, amely többek között ezeket a módosításokat is tartalmazza. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Kedves Képviselőtársam! Balla György képviselőtársunk nagyon 

világosan elmondta, hogy mi történt tegnapról mára. Én végtelenül örülök az ön 
örömének, de nyilván ez az a helyzet, amikor nagy szellemek találkoznak, és a brüsszeli 
Bizottság valami rejtélyes módon az alpontok rendszerében is betű szerint ugyanazt 
találta gondolni, amit ön. Azt is mondhatnám költői hasonlattal, hogy sikerült 
beporoznia a Bizottság bibéjét. (Derültség. - Közbeszólás: Miklós gratulálok! - Hajnal 
Miklós: Erős a fantáziája elnök úrnak!) Tényleg gratulálunk, és örülünk, hogy örül.  

További hozzászólási szándékot nem látok, azt hiszem, visszariadtak a többiek 
az elnök harcias magatartásától, úgyhogy én le is zárom a vitát. (Közbeszólás: Jámbor 
képviselő úr jelentkezett!) Jámbor András Imre, igen, most jelent meg. Parancsoljon! 

 
JÁMBOR ANDRÁS IMRE (Párbeszéd): Igen, ahogy Répássy úr is mondja, még 

én is poroznám ezeket a bibéket. (Derültség.) Három hozzászólásom lenne. Kicsit 
nehéz volt ennyi idő alatt végigrágni ezt a módosítót. (Közbeszólás a kormánypárti 
oldalról: Nem csodálkozunk…) Hahaha!  

Egyrészt, ha jól értjük, akkor ezeket a felülbírálási indítványokat egy bíró fogja 
az egész országban ellátni, ami azért elég túlterhelésgyanús esetnek tűnik. Másrészt 
pedig, ami még ilyen problémásnak tűnik: ha az indítványozó elbukja az ügyet, tehát a 
vádlottat felmentik, akkor az összes költséget az indítványozó fogja viselni az eljárás 
után, ami egy olyan esetben, amikor egy durva korrupciós ügyben, mondjuk, egy 
gazdagabb fél áll szemben, mondjuk, egy átlagos polgárral, akkor ez egy olyan helyzetet 
generál, hogy sokan meggondolják majd azt, hogy elindítsák-e egyáltalán ezeket az 
eljárásokat. Ha jól értem, akkor bizonyos esetekben még a fellebbezési jog is ki van 
zárva, és ezt is problémásnak találjuk. Csak hogy Répássy úr is porozhasson bibéket, 
gondoltam, hozzászólok.  
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ELNÖK: Bizony nagyon meg kell azt gondolni, hogy főbenjáró bűntettekkel egy 
magánszemély vádoljon-e bárkit, annak kell legyen súlya meg következménye is. Ez az 
én véleményem.  

Ha további hozzászólási szándék nincs, akkor megadom a szót Répássy 
államtitkár úrnak.  

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 

szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Úr! Nem egy bíró, hanem egy nyomozási 
csoport bírálja, ami azt jelenti, hogy több bíróról van szó, akikhez kerülhet ez az ügy, 
megfelelő ügyelosztási rend szerint.  

Az én tudomásom szerint - itt próbáltuk a kollégámmal összeszedni, hogy hány 
nyomozási bíróról van szó - ebben a nyomozási csoportban körülbelül húsz bíró van 
kijelölve nyomozási bírónak, és belső ügyelosztási rend alapján fogják megkapni, de 
egyébként egy bíró jár el. Tehát abban igaza van, hogy egy bíró fog dönteni egy konkrét 
ügyben, viszont összesen húsz ilyen bíró van. A főváros területén ők a nyomozási bírók.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk, és először az államtitkár úr 

által megemlített TAB saját módosító javaslat 2. pontjával kapcsolatos szóbeli 
pontosításról. Tehát emlékeznek, ott a hivatkozások számozása változott. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a szóbeli pontosítási javaslatot 30 igen szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett támogatta.  

Most az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról az elhangzott 
szóbeli pontosítással együtt kérem szavazatukat! A kormány támogatja. És önök? 
(Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot a szóbeli 
pontosítással együtt 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett 
támogatta.  

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról kérem 
döntésüket! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak megint dr. Vejkey Imrét javaslom kézfelemeléssel kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kívánnak-e kisebbségi előadót állítani az ellenzéki 
oldalról? (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak állítani. A napirendi pontot lezárom.  

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló T/1202. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 3. napirendi pontunk, a T/1202. számú, az Európai 
Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Sürgős eljárásban járunk el a házszabály 46. §-a alapján. A sürgősségi 
javaslat száma, amelyet elfogadott a Ház: T/1202/2. Kezdeményezték a házszabály 
46. § (3) bekezdése szerint az eljárásunkat. Az előterjesztő továbbra is az Igazságügyi 
Minisztérium, és a minisztériumot képviselő államtitkár urak személyében sincs 
változás.  

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottak be. TAB 
saját módosító javaslatból viszont van hat is, 1-6. hivatkozási számon, valamennyi a 
kormánypárti képviselők szándékára került benyújtásra. 

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 2-6. hivatkozási számú TAB saját 
módosító javaslatok túlterjeszkedők, a törvényjavaslat által nem módosított 



20 

törvényeket nyitnak meg. Amennyiben a bizottság ezeket a javaslatokat támogatja, 
azokat az összegző módosító javaslattal egy időben, de attól elkülönítve nyújtja be.  

Kérem most államtitkár urat, hogy szíveskedjék nyilatkozni az 1. hivatkozási 
számú TAB saját módosító javaslattal, valamint a 2-6. hivatkozási számú, 
túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontjáról. A 
túlterjeszkedő módosítók házszabályszerűségére is kiterjedően kérem válaszát.  

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 
támogatja az előterjesztő. A 2-6. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító 
javaslatokat is támogatjuk, és szükségesnek és házszabályszerűnek tartjuk. Ez egy kis 
magyarázatra szorul: egy összeférhetetlenségi szabályról van szó, amit több 
jogszabályon is át kell vezetni. Kezdeményezem a 2-6. hivatkozási számú, 
túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatok tekintetében a határozati házszabály 
72. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy a miniszterhelyettes úr 

által hivatkozott házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti kérelem egyébként arra 
irányul, hogy a plenáris ülésen jelen lévő képviselők kétharmadának támogató 
szavazata esetén a túlterjeszkedő módosító javaslatokra nézve az általános vita nem 
nyílik meg, hanem azok támogatásáról majd rögtön szavazni tudunk.  

Ezek után a tájékoztatások után nyitom meg a vitát. Parancsoljanak! (Jelzésre:) 
Szabadi István képviselő úr! 

 
SZABADI ISTVÁN (Mi Hazánk): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nyilván, 

fura érzése van az embernek, hiszen valóban az a legfontosabb, hogy azt a fajta 
viselkedést, amit az Európai Unió megenged magának, és Magyarországgal szemben 
elkövet, mi próbáljuk orvosolni, hiszen azért az elfogadhatatlan, hogy visszatartja 
azokat a pénzeket, amelyeket ki kellene hogy fizessen számunkra, és helyette ilyen 
gyors módosításokat kell végrehajtani sebtében csak azért, hogy ez megtörténjen.  

Viszont amikor átnéztem és átnéztük ezeket a módosításokat, akkor azért olyan 
vagy kapkodósnak láttam, vagy én nem is tudom, milyen szóval jellemezzem, ezért nem 
tudom teljesen jó szívvel elfogadni a módosítást, pedig tudom, hogy mi a lényege és mi 
a célja. Itt van például ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról 
szóló törvény 15. § (3) bekezdését módosító törvényjavaslat. Csak látszatintézkedést 
tartalmaz az összeférhetetlenség megszüntetésére, mert a kormány köreihez köthető 
jelenlegi, illetve volt politikusok, költségvetési szervek felsővezetői és gazdasági 
szereplők továbbra is a kuratóriumok, felügyelőbizottságok elnökei, tagjai vagy 
vagyonellenőrök maradhatnak. Tehát azért ez egy kicsit visszás számomra. Továbbá 
nem értünk egyet azzal sem, hogy a kuratóriumi elnökök és tagok havi 1,2-1,4 millió 
forint díjazásban részesüljenek a már eleve többmilliós fizetésük mellé.  

Tehát ez az a kettős érzés, amikor ezeket a módosító javaslatokat áttekintjük, 
illetve vizsgáljuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előttünk fekvő törvényjavaslat, illetve módosító 

indítvány nem tartalmaz tiszteletdíj összegére vonatkozó rendelkezést.  
Van-e tovább hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor a vitát 

lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Igen.  
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! A törvényjavaslat eredeti szövege és a módosító is azt a fontos szabályt 
tartalmazza, hogy aki elfogult - és fel van sorolva, hogy milyen elfogultsági okok 
vannak -, az nem vehet részt a szavazásban. Ezt a szabályt, ezt a relatív 
összeférhetetlenséget vagy konkrét esetre vonatkozó összeférhetetlenséget ismeri 
például az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályozás is, tehát aki elfogult egy 
vitában, az nem vehet részt a szavazásban. Itt is hasonló megoldást tartalmaz ez a 
javaslat. A szöveg egyébként megegyezik az Európai Unió költségvetéséről szóló 
rendelet 61. §-ával. Tehát ott tartalmazza, hogy milyen összeférhetetlenségi okok vagy 
elfogultsági okok fordulhatnak elő. Ezeket a szempontokat tartalmazza ez a szöveg.  

Tehát én azt gondolom, hogy megint egy olyan helyzettel állunk szemben, hogy 
az Unió jogának, az Unió felfogásának tökéletesen megfelelő összeférhetetlenségi 
szabályt javasoltunk a szövegben, és úgy gondolom, hogy ez kielégíti azokat a 
szempontokat, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit kellőképpen védi az ilyen 
szabály, mert ha ez az Unió jogában, a költségvetési rendeletben megfelelő garancia, 
akkor ez a magyar jogban is megfelelő garancia. Mi így gondoljuk, és ezért tartjuk jónak 
az összeférhetetlenségi szabályt. Tehát nem a tisztségtől függ az összeférhetetlenség, 
hanem a konkrét eseti döntésben kell mindenkinek megvizsgálnia azt, hogy 
összeférhetetlen-e, vagyis elfogult-e, ezt be kell jelentenie. És egyébként utólag 
megtámadható a döntés, ha valaki azt feltételezi, hogy mégsem volt elfogulatlan a 
döntéshozó, akkor azt meg lehet támadni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Annyival egészíteném csak ki, hogy az elfogultsági kérdés szabályozása 

az egyik legnehezebb dolog, nem lehet kazuisztikusan, tehát példálózva és konkrét 
eseteket folyamatosan felsorolva, mert mindent nem lehet felsorolni. Ezért van ez a, 
mondjuk, nem jogász, laikus számára kicsit régiesnek és lazának tűnő megfogalmazás, 
de ezzel sajnos a jog mint fogalmi rendszer nem tud más módon eljárni. Ezt csak a 
kodifikátorok, az európai uniós meg a hazai kodifikátorok védelmében mondtam.  

Tisztelt Bizottság! Most türelmüket fogom majd kérni, mert tizennégy ütemben 
tudunk túlesni ennek a törvényjavaslatnak a szavazásán. A szokásosnál a 
túlterjeszkedő javaslatok miatt lesz kicsit hosszabb.  

Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatról döntünk, amelyet 
az előterjesztő, vagyis a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosítót 29 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről kell döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségét 28 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás 
mellett elfogadta.  

Most a 2. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról kell döntenünk. Az előterjesztő támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A 2. hivatkozási számú módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 1 nem szavazat 
ellenében, 8 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

Most a 3. hivatkozási számú, túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről kell döntenünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot, mely 
túlterjeszkedő, 28 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette.  
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Most viszont ugyanezen 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról döntünk, mely tehát túlterjeszkedő, és az előterjesztő támogatja. 
(Szavazás.)  

A bizottság a 3. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot, a 
túlterjeszkedőt 26 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a 4. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk. Aki igennel szavaz, az házszabályszerűnek tartja. 
(Szavazás.)  

A bizottság a 4. hivatkozási számú túlterjeszkedő módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 9 tartózkodás mellett házszabályszerűnek minősítette. 

Most a 4. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
támogatásáról döntünk. Az előterjesztő támogatja. És önök? (Szavazás.)  

Úgy vélem, hogy igen, mégpedig 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 
tartózkodás mellett. 

Most az 5. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslat 
házszabályszerűségéről döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 5. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette. 

Most ugyanezen 5. számú túlterjeszkedő módosító javaslat támogatásáról 
kérem, hogy döntsenek! (Szavazás.)  

A bizottság az 5. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Soron következik - őt kerestük -, a 6. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját 
módosító javaslat, melynek először a házszabályszerűségéről szavazunk. (Szavazás.)  

A bizottság a 6. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett házszabályszerűnek 
minősítette. 

Most ugyanezen túlterjeszkedő 6. számú javaslat támogatásáról döntünk. Az 
előterjesztő is támogatja. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság a 6. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatot 
25 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatta.  

Most a határozati házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti, a túlterjeszkedő 
módosító javaslatok tárgyalására vonatkozó bizottsági javaslat benyújtásáról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! Ki az, aki egyetért? (Szavazás.)  

A bizottság a házszabály 72. § (1) bekezdése szerinti javaslat benyújtása mellett 
döntött 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett. 

Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta. 

Végül a 2-6. hivatkozási számú túlterjeszkedő TAB saját módosító javaslatokat 
tartalmazó túlterjeszkedő módosító javaslatok benyújtásáról szavazunk. Kérem, 
döntsenek! (Szavazás.)  

A bizottság a túlterjeszkedő módosító javaslatok benyújtása mellett határozott 
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett. 

Bizottsági előadónak dr. Vejkey Imre elnök urat javaslatom kézfelemeléssel 
megválasztani. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelzés.) Nem látok erre 
irányuló igényt. A napirendi pontot lezárom.  
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Az európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzéséről szóló T/1260. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik 4. napirendi pontunk, a T/1260. számú, az európai uniós 
költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat. A 
házszabály 46. § alapján sürgős eljárás keretében járunk el. A sürgősségi javaslat - 
melyet elfogadtak - száma T/1260/2., és /5. sorszám alatt kezdeményezték a 
házszabály 46. § (3) bekezdése szerinti eljárásunkat. Az előterjesztő még mindig az 
Igazságügyi Minisztérium. Nem történt személyi változás a tárca vezetésében az ülés 
alatt, tehát köszöntöm továbbra is a jelen lévő képviselőket. 

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem került sor. 
Van viszont 1. hivatkozási számon egy kormánypárti szándékra benyújtott TAB saját 
módosító javaslat, mellyel kapcsolatban, kérem, nyilatkozzon, államtitkár úr! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Az előterjesztő 

támogatja a módosító javaslatokat.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Ki kíván hozzászólni? (Senki 
sem jelentkezik.) Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk. Először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, melyet a kormány támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, 9 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról szavazunk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 28 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vejkey Imre elnök urat javaslom. (Szavazás.) Látható 
többség. (Jelzésre:) Kisebbségi előadót az ellenzék nem állít. A napirendi pontot 
lezárom.  

Az európai uniós költségvetési források felhasználásának 
ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
T/1261. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  

Soron következik sajnálatos módon mai ülésünk utolsó napirendi pontja - pedig 
milyen jól mulattunk -, a T/1261. számú, az európai uniós költségvetési források 
felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat.  

A házszabály 46. §-a alapján sürgős eljárásban járunk el. Az elfogadott 
sürgősségi javaslat száma /2., és /5. sorszám alatt kezdeményezték eljárásunkat. Az 
Igazságügyi Minisztérium változatlan összeállításában futott ki a pályára. A módosító 
javaslatok körében részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtására nem 
került sor.  

1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslatát a kormánypárti 
képviselők nyújtották be. Kérem államtitkár urat, szíveskedjék nyilatkozni ezzel 
kapcsolatban! 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Most szavazni fogunk, először az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító 
javaslatról, amelyet a kormány támogat. És önök? (Szavazás.)  

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett támogatta. 

Végül az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk. 
Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 29 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vejkey Imrét javaslom kézfelemeléssel megszavazni. 
(Szavazás.) Kisebbségi előadót az ellenzék továbbra sem kíván állítani. 

Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Mai munkánk végére értünk. A bizottsági ülést berekesztem. 
További szép napot kívánok önöknek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 18 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Földi Erika, dr. Lestár Éva, Prin Andrea, Madarász Mária, 
Lajtai Szilvia, Horváth Éva Szilvia, Podmaniczki Ildikó és 
Barna Beáta  


