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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2099. 
szám)  
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)  
(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság)(Kivételes eljárás keretében)  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/2099/1.) 
 

2. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási 
eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott 
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(Részletes vita)  
(Kijelölt bizottság)(Kivételes eljárás keretében)  
Uniós napirendi pont!  
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/2033/2.)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 20 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó estét 
kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! A Törvényalkotási Bizottság ülését 
megnyitom. 

Mai ülésünkön Komjáthi Imrét dr. Gurmai Zita, Bóna Zoltánt Balla György, 
Dunai Mónikát Erdős Norbert, Budai Gyulát Herczeg Zsolt, Nyitrai Zsoltot Hollik 
István, Törő Gábort Ovádi Péter, dr. Kiss Jánost Nagy Csaba és Kunhalmi Ágnest 
dr. Hiller István alelnök úr helyettesíti. Ezek alapján megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes.  

A helyettesítések rögzítése megtörtént? (Jelzésre:) Köszönöm, igen. Akkor most 
kérem, hogy a napirend elfogadásáról szavazni szíveskedjenek! (Szavazás.) 

A bizottság mai napirendjét az írásban kiküldöttel egyezően 36 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. 

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2099. 
számú törvényjavaslat   
(Részletes vita)  

Az 1. napirendi pontunk T/2099. szám alatt a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Részletes vitát folytatunk kivételes eljárás keretében. Az 
elfogadott kivételességi javaslat száma: T/2099/1. Az összevont vitára és a 
zárószavazásra az Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. Előterjesztője a 
Miniszterelnökség, képviseli dr. Fürjes Balázs államtitkár, miniszterhelyettes úr.  

Két képviselői módosító javaslat fekszik előttünk: 2. sorszám alatt Arató 
Gergely, DK, két pontból álló javaslata, illetve 3. sorszám alatt Gelencsér Ferenc, 
Momentum, szintén kétpontos módosító javaslata. TAB saját módosító javaslat nem 
érkezett. 

Kérem államtitkár urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni a benyújtott képviselői 
módosító indítványokkal kapcsolatos álláspontjáról. 

 
DR. FÜRJES BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség): A T/2099/2. és 

T/2099/3. számú módosító javaslatokat a kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom, és meg is adom a szót Arató 

Gergely képviselő úrnak, aki a /2. sorszámú, szerény megítélésem szerint 
meglehetősen újszerű tartalmú javaslatot tette, hiszen a magyar jogtörténetben, úgy 
hiszem, először születik javaslat arra, hogy ne legyen a következő kormányban 
Igazságügyi Minisztérium. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Ebben téved, elnök úr, tekintettel arra, hogy a második 
Orbán-kormányban 2010 után pontosan ugyanez a technika volt, hogy a 
kancelláriaminiszter egyben Igazságügyi Minisztérium is volt.  

Na, de ez kevésbé fontos. Ami ennél fontosabb, sokkal izgalmasabb, hogy milyen 
minisztériumok vannak, mert egyébként azt nagyra értékeljük, hogy a kormányzat 
elfogadta az árnyékkormány struktúrájából azt az ötletet, hogy külön energiaügyi 
minisztérium legyen, ennek a fontossága indokolt, de szerintünk van még számos olyan 
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fontos terület, ami megérdemli azt, hogy önálló minisztériuma legyen. Ennek 
következtében szintén az árnyékkormány struktúráját követve javaslatot teszünk 
ezenkívül még bér- és munkaügyi, egészségügyi, környezetvédelmi és klímaügyi, 
oktatási és kulturális és szociális és nyugdíjügyi minisztérium létrehozására is, viszont 
megszüntetünk néhány olyan fölösleges minisztériumot, amelyek kizárólag arra 
szolgálnak, hogy a pénzt lapátolják ki a költségvetésből. Az igazságügyi tárca nem 
tartozik ezek közé, még egyszer mondom, annak a kancelláriában van egy egységes 
integrált szerkezetben a helye. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is úgy értettem, amit mondtam, hogy arra még 

nem volt példa, hogy ciklus közben javaslat szülessen az Igazságügyi Minisztérium 
megszüntetésére és a feladatának más tárcába való beolvasztására. 

Gy. Németh Erzsébet kér szót. Parancsoljon! 
 
GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Most, hogy ezt így 

sikerült tisztázni, hogy mégiscsak volt arra példa az Orbán-kormányok alatt, hogy nem 
volt külön Igazságügyi Minisztérium, én igazából az előterjesztőt szeretném 
megkérdezni, hogy ha már hozzányúlnak ciklus közepén a minisztériumi szerkezethez, 
akkor miért nem merült föl a kormányzatban az, hogy például az a két ágazat, amely 
finoman szólva is válságban van a 12 éves kormányzásuk után, önálló minisztériumot 
kapjon, jelesül gondolok az oktatásra, illetve az egészségügyre. 

Én azt gondolom, hogy felelős kormányzati vezetőként vagy felelős 
kormányként el kellett volna a kormánynak azon gondolkodni, hogy ha ez a két ágazat, 
az oktatás és az egészségügy ilyen mély válságát éli az önök kormányzása alatt, akkor 
lehet, hogy nem salátatörvényeken keresztül kellene módosítgatni és fércelgetni ide-
oda, mondjuk, a szociális ellátás és az egészségügyi ellátás között a területeket, és ide-
oda pakolgatni, vagy például, ha már a ’22-es kormányváltás után ilyen elementáris 
erejű tiltakozás van nemcsak a pedagógusok béréért, hanem úgy általában az oktatás 
ellehetetlenítése miatt, akkor nem lenne-e itt az ideje, hogy egy minisztériumot kapjon 
mind a két ágazat külön-külön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Héjj Dávidot Földesi Gyula képviseli, helyettesíti mai 

ülésünkön. (Jelzésre:) Balla Györgyé a szó. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én először is azt 

a pontosítást szeretném tenni, hogy a matematika mai állásai szerint nem a ciklus 
közepén, hanem a ciklus elején vagyunk, képviselő asszony. Lehet, hogy önök 
szeretnék, ha a ciklus közepén lennénk, bár ezt nem tudom kiszámolni, mert az önök 
főnöke néha azt mondja, hogy készül, aztán azt, hogy felkészült, most meg azt, hogy 
újra készül. Tehát nem tudom, hogy milyen időszámítás az, amit önök próbálnak 
használni. De szerintem nyugodtan köthetünk egy alkut. Az alku lényege az, hogy az 
elkövetkezendő 30 évben önök olyan struktúrájú árnyékkormányt hoznak létre, 
amilyet akarnak, mi meg az emberek felhatalmazása alapján olyan struktúrájú rendes 
kormányt, amilyet meg mi akarunk, és akkor szerintem a vitánkat lezártuk, 
támogassuk az eredeti javaslatot, a módosítókat meg vessük el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért 

lezárom a vitát, és megadom a szót államtitkár úrnak, hogy ha kíván reagálni, akkor 
tegye meg. 
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DR. FÜRJES BALÁZS államtitkár (Miniszterelnökség). Köszönöm szépen. 
Néhány nagyon rövid megjegyzés. Nem csodálkozunk azon, hogy a DK növelné a 
minisztériumok számát, ugyanis minden Gyurcsány-kormány jóval több, nagyobb 
számú minisztériummal működött, és nagyobb bürokráciával, mint az Orbán-
kormányok. Az összehasonlítás azt is mutatja, hogy ahhoz, hogy eredményeket érjünk 
el, illetve az, hogy eredményeket érjünk el, nem szervezeti kérdéseken múlik. Az önök 
kormányában volt önálló minisztériuma az oktatásügynek és az egészségügynek is, és 
mindkettőt sikerült lezülleszteni. (Derültség a DK-s képviselők körében.) A mi 
kormányunkban nincs, ellenben napestig sorolhatnánk az eredményeket. Úgyhogy 
ezért sem támogatjuk a módosítót. 

 
ELNÖK: Örülök, hogy ilyen nagy a vidámság. Államtitkár úr befejezte a 

nyilatkozatát, most szavazni fogunk. Először a T/2099/2. számú, Arató Gergely-féle 
módosítóról kérem a döntésüket. A kormány nem támogatja. És önök? (Szavazás.) 

A bizottság a T/2099/2. számú képviselői módosító javaslatot 8 igen szavazattal, 
27 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

Most a T/2099/3. számú, Gelencsér Ferenc, Momentum, módosító javaslatáról 
döntünk, melyet szintén nem támogat a kormány. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 

A bizottság a /3. számú képviselői módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 28 nem 
ellenében, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.  

Most az összegző jelentésről kérem a döntésüket! (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést 28 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
Bizottsági előadóként javaslom Herczeg Zsolt képviselőtársunkat 

kézfelemeléssel kijelölni. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kisebbségi előadót kívánnak-
e állítani? (Nincs jelzés.) Nem kívánnak. Köszönöm szépen.  

Megköszönöm államtitkár úrnak a részvételét, értékes közreműködését.  

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a 
kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai 
Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 
T/2033. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita)  

Soron következik 2. napirendi pontunk, a T/2033., az Európai Támogatásokat 
Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében 
az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Részletes vitát folytatunk kivételes eljárás keretében. Az elfogadott 
kivételességi javaslat száma: T/2033/2. Az összevont vitára és a zárószavazásra az 
Országgyűlés holnapi ülésnapján kerül sor. Előterjesztő az Igazságügyi Minisztérium, 
képviseletében köszöntöm dr. Répássy Róbert államtitkár, miniszterhelyettes urat és 
dr. Kupecki Nóra helyettes államtitkár asszonyt. 

Képviselői módosító javaslat nem érkezett a törvényjavaslathoz. Előttünk 
fekszik viszont 1. hivatkozási számon a TAB saját módosító javaslata. Kérem 
államtitkár urat, hogy erről az 1. számú TAB saját módosítóról szíveskedjék nekünk 
nyilatkozni. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök úr, az 

előterjesztő támogatja a módosító javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Jelzésre:) Arató Gergelyt illeti 

a szó. 
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Hozzászólások és határozathozatalok 

ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Ilyen kései órán már nem kívánom 
igénybe venni különösebben a bizottság tagjainak idejét, bár tudom, hogy örömmel 
hallgatnának egész este. De azt szeretném jelezni, hogy mégiscsak, ha sürgős 
tárgyalásra kérnek egy törvényt meg kivételes eljárásra, és ilyen szokásos 
lóhaláltempóban akarják keresztülnyomni a parlamenten, akkor nem lenne mód arra, 
hogy a kormánynak legyen egy embere, aki például az egybeírás-különírás nehéz, 
bonyolult nyelvtani kérdésében rendet rak, mielőtt a parlament elé kerül a javaslat? 
Mert az mégiscsak nevetséges, hogy egy egyébként nem különösebben hosszú 
törvényjavaslatot 70 ponton, azaz hetven ponton módosítanak a Törvényalkotási 
Bizottságban. Nagy tisztelettel vagyok a kormánypárti képviselőtársaim iránt, de 
gyanítom, hogy nem arról van szó, hogy antagonisztikus ellentét húzódna a magyar 
helyesírás néhány kérdésében a kormány és a Fidesz-KDNP-frakció, általam mélyen 
tisztelt képviselői között, hanem arról, hogy nem sikerült tisztességesen lektorálni a 
javaslatot benyújtás előtt. 

Azt tudom ismét mondani, és ez vonatkozik természetesen a helyesírás mellett 
a jogi szakmai kérdésekre is, ahol szintén nem sikerült eltalálni jó pár hivatkozást és 
ennek a megfelelő írásmódját, ismét szeretném azt mondani, hogy ezeknek a 
javaslatoknak a tartalma is gyakran rendkívül problémás. De legalább formailag nem 
lehetne őket rendbe rakni? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért 

engedjen meg nekem, képviselő úr, egy-két megjegyzést. 
Pontosan tudjuk, hogy ezek a kondicionalitási eljárással összefüggő 

törvénymódosítások az Európai Bizottsággal a nekünk járó és egyébként jogtalanul 
visszatartott pénzek megszerzése érdekében történnek, és gyakran a legutolsó utáni 
pillanatban jönnek újabb és újabb igények Brüsszelből. Jól látjuk azt a bősz igyekezetet, 
ahogy az Európai Parlamentben ülő baloldali frakciók igyekeznek mindenáron, ha 
törik, ha szakad, Magyarországot elütni és elzárni az őt megillető pénzektől. Sajnálatos, 
hogy ebben az igyekezetükben sok baloldali képviselő is osztozik, ezzel majd mindenki 
elszámol a maga idején, a választók előtt is meg majd a Jóisten előtt is.  

De kérem, azt fogadja el, hogy ilyen terjedelmű jogalkotási munkát, amit itt a 
kormányzati apparátus a nyár eleje óta, karöltve az Országgyűlés törvényalkotási 
igazgatóságával meg minden képviselővel, nagyon régóta nem végzett. Ez egyfajta 
versenyfutás az idővel és versenyfutás a rossz szándékú, Magyarországnak ártani 
kívánó akaratokkal is. Ezt nagyon szelíden, csendesen mondom. Tehát az egybeírás-
különírás kérdését számonkérni ilyen körülmények között minimum nem elegáns. 
Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Már lezártuk a vitát. Kívánnak reagálni az általam 
elmondottakra? (Jelzésre:) Kívánnak, jó, akkor újra megnyitjuk. 

Közben bejelentem, hogy a plenáris ülésen előterjesztőként kell helytálljak az 
Aranybulla emlékének megörökítéséről szóló törvényjavaslatnál, amely hamarosan 
soron következik, de át fogom adni Salacz alelnök úrnak az elnöklést. (Jelzésre:) 
Közben ő is kiment. Akkor viszont áttestálom a felkérést Bajkai alelnök úrra, de kérem, 
nyugodtan kezdjék el. Akkor először Varju Lászlót illeti a szó. 

 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Olyan állításokat fogalmazott meg, amelyek, azt gondolom, hogy elfogadhatatlanok 
mindazok számára, akik egyébként akár magukra is veszik. De a baloldali 
megközelítésben, igenis, én magamat beleértem ebbe, ezért kérem szépen, hogy 
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indokolja részletesen és konkrétan azt, hogy mire gondol akkor, amikor olyan 
megállapítást tesz. 

Legyen világos, tisztelt elnök úr: mi abban vagyunk érdekeltek, hogy 
Magyarország minden forráshoz hozzájusson. Az, hogy önök egyébként tehetségtelenül 
nem tudják megoldani ezt, sőt politikailag olyan lépéseket tesznek, ami 
Magyarországot rossz hírbe hozza, ellehetetleníti, és ön ezeket az állításokat 
jegyzőkönyvben fogalmazza meg, azt gondolom, hogy vállalhatatlan. Elnök úr, vonja 
vissza azt, amit állított! Nincs egy szemernyi igazság sem abban, amit ön mondott. 

 
ELNÖK: Eszem ágában nincs, képviselő úr! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Sajnálom. 
 
ELNÖK: Én elnöklök, és ön engem itt nem von kérdőre… 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Bocsánat, még nálam van a szó, elnök úr, ne haragudjon. 
 
ELNÖK: …és nem számoltat el és nem kérdez fel, képviselő úr. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK): Értem, az Aranybulla fontos. 
 
ELNÖK: Én elmondom a véleményemet mint elnök, de az elnöki 

megnyilatkozásokat, az ülésvezetést bírálni a parlamentben tilos, mint azt ön bizonyára 
tudja. Egy módja van, hogy a Házbizottság összehívását kéri, és ott ezeket az 
ülésvezetéssel kapcsolatos kifogásait előterjesztheti. Megadom a szót Arató 
Gergelynek. 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Azzal vagyok kénytelen folytatni, hogy elnök úr 

politikai hozzászólást mondott, és nem az ülést vezette, ezt kifogásolta Varju képviselő 
úr teljes joggal. 

Egyébiránt azt szeretném elmondani, hogy meglepődnék akkor, de majd 
cáfoljanak meg, hogyha az uniós tárgyalásokon merült volna föl az, és Brüsszel 
követelné, hogy az „auditstandard”-et vagy „auditstandard”-ot egybe kell írni és nem 
külön, vagy azt, hogy az „auditmegközelítés”-t egybe vagy külön kell írni, és még 
folytathatnám a végtelenségig tovább. Mindig könnyű a mögé bújni, hogy Brüsszelből 
nyomnak minket, de hát azért ne tegyük már mindig ezt. És akkor a politikai 
kijelentésekre nem reagálok, mert azt Varju képviselő úr megtette, egyetértek vele. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most végképp lezárjuk a vitát. Szavazni 

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

A bizottság az 1. hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 3 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett támogatta. 

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

A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 27 igen 
szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

Bizottsági előadóként Kiss János képviselőtársunkat javaslom kijelölni. 
(Szavazás.) Látható többség. Kisebbségi előadót állít-e az ellenzék? (Nincs jelentkező.) 
Nem állít. 

Tisztelt Bizottság! Napirendünk végére értünk.  
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Az ülés berekesztése  

Tájékoztatom önöket arról, hogy a megtárgyalandó előterjesztések 
egyenletesebb elosztása érdekében bizottságunk várhatóan ezen a héten csütörtökön, 
november 24-én is ülést tart; megértésüket kérve jelentem ezt be. A meghívó 
megküldésével szokásos módon tájékoztatjuk majd önöket kellő időben. 

Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 38 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Földi Erika  


