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Napirendi javaslat  
 

1. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám)  
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 
dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita) 

 

2. Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám) 
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, 
dr. Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa) 
(Általános vita)  
 

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

 

4. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

5. A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat (T/3479. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  

 

6. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Borbély Lénárd (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz)  
Harrach Péter (KDNP)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Csöbör Katalin (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)  
Demeter Zoltán (Fidesz) Borbély Lénárdnak (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Harrach Péternek (KDNP)  
Román István (Fidesz) megérkezéséig dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Wittner Máriának (Fidesz)  
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Schmehl János bv. dandártábornok (Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága)  
Sölch Gellért főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

Megjelentek 
 
Dr. Illés Melinda szakértő (Belügyminisztérium)  
Dr. Kalmár Gergely osztályvezető (Belügyminisztérium)  
Prikkel László szakértő (Belügyminisztérium)  
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Varga László, Gajda Róbertet Ékes Ilona, Kubatov Gábort 
Harrach Péter, Román Istvánt Lukács Tamás, Rónaszékiné Keresztes Monikát Wittner Mária, 
Lanczendorfer Erzsébetet Gulyás Gergely, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti. 
Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A népszavazás 
kezdeményezéséről szóló T/3479. számú törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó 
módosító javaslat, ezért ezt nem tárgyaljuk. A minisztériumok képviselőinek kérésére először 
a 3., azt követően pedig a 4. napirendi pontot tárgyaljuk meg, végül pedig az 1. és a 2. 
napirendi pontot. Ezekkel a módosításokkal ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

1. napirendi pontunk a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok 
megvitatása. A T/13096/26. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Nagy tisztelettel 
köszöntöm dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a KIM-től, valamint Schmehl János 
bv. dandártábornok urat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képviselnek-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselünk.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 1. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 1. § (2) 

bekezdés a) pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja a módosító 

javaslatot? (0) Ki nem támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 39. § (4) 
bekezdése módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy elég racionálisnak tűnő javaslat, 

melyben a halasztás feltételrendszeréről van szó és arról, hogy nyolc napot szabjanak az 
igazságügyi szakértői vélemény előterjesztésére, ami valóban elég rövid. Kérdezem, nem 
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lehetne-e egy kompromisszumos számot találni. Hátha egy bizottsági módosítót be tudnánk 
erre nyújtani, mert azzal egyet lehet érteni, hogy valamilyen ésszerű határidő legyen, már csak 
az emberi jogi konvenció miatt is. Ha nincs határidő, akkor ki tudja, hogy mikor születik 
bármi. Ha a büntetés elhalasztására egészségügyi okok miatt nyomós ok merül fel, akkor 
tényleg végezze el gyorsan a munkát a szakértő.  

 
ELNÖK: Abszolút egyetértenék önnel, de például egy elmegyógyászati szakvélemény 

megírásához hosszabb ideig tartó megfigyelés szükséges. Ha ott előírjuk az orvosnak a nyolc 
napot, akkor legfeljebb csak olyan szakvéleményt tud adni, hogy egy ilyen megfigyeléshez 
nyolc nap orvosilag nem elegendő. S nyilván másféle betegségek is vannak, ahol lényegesen 
hosszabb megfigyelési időszak szükséges. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Indokolt esetben lehet 
hosszabbítást adni.) Államtitkár úr!  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Valóban rövid ez a határidő. Ha a papírok alapján nem lehet megállapítani, 
hogy mennyire súlyos az illető állapota, akkor személyes vizsgálaton kell átesnie, ami a nyolc 
napba valószínűleg nem fér bele. Megjegyzem egyébként, hogy a Be. 30 napos határideje ott 
van e mögött, tehát a 30 nap most is meglévő határidő. Ez az egyik.  

A másik: ha tényleg súlyos állapotban van és rövid időn belül kell bevonulnia a BV-
intézetbe, akkor a BV-intézetet értesítik, és ebben az esetben nem hívják fel a bevonulásra, 
hanem megvárják, amíg elkészül a szakértői vélemény. Ez tehát nem azt jelenti, hogy valakit 
akár kómában is be kell szállítani a BV-intézetbe, mert különben nem tudják lefolytatni a 
vizsgálatot. Tehát ha valaki súlyos állapotban van, akkor a BV azt tudja kezelni azzal, hogy 
nem hívja be. Aztán van BV-kórház is, ahova be lehet szállítani az illetőt és ott kezelés alá 
eshet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szakmailag nem nagyon nyugtatott meg. 

Szerintem államtitkár úr is érzi, hogy kéne találni egy határidőt. Úgy látszik, megint nem 
tetszik képviselőtársaimnak, hogy véleményem van. Elnézést kérek, hogy a munkámat 
végzem, ellentétben azokkal, akik nem szólnak hozzá.  

 
ELNÖK: Hallgatjuk a véleményét, képviselő úr.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát 30 nap a törvényben meghatározott 

határidő. A nyolc nap kétségkívül nagyon rövid az orvos szakértői vélemény előterjesztésére, 
de akkor keressünk valami más megoldást. Legyen 15 nap, ami egyszer bírói engedéllyel 15 
nappal meghosszabbítható. Én ismerem a végrehajtó apparátus működését az 
igazságszolgáltatás és a büntetés-végrehajtás terén és nyilván parancsnok úr is nagyon jól 
ismeri. Én egyébként kíváncsi lennék a véleményére, hiszen már többször tanújelét adta 
annak, hogy jó szakember. Remélem nem kerül neki sokba az, hogy megdicsértem és nem 
lesz baja ebből. Tehát azt javaslom, hogy nyújtsunk be egy bizottsági módosítót azzal a 
szöveggel, hogy 15 napos határidőt tűzzön ki a tanács elnöke, ami indokolt esetben 15 nappal 
meghosszabbítható. Akkor a főszabály mégiscsak a 15 nap lesz. Mert hogy működnek a 
hatóságok, hogy működik a végrehajtó apparátus? Úgy, hogy kényelmesen kivárják a 30 
napot, csak a 28. napon kezdenek el foglalkozni a munkával, és a harmincadik napra sem 
készítik el, hanem csak a 40. vagy a 45. napra. Nagyon kíváncsi lennék parancsnok úr 
véleményére.  
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ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Parancsnok úr nem válaszolhat?) Ön is elmondta a véleményét és ő is elmondta a 
véleményét. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hogy mondta volna el, amikor nem adott neki szót?) 
Képviselő úr, önnek az volt a javaslata, hogy nyújtsunk be bizottsági módosító javaslatot. A 
végén majd erről is szavazni fogunk.  

Kérdezem tehát, hogy ki támogatja Dorosz Dávid módosító javaslatát. (5) Ki nem 
támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító indítványt, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában dr. Dorosz Dávid a törvényjavaslat 394. § (1) 
bekezdés b) pont bd) alpontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a javaslat az előzetesben lévő személlyel 

kapcsolatos csomagfogadási szabályt módosítaná úgy, hogy nem havonta egyszer, hanem 
kéthetente fogadhatna csomagot az előzetesben levő, illetve hogy a „kéthetente” kategória 
kikerülne a letéti pénzből való vásárlásnál. S ha jól hallom – remélem, hogy nem hallottam 
jól, de sajnos jól hallottam –, nem támogatja ezt a módosító javaslatot a tárca. Miért nem? 
Már látom a holnapi Magyar Nemzet szalagcímét, hogy a Jobbik kiáll az ároktői gyilkosok 
jogaiért és rá akarja őket szabadítani a társadalomra azzal, hogy a havi csomagfogadás helyett 
kétheti csomagfogadást lát jónak. Márpedig mi így látjuk jónak, ugyanis az előzetesben lévő 
személyeket megilleti az ártatlanság vélelme, még akkor is, ha ároktői gyilkosnak nevezzük 
őket, és azok is. Parancsnok úr véleményére is hadd legyek már kíváncsi, ha szegény eljött, 
akkor nyilván szót kaphat. Lehet, hogy nem tudja, de itt szót lehet kérni és ha kér, akkor kap 
is. Jelzem, hogy erre van lehetőség. Mondja már meg, parancsnok úr, kinek árt az, ha az 
előzetesben levő kéthetente kaphat csomagot és nem havonta! Mi szokott lenni egy 
csomagban? Ennivaló, vitaminok. Mondják már meg, hogy milyen érdeket sértene ez! 
Ráadásul ez egy jelentős lépés lenne az önfenntartó börtönök felé, hiszen a havi egy helyett 
kétszer fog cuccokat, kaját, ruhát meg nem tudom milyen ellátmányt kapni a hozzátartozóktól 
a bent levő személy.  

A másik: nem értem, hogy a letéti pénzből miért ne lenne jogosult bármikor vásárolni 
az előzetesben lévő. Miért csak kéthetente jogosult erre? Marika néni egyébként volt 
előzetesben, ha jól tudom. (Wittner Mária: Voltam. És mi sosem kaptunk csomagot.) 
Láthatóan Marika néni is kedves emlékként gondol vissza az előzetesre.  

 
ELNÖK: Parancsnok úr kíván válaszolni Gaudi képviselő úr felvetéseire?  
 
SCHMEHL JÁNOS bv. dandártábornok (Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy itt 
élelmiszercsomagról van szó. Ezenkívül tisztasági csomagot, ruházati csomagot, valamint tan- 
és írószercsomagot is kaphat a fogvatartott. A büntetés-végrehajtás szándéka mindenképpen 
az, hogy a kapcsolattartást erősítse, éppen ezért az előzeteseknél már havonta két alkalommal 
kerülhet sor látogatófogadásra. Szeretném megjegyezni, lehetővé tettük azt, hogy amikor 
külön címkézve kerül összeg a fogvatartott részére, akkor ezt a büntetés-végrehajtáson belül 
működő kiétkezési boltban levásárolhassa. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy nem küldenek 
annyi csomagot a fogvatartott számára, mint amennyi lehetőség lenne rá, mert az előzetesben 
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lévő vagy az elítélt hozzátartozói nem rendelkeznek olyan anyagi kondíciókkal, hogy ennyi 
csomagot küldjenek be.  

S még egy megjegyzést szeretnék tenni. A csomagok átvizsgálása során rendkívül sok 
tiltott tárgy börtönbe való bekerülését sikerül megakadályozni. Ez plusz feladatot jelent 
nekünk, de nem gátolja meg azt, hogy növeljük a csomagok számát, és növeltük is azzal, hogy 
ruházati csomagot korlátlanul lehet beküldeni az előzetesen letartóztatottak számára, hiszen 
ott mindenki a saját ruháját viselheti. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): A válasz fényében nem kérdésem, hanem észrevételem 

van. Ne haragudjon államtitkár úr, de engem sem győzött meg a válasza. Nemcsak a józan ész 
mondatja, de az összes európai egyezmény is azt mondja, hogy az előzetes nem büntetés-
végrehajtás. Az ilyen-olyan fokozatú büntetés-végrehajtásnál lehet mérlegelni, hogy mit 
engedjen meg a jogszabály. Az előzetesben gyanúsított van és nem elítélt. Még egyszer 
mondom, a büntető jellegű korlátozásoknak ott semmi helye nincs, előzetesben azért van 
valaki, hogy ne szökjön meg, vagy hogy a nyomozás érdekét ne veszélyeztesse és nem azért, 
hogy kényelmetlenné tegyük az életét. Ezt majd a büntetés-végrehajtás korlátai megteszik.  

Ráadásul még ha feltételezzük is az előzetesben lévőnél, néha jó okkal, hogy elítélt is 
lesz belőle – lásd Ároktő –, akkor se látom, hogy a többszöri csomagküldés miért 
veszélyeztetné a nyomozás szempontját bármiben. Természetesen értem azt, hogy az 
előzetesben lévők többsége lehet olyan szociális helyzetben, hogy nem kap kéthetente 
csomagot, de ha jól értem, ez a jogszabály nem arról szól, hogy az ő családja milyen szociális 
helyzetben van, hanem arról, hogy neki milyen jogai vannak, amivel vagy él, vagy nem.  

Azt is megértem, hogy át kell vizsgálni a csomagokat és hogy ez plusz feladatot jelent. 
De kéthetente kapni egy kést, meg havonta kapni egy kést ugyanolyan feladatot jelent az 
átvizsgálók számára. Tehát nem látom itt az igazi különbséget. Azt viszont látom, hogy van 
egy jogi szempontokkal nem magyarázható korlátozás.  

Köztünk szólva engem kevésbé a börtönök önfenntartó jellege izgat – nyilván ez egy 
járulékos haszon lehet –, hanem inkább az, hogy az előzetesben lévő ember jogai nem 
korlátozhatók azon túl, ami a nyomozás érdekét veszélyezteti. Az viszont, hogy valaki kap két 
kiló kenyeret meg valamennyi kolbászt, nem veszélyezteti a nyomozás érdekét.  

Énszerintem még a kéthetente is ritka, de most egy olyan módosító javaslat van 
előttünk, amely a havi csomagfogadást kéthetente történő csomagfogadásra terjesztené ki. Én 
ezt nem érzem olyan óriási lépésnek, ami az ottani személyzet munkáját elláthatatlanná tenné 
vagy valamiféle jogkövetkezménnyel járna.  

Még egyszer mondom, az alapelv ami miatt szólok, az az, hogy az előzetes nem 
büntetés-végrehajtás. És minden olyan szemléletet tükröző elgondolás, amely úgy gondolja, 
hogy ott már büntetni kell, tökéletesen összekuszálja a jogrendet meg az igazságszolgáltatás 
valódi funkcióját. Nem állítom, hogy ez a leglényegesebb része az előzetes szabályozásának, 
de pont azért szólok, mert egy rossz szemléletet mutat, összekeveri a büntetéssel. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Magyarországon nagyon érdekes a büntetés-

végrehajtáshoz való hozzáállás. Ez az ügy is azt mutatja, hogy az egyik oldalon totális 
rugalmatlanság van – miért ne fogadhatna valaki kéthetenként, sőt akár hetenként csomagot? 
–, a másik oldalon viszont, ahol keményebb fellépés kellene, például a fogvatartottak 
társadalomba, illetve munkába való visszavezetésénél, ott meg egyenesen liberálisok. Ott az a 
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lényeg, hogy ugyanúgy jöjjön ki a fogvatartott, mint ahogy bement. Tudom, hogy ilyen meg 
olyan statisztikákat szoktak emlegetni, meg el szokták mondani, hogy erre figyelnek, de 
nekünk mások a tapasztalataink. Mi sokat foglalkozunk ezzel a területtel, az elmúlt három 
évben én is többször voltam börtönlátogatáson és nem azt láttam, hogy az lenne a cél, hogy 
egy fogvatartott vagy egy büntetett ne úgy jöjjön ki a börtönből, mint ahogy bement, hanem 
próbálják visszavezetni a társadalomba. Ez nem fontos, hanem az a fontos, hogy mindenféle 
álszabályokkal megfosszanak valakit attól, hogy havonta kétszer kaphasson csomagot.  

Nem tudom, hogy volt-e valaki a bizottság tagjai közül az elmúlt tizenöt évben 
előzetesben vagy börtönlátogatáson. Vagy küldött-e valaki csomagot valakinek. Mert én 
voltam. Az elmúlt tíz évben a mozgalom tagjainak egy jelentős részét kellett látogatnom, akik 
politikai üldöztetés miatt előzetesben voltak, kellett nekik csomagot küldenem és tudom, hogy 
ez egy borzasztóan rugalmatlan rendszer, ez egy iszonyúan nehéz feladat, mert mindenbe 
belekötnek, szét van szabályozva minden és önkény van benne, ami valahol rendben is van, 
mert lehet, hogy az előzetes nem büntetés, ettől függetlenül gyanúsítottak vannak, akikre 
nyilván oda kell figyelni és ellenőrizni kell a csomagjaikat. Ettől függetlenül egy 
fogvatartottnak bejuttatni a csomagot igazi tortúra. Nekem ebben nem egyszer volt részem. 
Ötvennyolcszor visszaküldik, belenyúlnak, felbontják, szétszedik. Az nincs rendesen 
elmondva, hogy mit lehet beküldeni, nincs rendes szabályozás, nincs rendes lista, minden 
börtönben másképp van, a fegyőrök meg a börtönigazgatók önkényén múlik, hogy hova mit 
lehet beküldeni. Nem értem, hogy akkor miért kell ilyen álszabályokkal foglalkozni, hogy egy 
hónapban egyszer vagy kétszer lehessen csomagot küldeni. Szerintem simán belefér, hogy 
kétszer. Inkább azzal foglalkozzanak a kedves börtönigazgatók meg a büntetés-végrehajtás 
vezetői, hogy a társadalomba való visszavezetés legyen megoldva, mert ez sokkal nagyobb 
probléma, minthogy egy hónapban egyszer vagy kétszer lehet-e csomagot kapni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely képviselő úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak két nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni 

parancsnok úrnak. 1. A kéthetenkénti csomagfogadás jelent-e bármilyen nehézséget a 
büntetés-végrehajtási intézet számára? 2. Hogy történik a letéti pénzből való vásárlás? Miért 
van meghatározva az, hogy ez technikailag hogyan történik?  

 
ELNÖK: Parancsnok úr válaszol a kérdésekre.  
 
SCHMEHL JÁNOS bv. dandártábornok (Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Zagyva képviselő úrnak mondom, 
kategorikusan állítom, hogy a törvényben érvényre jut a rugalmasság elve, ebben is és a 
mostaniban is. Szeretném leszögezni, hogy az a normaszöveg, amely azt írja, hogy „legalább 
havonta csomag fogadására”, nem zárja ki azt, hogy ne lehessen kettő. Az előzetesen 
letartóztatottaknál is szeretnénk bevezetni – ami a törvény szellemiségében benne van és 
teljesen újszerű megoldás – a kockázatelemzési kezelési rendszert. Ez a folyamat a 
befogadástól egészen a szabadulásig végigmegy. Ennek kapcsán az előzetesen 
letartóztatottaknál is három rezsimcsoportot szeretnénk létrehozni. A kedvezőbb 
rezsimcsoportba sorolt előzetesen letartóztatottnak nemcsak két csomag fogadására van 
lehetősége. Még egyszer mondom, élelmiszercsomagról beszélünk, mert ruházati és tisztasági 
csomag korlátlanul érkezhet. Nekünk is érdekünk a kapcsolattartás erősítése, mert ha ez 
megszakad, akkor a fogva tartás is és a reintegráció is nehézségekbe ütközik. Teljesen 
egységes ez a gyakorlat, de a fogvatartott normál jelleggel csak a kapcsolattartótól fogadhat 
csomagot. Ettől eltérni csak egyedi engedély alapján lehet. Egyébként ez is egységes az 
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országban, és ennek nem procedúrája van, hanem egy olyan folyamata, hogy ha egy 
országgyűlési képviselő vagy segélyszervezet szeretne csomagot átadni, azt le kell 
dokumentálni, és azt nem lehet azonnal átadni. De, mondom, ennek teljesen egységes 
gyakorlata van és nem jár különösebben nagy procedúrával.  

Gulyás képviselő úrnak mondom, hogy ez természetesen jelent plusz feladatot, de 
amint már jeleztem, szeretnénk elérni, hogy bizonyos rezsimcsoportokban akár az előzetesben 
lévő is több csomagot fogadhasson és többször fogadhasson látogatót. Annak ellenére, hogy 
ez többletfeladattal jár, a mi érdekünk is. Erre lehetőséget ad a törvény. Ahol a törvény úgy 
rendelkezik, hogy rendeleti szinten kell majd szabályozni, ott van lehetőség arra, hogy az is 
belekerülhessen, hogy bizonyos rezsimcsoportokban kéthetente vagy akár hetente kaphat 
valaki csomagot.  

Amikor pénzt küld be a fogvatartott számára a kapcsolattartó vagy valamely 
segélyszervezet és megcímkézi, hogy azt mire fordíthatja a fogvatartott, abból a pénzből nem 
lehet letiltás, és azt nem fordíthatja másra, csak a csomag kivásárlására. A kiétkezési boltban 
azt vesz rajta, amit szeretne. Például lehetőség van arra, hogy ha meglátogatja a családja, 
akkor kis plüss mackófigurát vásárolhasson a gyerekének. Azért hoztuk létre ezt a rendszert, 
mert ez teljesen biztonságos és rendszeren belüli. Ugyanakkora többletfeladatot igényel a 
kiétkezés megszervezése, az arra való lekísérés az előzetesben lévő és az elítélt esetében is, 
mint a csomag fogadása. De vállaljuk, mert sokkal tágabb lehetőséget ad, mint a 
csomagküldés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Wittner Mária!  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Már csak a megszólítás okán is szót kértem, nevezetesen 

hogy ki járt azóta börtönben. Nos én a kilencvenes évek közepén az egyház felkérésére jártam 
be a Markóba hímzést tanítani az elítélteknek. Hímzőfonalat vittem be, anyagot vittem be, 
segítettem elkészíteni, körbehorgolni, és a végén még egy kiállítás is volt. Azért gondolhatja, 
hogy mit változott a börtön azóta, amikor én bent voltam. Nem volt ritka, hogy valaki nem 
tudott otthonról csomagot kérni, az ideadta a csomagszelvényét és én beküldtem. De én 
tudtam, hogy mit lehet beküldeni, és megkapta maradéktalanul. Ha nem tilos dolgokat küld be 
az ember, akkor a címzett azt megkapja maradéktalanul. Ezt csak azért mondtam, mert 
Zagyva képviselő úr megkérdezte, hogy ki járt azóta börtönben. Én rendszeresen jártam és 
megtanítottam hímezni az elítélteket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A most tárgyalt módosító indítvány arról szól, hogy 

havonta vagy kéthetente lehessen csomagot beküldeni az előzetesben lévő számára. A csomag 
átadásának a procedúrájával nem foglalkozik a módosító indítvány. Arra kérek mindenkit, 
hogy maradjon a tárgynál. Zagyva György Gyula képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Előbb kaptam egy megjegyzést, hogy 

országgyűlési képviselő hogy küldhet be csomagot. Nyilván félreértett parancsnok úr, mert 
nem erre utaltam. Országgyűlési képviselőként még soha nem próbáltam meg csomagot 
küldeni, hanem csak mint magánember, mint kapcsolattartó. De nemcsak én tapasztaltam azt, 
hogy ez milyen tortúrával jár, hanem mások is beszámoltak a tapasztalataikról. Ez egy öt, hat, 
hétórás tortúra, kétszer-háromszor visszaküldik, felbontják, nincs rendesen szabályozva, hogy 
pontosan mit lehet beküldeni, az sem mindig tudja, aki ezt ellenőrzi. Tudom, hogy 
kellemetlen ezt elismerni, de tapasztalataim szerint ez sok helyen így van.  

Lenne egy tapogatózó kérdésem. Az elfogadható lenne gyakorlati szinten, hogy 
előzetesben érdem alapon lehessen több csomagot kapni? Aki jó pontokat szerez, betartja a 
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szabályokat és nincs vele probléma, az érdem alapon kaphat-e több csomagot? Ez csak egy 
tapogatózó kérdés.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ahogy parancsnok úr elmondta, az 

élelmiszercsomagra vonatkozik Dorosz Dávid javaslata, aki a havonta egyszeri 
csomagfogadás helyett kéthetenkénti csomagfogadást javasol. Az a probléma, hogy sokba 
kerülnek az államnak a fogvatartottak és az lenne a cél, hogy valamilyen módon mozduljunk 
el az önfenntartó börtönök irányába. Bizonyítsa már be nekem államtitkár úr vagy parancsnok 
úr, hogy ha valaki kéthetente kap élelmiszercsomagot, az távolabb viszi a önfenntartó börtön 
koncepciójától az intézményrendszert. Magyarázzák meg nekem, kinek rossz az, ha a 
gyanúsított vagy a vádlott, tehát az ártatlanság vélelme alatt bent csücsülő ember – aki lehet 
ároktői gyilkos, lehet egy politikai koncepciós per folytán bent ülő ember; Budaházy György 
is két és fél évig volt bent és még mindig folyik a büntetőeljárás, mert állítólag Lendvai 
Ildikót fel akarta robbantani, de persze ez nem igaz – kéthetente kap csomagot.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, arra kérem, hogy a módosító javaslatról beszéljen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A jegyzőkönyv kedvéért szeretném világossá 

tenni, hogy ilyen vádpont természetesen nem szerepelt Budaházy Györggyel szemben, annak 
ellenére sem, hogy néhány sajtóorgánum ezt írogatta.  

Még egyszer kérem, mondják meg nekem, hogy miért rossz az az 
intézményrendszernek, kinek rossz az, ha valaki kéthetente kaphat élelmiszercsomagot. Kinek 
rossz az, hogy az előzetesben lévő egészségesebben táplálkozik és néha jóllakik?  

A másik: a letéti pénzből miért csak kéthetente lehet vásárolni? Miért jó az az 
intézménynek, hogy szívatjuk az előzetesben levőt?  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnézést kérek, hogy csak most teszem fel ezt a kérdést, 

ennek az az oka, hogy a három kiló papírhalmazban csak most találtam meg a módosító 
javaslat indoklását. Azt írja Dorosz Dávid, a módosító javaslat szerzője az indoklásban: a 
módosító javaslat célja, hogy az előzetes letartóztatottra vonatkozó kapcsolattartási szabályok 
a hatályos rendelkezésekhez képest ne szigorodjanak. Ebből én arra következtetek, hogy a 
havi terminus szigorítás a mostanihoz képest. Vagy tévedett a képviselő? Hogy van ez most?  

 
ELNÖK: Parancsnok úr válaszol a kérdésekre.  
 
SCHMEHL JÁNOS bv. dandártábornok (Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy már utaltam is rá, a 
csomagküldés abszolút szabályozott. Mielőtt a kapcsolattartó beküldi a csomagot, kap egy 
szelvényt, amelyen rajta van, hogy milyen súlyú csomagot és mit küldhet be. Van olyan is, 
Zagyva képviselő úr, hogy 6-8 kilós csomag érkezik és az visszaküldésre kerül. Olyan is van, 
hogy a csomag sérült, akkor is visszaküldésre kerül, mert azt nemcsak a büntetés-végrehajtás, 
hanem a fogvatartott miatt sem bonthatjuk ki. Van olyan is, hogy nem pontos a címzés és a 
csomag emiatt visszaküldésre kerül. Képzelje el, hogy intézeti szinten mennyi csomag 
érkezik, amikor korlátlanul lehet ruházati, tisztasági, valamint tan- és írószercsomagot 
küldeni.  
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Lendvai Ildikó képviselő asszonynak mondom, nem hogy szigorodnának, hanem 
bővülnek a lehetőségek. Megismétlem, hogy havi két látogatást szeretnénk bevezetni, és ez az 
előzetesekre is vonatkozik. Azért van benne az, hogy „legalább”. Azt is elmondtam már, hogy 
a rezsimszabályok nem törvényi szintű szabályok, azokat rendeleti szinten kell kidolgozni. 
Zagyva képviselő úr, ehhez nem együttműködés, jó szándék vagy jó magaviselet kell, hanem 
ha a befogadási és fogva tartási bizottság úgy dönt, hogy alacsonyabb rezsimkategóriába sorol 
valakit, akkor annak jár a többlettelefonálás és a többletlátogatás és esetleg többször fogadhat 
csomagot.  

A törvény az önfenntartást is úgy kezeli, ami a társadalom számára nemcsak 
elfogadható, hanem nagyon fontos is. Minden fogvatartottnak biztosítjuk a napi háromszori 
étkezést, függetlenül attól, hogy kap-e csomagot vagy nem kap. (Borbély Lénárd Gulyás 
Gergely alelnökhöz lép és vele tárgyal. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Mi az, mész árulkodni?) Ha 
a fogvatartott nem kap csomagot, a háromszori étkezést akkor is megkapja, viszont ha kap, 
akkor is megteheti, hogy nem tagadja meg az étkeztetést, és azt is, hogy nem él a 
lehetőséggel. Azokban az intézetekben, ahol nem a zárkában folyik az étkeztetés, hanem az 
étkezőhelyiségekben, az oda való lekísérés mindenképpen indokolt, és oda akkor is le kell 
mennie, ha a számára felszolgált ételt nem fogyasztja el. Ez tehát semmiképpen nem 
költségcsökkentő.  

Gulyás képviselő úrnak mondom, hogy igen, van többletteher, van többletfeladat ezzel 
kapcsolatosan, de mi magunk javasoltuk, mégpedig a kapcsolattartás érdekében, hogy ez 
legyen több. Tehát a legalább…  

 
ELNÖK: Parancsnok úr, bocsánat, hogy félbeszakítom. Gaudi-Nagy Tamás urat a 

Házszabály szerint figyelmeztetem, mert az, hogy feltesz egy kérdést és nem figyel a válaszra, 
csak egy illemtani kérdés, de ha a képviselőtársát nyilvánosan megfenyegeti… (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Kit fenyegettem meg és mikor?) Legyen szíves, képviselő úr, a jegyzőkönyv 
számára is mondja el, hogy mi hangzott el.  

 
BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Szerintem fontos, hogy jegyzőkönyvbe mondjam. Az 

előbb azt mondta Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársam, hogy menjek ki vele a folyosóra, majd 
meglátom, hogy ha valami nem tetszik, és ha felidegesítem őt, akkor kő kövön nem marad. 
Kérdezem, hogy mondandójának a végét szó szerint idézhetem-e.  

 
ELNÖK: Természetesen.  
 
BORBÉLY LÉNÁRD (Fidesz): Az pedig úgy hangzott, hogy „a kurva anyádat, baszd 

meg”. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem neked címeztem. Nem így mondtam és nem neked 
címeztem. Légy szíves, ne hazudj! Ezúton felszólítalak, hogy ne hazudj. Vond vissza!) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, miután a jegyzőkönyv számára ön is elismerte, hogy ezt 

mondta… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nem ismertem el.) Szó szerint azt mondta, hogy nem neki 
mondta. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szó szerint nem ezt mondtam.) 

De az ülés közben mondta. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Kérem jegyzőkönyvbe venni, 
hogy ez az elnöki önkény hatására fakadt ki belőlem, de nem elnök úrra gondoltam és nem is 
Borbély Lénárdra, hanem valaki másra gondoltam elvont értelemben. Azt a szabadságot 
pedig fenntartom magamnak, hogy káromkodhassak.) 

Rendben van, képviselő úr, ezt most jegyzőkönyveztük. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Ragaszkodom hozzá, hogy vizsgálja ki a Házbizottság.) 



- 13 - 

Képviselő úr, tehát megtörtént a Házszabály szerinti első figyelmeztetés. Remélem, 
hogy nem kell még egyszer figyelmeztetnem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Te meg szóljál hozzá 
érdemben és ne árulkodj!) 

Képviselő úr, akkor szóljon, ha szót adok önnek. Ha nem bírja idegileg, akkor 
kezeltesse magát. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Nagyon jól vagyok, hiszen reggel még úsztam is. - 
Varga László: Ez nem érdekel bennünket! Légy szíves, ne rabold az időnket. - Zagyva György 
Gyula: Itt már semmit nem lehet elmondani, mert senkit semmi nem érdekel. Megy a nagy 
színjáték, miközben mindenki eljátszhatja a komoly politikust. Elnök úrnak is ez az élete 
csúcspontja, hogy eljátszhatja ezt a színházat. Gaudi kollégával van a probléma? Szerintem 
nem, hanem ezzel az ismeretlen valakivel van itt a probléma, aki árulkodni jár. Meg 
mindenkivel probléma van, aki ezt a színházat játssza.) 

Képviselő úr, ezt most rögzítettük. (Zagyva György Gyula: Jelentsen fel a bajusz 
bácsinál és vegyék el a fizetésemet!)  

Képviselő úr, ne mondja azt, hogy igazságtalan vagyok, a jegyzőkönyv számára 
rögzítem… (Nagy zaj. Négyen-öten egyszerre kiabálnak. - Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Három és 
fél év után engedtessék már meg, hogy néha kifakadjon belőlünk valami.) 

Hogy igazságos legyek, a jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy Zagyva György 
képviselő urat is figyelmeztetem a Házszabály szerint. (Zagyva György Gyula: Nem lehetne 
kétszer?) 

Nem, a Házszabály pontosan meghatározza ennek a módját. Parancsnok úr, kérem, 
hogy fejezze be a mondanivalóját.  

 
SCHMEHL JÁNOS bv. dandártábornok (Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mondanivalóm befejezéséhez értem 
már öt perccel ezelőtt. Azt szeretném még egyszer megerősíteni, hogy nem viszi távolabb az 
önfenntartó börtön megvalósításának a célját az, ha valaki legalább havonta fogadhat 
csomagot. A költségek ugyanazok, a társadalom számára ez semmivel nem lesz olcsóbb, a 
feladatterheink növekednek, amit, ahogy az előbb is elmondtam, mi vállalunk. A mi 
javaslatunk nem a szigorítás volt, hanem a jelenlegi szabály enyhítése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tényleg nagy tisztelettel vagyunk parancsnok 

úr iránt, de ő is úgy tesz, mintha nem értené azt, amit mondunk. Azt mondja, hogy nem visz 
távolabb a havi egyszeri élelmiszercsomag-fogadás az önfenntartó börtöntől. És a kétheti 
élelmiszercsomag-fogadás távolabb visz? Kérem, hogy erre válaszoljon kategorikusan! A 
kétheti élelmiszercsomag-fogadás távolabb viszi az önfenntartó börtöntől a rendszert?  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szerintem elég egyszerű belátni, a BV nem számolhat azzal, hogy valaki 
minden második szerdán biztosan fog kapni csomagot és akkor nem kell neki ebédet adni. 
Ezzel nem lehet számolni, ezt nem lehet előre bekalkulálni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenki elmondhatta a véleményét, ezért kérdezem, 

hogy ki támogatja Dorosz Dávid képviselő úr módosító indítványát. (2) Ki nem támogatja? 
(14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványt, egyharmadot sem kapott.  

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr azt javasolta, hogy Dorosz Dávidnak ahhoz a 
módosító javaslatához amelyik a 39. § (4) bekezdését kívánja módosítani, bizottsági módosító 
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javaslatot adjunk be. Mivel még nem rendelkezünk írásbeli szöveggel, kérdezem, ki az, aki 
bizottsági módosító indítványt kíván benyújtani.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én szívesen megteszem a szövegszerű 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Először arról döntünk, hogy be kívánunk-e nyújtani bizottsági módosító 

indítványt, és ha igen, akkor majd a szövegről is döntünk. Ki az, aki be kíván nyújtani 
bizottsági módosító javaslatot? (2) Ki nem kíván benyújtani? (14) Ki tartózkodott? (0) A 
bizottság úgy döntött, hogy nem kíván Dorosz Dávid módosító javaslatához bizottsági 
módosító javaslatot benyújtani.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr és dandártábornok úr segítségét, a napirendi 
pont tárgyalását lezárom.  

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. napirendi pontunk a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megvitatása. Tisztelettel 
köszöntöm Sölch Gellért főosztályvezető urat a KIM részéről és kérdezem, hogy kormány- 
vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, elnök úr.  
 
ELNÖK: Egyetlen módosító indítvány érkezett, amelyet Szávay István, Novák Előd, 

dr. Staudt Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő urak nyújtottak be az 1. § (16) 
bekezdéséhez azzal a szándékkal, hogy meghatározzák a jelentés célját. Kérdezem, hogy a 
tárca támogatja-e.  

 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miért nem támogatja a tárca? Miért ne lenne a 

bizottság kutatásainak, jelentéseinek a célja az, hogy az Országgyűlés végre megalkothassa a 
lusztrációs törvényt a kommunista hatalombirtokosok közéletből való kizárása érdekében? 
Lehet, hogy a „volt kommunista hatalombirtokosok” fordulat szerencsésebb lenne, de nem ez 
a lényeg. Ha ez nincs benne, akkor csupán egy szellemi maszturbáció lesz ez a bizottság. A 
stratégiai cél az lenne – talán Wittner Mária is egyetért ebben –, hogy a közéletből végre 
távolodjanak el, tűnjenek el… (Wittner Mária: Engem ne szólíts meg többet! Ne 
személyeskedj! Tárgyalni kell!) Ha Wittner Mária arra kér, nem fogom többet megszólítani. 
Ezek szerint Wittner Mária egyetért azzal, hogy a kommunista hatalom birtokosai maradjanak 
a közéletben, közbevetéséből ugyanis csak ezt a következtetést tudom levonni. Én az elmúlt 
három és fél évben mindenkor minden tiszteletemet megadtam Wittner Máriának. Borbély 
Lénárdnak viszont fogalma sem lehet erről, mert csak pár hete van ebben a bizottságban. Ezek 
után csak azt tudom mondani, ha nem az a stratégiai cél, hogy a lusztráció végre történjen 
meg, akkor a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy gittegylet, egy teljesen felesleges 
látszatintézmény lesz, csakúgy, mint az elmúlt három és fél év számos intézménye.  
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ELNÖK: Főosztályvezető úré a szó.  
 
SÖLCH GELLÉRT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

törvényjavaslat benyújtásakor a kormánynak az volt a koncepciója, hogy az Alaptörvényben 
meghatározott feladatokat hajtsa végre ez a bizottság, és az Alaptörvény U) cikk (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására jön létre ez a bizottság. Az Alaptörvény 
az U) cikkében rendelkezik arról, hogy milyen feladatokat kell ellátnia a Nemzeti Emlékezet 
Bizottságának. Ettől függetlenül a törvény 1. § (4) bekezdése lehetőséget ad az 
Országgyűlésnek arra, hogy a törvény hatálybalépését követően feladatokat jelöljön ki a 
bizottság számára. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ki támogatja a módosító indítványt? (2) Ki nem támogatja? (14) Ki 

tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító indítványt, 
egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét, a napirendi pont tárgyalását lezárom. 
(Zagyva György Gyula nemtetszését fejezi ki az elhangzottak miatt.) Képviselő úr, az első 
figyelmeztetés megvolt… (Zagyva György Gyula elhagyja az üléstermet.)  

Következő napirendi pontunk az Országgyűlésről szóló…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a következménye annak, ha az elnök a 

demokratikus minimum érvényesülését sem hagyja érvényesülni a bizottsági ülésen.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, szíveskedjék elhagyni a termet, mert nem adtam szót.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem fogom elhagyni a termet, mert választott 

országgyűlési képviselő vagyok.  
 
ELNÖK: Akkor a Házszabály következő rendelkezése fog hatályba lépni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Magyarul?  
 
ELNÖK: Remélem, hogy ismeri a Házszabályt.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hogyne.  
 
ELNÖK: Ha ön úgy gondolja, hogy Gaudi-Nagy Tamásról szól a bizottsági ülés, 

akkor ezt megteheti.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ezt senki nem így gondolja, én a munkámat 

végzem.  
 
ELNÖK: Aki a munkáját végzi, az minden esetben szót kap, amikor szót kér.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Így van. 
 
ELNÖK: Most viszont nem kért szót, ezért nem is kap szót. Ez ilyen egyszerű.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Válaszoltam egy dehonesztáló 

megjegyzésre… 
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám)   
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 
Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Általános vita)   
Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám)   
(Rogán Antal, Gulyás Gergely, dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Harrach Péter, dr. 
Rétvári Bence és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa)   
(Általános vita) 

ELNÖK: Szíveskedjék elhallgatni, mert most az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatról fogunk tárgyalni. A beterjesztők közül Gulyás Gergely képviselő úr 
képviseli ezt a törvényjavaslatot.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), mint előterjesztő: Elnök úr, ezt nyilván a 

Házszabállyal együtt érdemes tárgyalni.  
 
ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy ezt a Házszabállyal együtt tárgyaljuk? (Szavazás.) 

Egyhangú.  
Öné a szó.  

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) mint előterjesztő bevezetője 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), mint előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tekintettel arra, hogy egy jelentős Házszabály-módosításról van szó, most nem 
mennék bele a részletekbe, hanem ha bármilyen kérdés érkezik képviselőtársaim részéről, 
akkor válaszolok azokra.  

 
ELNÖK: Hozzáteszem, az általános vitára való alkalmasság megállapításakor nem 

arról van szó, hogy minden egyes rendelkezéssel mindenki egyetért-e, hanem arról, hogy ki 
tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot. Arról van szó, hogy egy újonnan 
megalakuló Országgyűlésnek az előző Országgyűlés hozza-e meg a szabályait, vagy pedig az 
új Országgyűlés. A koncepció az, hogy a megalakuló Országgyűlés már az új koncepciónak 
megfelelő módon tevékenykedjen. Itt emelném ki külön a nemzetiségekről szóló szószólói 
intézményt, amely intézményről az új Házszabály megfelelően rendelkezik.  

Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem 
szeretnék nagyon hosszú lenni. Néhány általános jellegű megjegyzésem, illetve néhány 
kérdésem lenne az Országgyűlésről szóló törvénnyel és a Házszabállyal kapcsolatban.  

Az általános jellegű észrevételek körében annyit szeretnék elmondani, mi informálisan 
már tudtuk, hogy milyen irányba kíván menni az új országgyűlési működési renddel 
kapcsolatban a kormányzat. Számomra a javaslatból az csapódik le, hogy még tovább 
kívánják szűkíteni a demokratikus hatalommegosztási követelmények érvényesülését a 
jogalkotás során, tehát jelentős részben formalizálódik és kiürül az országgyűlési munka, ha 
ez a javaslat elfogadásra kerül. Annak ellenére így van ez, hogy vannak benne szimpatikusnak 
tűnő vagy jónak nevezhető elemek is, hogy ne mindig az a vád érjen bennünket, hogy csak 
elmarasztaló kritikát mondunk. Tehát vannak erényei a javaslatnak. Például az, hogy egy 
úgynevezett koncepció-megvitatási lehetőség is van e törvénytervezettel kapcsolatban, és 
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nemcsak a normaszöveg megvitatása. De azzal, hogy strukturálisan olyan formát öltene az 
Országgyűlés munkája, hogy egyolvasatos lenne a jogszabály és a bizottsági szűrés kimarad, 
de legalábbis formálissá válik, illetve utána a módosító javaslatok tárgyában már nem a Ház 
plénuma előtt zajlik a vita, hanem a bizottságok rendszerében, és a bizottságokban 
születnének a javaslatok – lehet, hogy ezt nem jól értem, de majd eligazít Gulyás Gergely 
képviselőtársam –, összhatásában az Európai Unióban sajnos létező és tapasztalható 
demokratikus deficitet sikerül importálni, ami rettenetesen rossz dolog. Épp elég sokat 
kárhoztatjuk és kárhoztatja a kormányzat is jogosan az Európai Uniót, hogy annak a 
hatalomgyakorlási rendszere és a döntési mechanizmusa sok tekintetben nem demokratikus, 
és azt kell mondanom, nagy lépésekkel haladunk abba az irányba, amit Kövér László úgy 
fogalmazott meg egy gondolatában, hogy egyfajta rendeleti jellegű kormányzás irányába 
megyünk.  

Én itt továbblépek, mert valószínűleg az úgynevezett demokratikus ellenzéknek is 
lesznek gondjai ezzel a javaslatcsomaggal. De azért engedtessék meg, hogy én a magyar 
közjogi hagyományokat hívjam segítségül és próbáljam meggyőzni – bár nem sok esélyt látok 
rá – Gulyás Gergely képviselőtársamat, aki egy jól képzett jogász, aki jól ismeri a magyar 
közjogi hagyományokat és tisztában van a jogtörténettel, azzal, hogy a két háború között is 
egészen addig, amíg megszállás alá nem került Magyarország, a parlamentarizmus egy jól 
kiérlelt rendszerben működött. Most nem azt sírom vissza, de ha mégis azt sírom vissza, 
annak már nincs alaptörvényi felhatalmazása, nincs alaptörvényi lehetőség arra, hogy felálljon 
a felsőház, noha továbbra is fenntartom, hogy egy felsőházi és képviselőházi rendszer felelne 
meg a magyar közjogi hagyományoknak. Az semmiképpen nem felel meg, hogy növekszik az 
önkény, szűkül a demokratikus mechanizmus rendszere, szűkülnek a hatalommegosztási 
elemek. Ez nemcsak az úgymond korszerű parlamenti demokrácia követelményével 
ellenkezik, hanem a magyar közjogi hagyományokkal is kifejezetten ellenkezik, és ez utóbbi 
fáj nekünk a legjobban.  

Az általános megjegyzéseken túl néhány konkrét kérdésem és észrevételem is lenne. 
Az Országgyűlésről szóló törvény 33. §-a a képviselők kizárására vonatkozó lehetőségeket 
szabályozza. Az a) pontban szerepel egy olyan fordulat, amely úgy szól, hogy „felszólalása 
során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot – így különösen 
valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan sértő kifejezést használ, 
vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavarásához vezet”. Azt értem, hogy 
jelenleg is így van ez a szabályozás, de megint el kell mondanom – és akkor is elmondtam, 
amikor ezt megemelni kívánták –, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a véleménynyilvánítási 
szabadságot megengedhetetlen módon korlátozza. Hozzáteszem még egyszer, nem gondolom 
azt, hogy bárki helyesen teszi, ha ilyen jellegű sértő kifejezéseket használ. (Dr. Gulyás 
Gergely: Képviselőtársamnál nincs hitelesebb ennek a megjelenítésére!) Pontosan így van! 
Egyébként még mindig nagyon sokan használnak sértő kifejezéseket a magyarságra ebben az 
Országgyűlésben, ami felháborító és sértő, de ha csoportról beszélünk, akkor a nemzeti 
radikális szubkultúra tagjaival kapcsolatban is nagyon sok sértő és nácizó kifejezés hangzik 
el. Tegnap a parlamentben tanúja voltam Józsa István frakcióvezető-helyettes úr azon 
felszólalásának a költségvetés részletes vitájában, amikor Z. Kárpát Dániel képviselő úr az 
óbudai strand felújításával kapcsolatban felszólalt, hogy ő neonáci kifejezésnek vélte 
felfedezni azt, hogy a strand környékén megfelelő tér kell, élettér kell. Ő ezt azonnal neonáci 
kifejezésnek tekintette. Tehát picikét túl van hajtva az országban ez az egész kérdéskör. 
Mindenesetre hadd kérdezzem meg, nem gondolja-e úgy képviselőtársunk, hogy ez 
korlátozná a véleménynyilvánítási szabadságot. Szerintem igen.  

Két eleme van még ennek a javaslatnak. Az egyik a rendfenntartási elem. Nekem az a 
határozott álláspontom, hogy nem ilyen szabályokkal lehet a rendet az Országgyűlésben 
fenntartani, hanem tisztességes, korrekt, kiegyensúlyozott, demokratikus működtetéssel. 
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Ennek a legjobb példája az, ami a mai bizottsági ülésen történt, mert amikor szót kapunk, 
lehetőséget és figyelmet kapunk az általunk elmondottakkal kapcsolatban, akkor rendkívül 
nyugodtan és visszafogottan tudunk viselkedni. De ha azt tapasztaljuk, hogy lekezelő, 
önkényeskedőnek tűnő intézkedések történnek, akkor védekezünk. És nem ma tapasztaltunk 
először ilyet, az elmúlt három és fél évben nagyon sok ilyet tapasztaltunk. Döbbenetes az, 
hogy önök, kormánypárti képviselők nyolc éven keresztül éltek át hasonlóan kellemetlen 
élményeket – ezt nekem több kormánypárti képviselő barátom is elmondta –, ezért nem értem, 
hogy miért nem lehet ennek véget vetni. Miért az a válasz, amit látunk? Ez egy általános 
jellegű felvetés volt.  

Bevallom őszintén, azt is nagyon fájlalom, hogy nem adtak lehetőséget arra, amit 
persze nem ír elő a jogalkotási törvény, de a parlamenti hagyományoknak, a 
parlamentarizmusnak megfelelt volna az, ha megkérték volna az összes parlamenti pártot, 
hogy szíveskedjenek véleményeket közölni ezzel kapcsolatban, azaz legyen egy ötpárti vagy 
nem tudom, hány párti egyeztetés. A lényeg az, hogy a parlamentben képviselettel rendelkező 
pártokat megkérték volna, hogy üljünk le egy asztalhoz és mindenki mondja el az 
elképzeléseit. Félreértés ne essék, ezeket nem kell feltétlenül beépíteni, nem ezt hiányolom, 
hanem csak az előzetes meghallgatás tényét. Ezt persze nem írja elő semmilyen jogszabály, 
ezért nyilvánvalóan nem értik, hogy mit akarok mondani.  

Egy biztos, hogy alig-alig járnak a képviselők a parlamenti szakpolitikai törvények 
vitájára. A jelenlévők közül talán csak Gulyás Gergely és Lendvai Ildikó vesz részt egy-egy 
szakpolitikai vitán a keddi és a szerdai napokon. Én nem ajánlom senkinek ezt az „élményt”, 
mert siralmas az, ami most a parlamenti viták címe alatt zajlik, hiszen hiányzik a vita. 
Jogszabályilag nyilván senkit nem lehet arra kötelezni, hogy álljon fel és vitatkozzon, bár 
elvileg minden képviselő köteles részt venni az ülésen. Nekem igazából ez a legnagyobb 
bajom a javaslatcsomaggal.  

Jó irányba tett lépésként tartom, hogy végre van szankciója a bizottsági ülés 
elmulasztásának. Már hallom is elnök úr szavait, hogy miért Gaudi képviselő úr mondja ezt, 
aki rengeteget hiányzott az Emberi jogi bizottság üléseiről. Már most mondom, azért, elnök 
úr, mert szinte mindig ugyanarra az időre tűzik ki az Alkotmányügyi és az Emberi jogi 
bizottság kezdési időpontját. Elnök úrnak erre nyilván az a válasza, hogy miért kell két 
bizottságban ülni. Erre meg az a válaszom, hogy Gulyás Gergely is hasonló cipőben jár, neki 
sem sokkal jobbak a lehetőségei. Viszont vannak olyan képviselők, akiknek nincs két 
bizottságuk, mégsem járnak bizottsági ülésekre. Mondhatnék neveket is: Kubatov Gábor, 
Varju László, Szabó Timea, Schiffer András. (Dr. Gulyás Gergely: A törvényjavaslatról 
beszélj!) Arról beszélek. Arról beszélek, hogy ide fajulhat egy bizottság, mint ahogy most is 
csak néhányan üldögélünk itt.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, nem megszakítani akarom, csak azt szeretném 

tudni, hogy akkor most dicséri-e az új szabályozást.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ha megengedi elnök úr, szeretném befejezni a 

hozzászólásom. Tehát van olyan része ennek a javaslatnak, ami támogatható. Támogatható az, 
hogy csökkenjen a tiszteletdíja annak a képviselőnek, aki bizonyos számú ülésen nem jelenik 
meg. Ez teljesen korrekt. De én nagyon keményen hozzátenném azt is – s ha jól láttam, ez 
nincs benne; kérem, hogy erősítsen vagy cáfoljon meg Gulyás Gergely –, hogy ez a plenáris 
ülésen is így legyen.  

Nagyon sajnálom, hogy erről az ülésről nincs élő közvetítés a társadalom számára. 
(Borbély Lénárd: Még szerencse!) Szerintem meg nem szerencse, mert mindenkinek látnia 
kellene, hogy mi történik a bizottságokban. Nekem ezzel kapcsolatban hiányérzetem van, és e 
helyütt teszek javaslatot Gulyás Gergely képviselőtársamnak, hogy e tekintetben próbáljuk 
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meg az elöljáró modelleket követni. Az Európai Parlamentet sok mindennek lehet nevezni, 
csak jónak és szerencsésnek nem, de ott minden bizottsági ülést élőben közvetítenek, s 
abszolút láthatóan és követhetően zajlanak a dolgok. Itt meg az mondható el, hogy a 
bizottságok munkája iránt teljes az érdektelenség, nincs aktív részvétel, alig van vita, de 
ugyanez érvényes a parlamenti ülésekre is, ahol rendszeresen nyolc-tíz képviselő van a 
teremben. Most már rendszeres az, hogy a viták során a Jobbiknak kétharmados többsége van. 
Ez nem nagy öröm, de mi legalább ott vagyunk. Arra kérem Gulyás Gergely 
képviselőtársamat, legyen partner abban, hogy egy idő után a plenáris ülés elmulasztása is 
kerüljön pénzébe a képviselőnek.  

Zárógondolatként szeretném elmondani, a civil visszajelzések alapján az a legtöbb 
panasz vagy kritika tárgya, hogy már megint mi a fenét csinál az a sok képviselő, aki nincs 
bent a parlamentben. Ezt el kellene érni. Kevesebb lesz a létszám, és elvárható a kisebb 
létszámú parlament minden tagjától, hogy vegye komolyan a dolgot és foglalkozzon azzal, 
ami a munkája. Ha egy melós nem megy be a munkahelyére, akkor kirúgják. A Házszabály 
most is előírja, hogy a képviselő köteles részt venni a plenáris ülésen, a képviselők döntő 
többsége mégsem vesz részt a szakpolitikai vitákban. Hétfőnként a szavazásokon persze 
sokan vannak bent, de a szakpolitikai viták kedden és szerdán totális érdektelenség mellett 
folynak. Ennek egy nagyon szomorú példája volt tegnap a költségvetési törvény részletes 
vitája, amelynek a délelőtti szakaszát egyszerűen le kellett zárni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, most nem a költségvetési törvény vitája folyik.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Csak ezekre a jelenségekre szerettem volna 

felhívni a figyelmet. Szerintem ez a csomag erre nem ad megoldást. A polgárok elvárása az, 
hogy tele legyen a parlament aktív képviselőkkel, és ne fordulhasson elő az, mint Meggyes 
Tamás esetében, akinek egy „igen” szóval sikerült a három és féléves parlamenti munkáját 
elvégeznie. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azt hiszem nem meglepetés, hogy a két kapcsolódó 

törvényre nemmel fogunk szavazni az általános vitára való alkalmasságot illetően. Csak 
nagyon röviden mondanék egy-két indokot. Gulyás képviselő úr számára ez nem lesz nagyon 
új, de épp ezért tudok rövid lenni.  

Elhangzott már az előző hozzászólásban is, hogy az előkészítési technikával sem 
tudunk egyetérteni. A frakció ugyan még a benyújtás előtt megkapta véleményezésre a 
szöveget – ezt a tisztesség kedvéért mondom –, de ez nem pótolja azt a tisztességes eljáráshoz 
szükséges módozatot, hogy a különböző frakciókból alakuljon egy bizottság, és ne csak egy 
kész szöveget véleményezünk. Tehát már az előkészítés se tetszik nekünk, de ettől még 
születhetett volna egy gyönyörűséges végtermék.  

De hogy az ember valamennyire lojális is legyen azzal a nagy munkával, amit el 
kellett végezni: vannak benne ésszerű javaslatok is, például a határidők és a szankciók 
tekintetében. Ez azonban nem változtat azon, hogy álláspontunk szerint az egész tendenciája a 
képviselői jogokat inkább szűkíti, mint bővíti, a parlamenti vita lehetőségét inkább szűkíti, 
mint bővíti. Nyilván összefügg a parlamenti demokratizmussal és a parlament jogállásával is a 
hatalmi rendszerben, hogy ezt miért helytelenítjük. De egy új szempontot is hadd mondjak, 
ami ezekkel összefüggően szerintünk kevésbé érvényesül, mint akár a mostani, nyilván 
messze nem hibátlan és javítandó parlamenti gyakorlatban. Ez pedig a nyilvánosság 
érdeklődésének felkeltése a parlamenti munka iránt és a parlamenti munka nyomon 
követhetősége. Nem akarok messzire menni, de azt hiszem, abban a kormányoldal és az 



- 20 - 

ellenzék valamennyi része is egyetért, az hiba, hogy a magyar társadalom egy része 
politikailag teljesen közömbös, a másik része meg hidegháborúban áll egymással. Ez se jó, de 
a közöny legalább ilyen veszélyes, s ezt a nem választók vagy a közvélemény-kutatások során 
a véleményt nem mondók számában és sok minden másban is érzékeljük. Lehet azt mondani, 
hogy a parlament presztízsének direkt jót tesz, ha a közönség kevésbé követi nyomon, én 
azonban nem ezen a véleményen vagyok. Szerintem a képviselőket is normálisabb és 
tisztességesebb munkára kötelezi az, ha tudják, hogy elvileg, de gyakorlatilag is nyomon 
követhető az, amit mondanak, amit csinálnak, amilyen alapon szavaznak. Márpedig szűkül a 
parlamenti munka érdekessége, az, hogy valóban vitát lásson az a nem sok, de mégiscsak 
létező ember, mert azért egy százezres tömeg már mérhető, aki figyelemmel szokott kísérni 
egy-egy parlamenti előterjesztést. Nem állítom, hogy szándékosan, de őket sokkal inkább 
unalomba fojtjuk, mint eddig.  

Hadd mondjak néhány példát, ami szerintem nemcsak a vita nyilvánosságát, hanem az 
érdekességét, a valódi vita jellegét is csökkenti. Azt, hogy a vita érdekes legyen, nem 
népszórakoztatási szempontból mondom – de adott esetben ilyen funkciója is lehetne –, 
hanem azért, mert egy plurális világ akkor átélhető az állampolgár számára, ha azt 
szereplőkkel látja megtestesíteni. X. ilyen véleménnyel van, erre Z. azt replikázza, hogy. 
Különben átélhetetlen, hogy miről szól a vita és miről szól a konszenzus, már ha van ilyen. 
Látszólag nem a legnagyobb dolog, egyet mégis kiemelnék ennek a hiánynak az 
illusztrálására. Egymásra reagálni eddig leginkább a kétperces hozzászólásokban tudtunk, 
mert ahogy megy körbe a sor – ellenzék, kormánypárt, ellenzék, kormánypárt –, nincs mindig 
mód arra, hogy a felszólaló, aki küzd a maga időkeretével is, arra is reagáljon, ami három 
perce elhangzott. Ez nagyjából olyan, mintha a férjem azt mondaná – s adná neki az isten, 
hogy ezt merje mondani –, hogy most másfél óráig én beszélek, te addig csinálj valamit, 
nehogy már azt mondd, hogy ez nem tetszik neked, te majd holnap jössz. (Derültség.) Látom, 
hogy a férfiak bólogatnak, mintha ez helyes lenne. Képzeljék el ezt fordítva is.  

Ezt a fontos témát persze nem akarnám elviccelni, csak azt akarom mondani, a vita 
lényege az, hogy tudok reagálni. Nem közbekiabálok, mert ezzel a módszerrel csak a 
parlamenti közbekiabálások mennyisége fog megnőni, és még olyan nagyon el se lehet ítélni, 
mert ha valakinek nincs módja rögtön azt mondani, hogy ez a szám nem stimmel vagy a maga 
nézetével az a baj, hogy, akkor bele fog ordítani. Ez világos. Az a szabály tehát, hogy egy 
vitában egy frakciónak csak egyszer van módja kétperces hozzászólásra, a vitát tökéletesen 
megöli. Én már nem leszek ott a következő parlamentben, tehát nem a magam kedvéért 
mondom mindezt, hanem a maguk kedvéért. Nyilván senki nem fogja a kétpercesét ellőni a 
vita elején, mert nem tudhatja, hogy utána még mi következik. Ebből az lesz, hogy a 
frakcióvezetők ostorral mászkálnak körbe, hogy meg ne nyomd a gombot, mert elhasználod a 
frakció egyetlen kétperces lehetőségét – én is ezt tenném –, és majd a legvégén valaki mond 
egy általános kétpercest. (Dr. Gulyás Gergely: Minden rendes felszólalás után van lehetőség 
egy kétperces körre.) Értem én, de ez azt jelenti, hogy a rendes felszólalások között nem tud 
reagálni. Eddig csak a vezérszónoki körben volt ez, most viszont kiterjesztődik. (Dr. Gulyás 
Gergely: Nem, nem.) Akkor majd helyreigazít.  

 
ELNÖK: Úgy látom, félreértés van a dologban, ezért megkérem az előterjesztőt, 

mondja el, hogy valójában mi a helyzet.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Utána még folytatnám, de én is kíváncsi vagyok az 

előterjesztő véleményére.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), mint előterjesztő: Egyébként nem strukturális 

kérdés, ezért nem is ragaszkodunk hozzá a végtelenségig. Csupán azért gondoltuk ennek a 



- 21 - 

bevezetését, mert eddig a rendes hozzászólások tolódtak el sokszor órákkal azért, mert 
mindenki kétpercezett. A javaslat csak és kizárólag arra irányul, hogy minden rendes 
felszólalás után minden frakció csak egyszer szólhasson. De a következő rendes felszólalás 
után újra megnyílik ez a lehetőség. Köszönöm.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Valóban rosszabbul értettem, mert úgy értettem, hogy 

frakciónként egy. Érdemes lesz újra megnézni a szöveget. Ha egy rendes felszólalás után 
minden frakció csak egy kétpercest nyomhat, ezt egy nagy frakciónál teljesen lehetetlen lesz 
vezérelni. Véletlenszerűen az fogja megkapni a szót, akit a házelnök először lát, és azt már 
nem tudja kiegészíteni senki. Ez nem annyira fojtja el a vitát, mint az én olvasatom, de azért 
elfojtja. Mérsékeltebb keménységgel, de azért elfojtja.  

A vita érdekességét és azt az igényt, hogy élő emberek figyeljenek oda a parlamenti 
közvetítésre, más is tompítja. Tudom, ez régi történet, mi is kínlódtunk vele és a különböző 
egyeztetéseken más frakció is kínlódott azzal, hogy a részletes vitákon másfél ember üldögél, 
és ezt a plenáris ülésen általában nem sikerült tartalommal megtölteni. De ez nem 
szükségképpen van így. Normális esetben a részletes vita lehetne a vita legérdekesebb része, 
mert ott az ellenzék nemcsak azt adhatja elő, hogy valami miért rossz, hanem azt is, hogy ő 
hogyan csinálná, hogy mi az alternatíva.  

Minden aggályt ismerve összességében több negatívumot látok abban, hogy a részletes 
vita a bizottságokba szorul, mint amennyi pozitívumot. Különösen azért, mert a bizottsági 
ülések párhuzamosan zajlanak. Igaz, hogy a plenáris ülés időtartamáról legalább kitiltjuk őket 
– ezt üdvözlöm –, de már csak ezért is egy szűkebb időintervallumba kell valamennyi 
bizottsági ülést beletenni, és nyilván egy időben lesznek a bizottsági ülések. Ez a sajtó 
figyelmét is szinte ellehetetleníti, másrészt meg a bizottsági ülésről a közönség nem tud 
közvetlenül tájékozódni, hiszen megoldhatatlan egy olyan tévéközvetítést rendszeresíteni, 
amely majd eldönti, hogy melyik bizottságról szól. Ez szerintem nem jó. Ráadásul technikai 
nehézség is következik belőle, mert ennek folytán a bizottsági ülésre fog bekéredzkedni 42 
ezer civil szervezet, mert valahonnan meg akarja tudni, hogy milyen módosítók születnek, 
ami meg a bizottsági üléseket teszi kezelhetetlenné, illetve a bizottsági elnököket fogja 
cerberus szerepbe kényszeríteni, mert nem adhat majd szót a 40 ezer civil szervezetnek, 
elhelyezni sem tudja őket. Tehát ennél még a mostani, egyébként tényleg kárhoztatandó 
parlamenti gyakorlat is jobb, amelyik a plenáris terembe viszi a részletes vitát.  

Aggályosnak tartom a módosító indítványok kezelését is, azt a rendszert, ami abból 
fakad, hogy a részletes vita a bizottságokban van, nevezetesen hogy van a kijelölt bizottság és 
utána a törvényalkotási bizottság. Ez megint kevésbé sokszínűvé és kevésbé megvitathatóvá 
teszi a dolgot. Megjegyzem, ez pont az Emberi jogi bizottság komoly hátrányát fogja 
jelenteni, mert egészen biztos, hogy kijelölt bizottság csak nagyon ritka esetben lesz, holott 
igazából emberi jogi vonatkozása annak is van – ezt számtalanszor megtapasztaltuk –, ami a 
szociális vagy más bizottságokban merül fel. Ez a módszer tehát éppen azt a szemléletet heréli 
ki, hogy élő társadalommal van dolgunk, amelyben több aspektust kell összevetni. Ez a 
javaslat tehát tovább csiszolandó vagy elvetendő.  

Szintén a vita redukálását jelenti az eddiginél kisebb időkeret lehetősége. Nem állítom, 
hogy mindig mindenki kitöltötte és azt sem állítom, hogy mindig értelmesen töltöttük ki az 
időt, de ha az elvi keret is korlátozódik, akkor ez megint ugyanabba az irányba hat, hogy 
amire a parlament való, hogy viták legyenek és azok a viták társadalmilag nyomon 
követhetők legyenek, mennyiségi oldalról is tovább korlátozódik. Mindenki tudja, a 
parlament neve onnan van, hogy parlare, hogy beszélni. Nem állítom, hogy nagyon szoktam 
örülni, amikor valaki olyan beszél 3 ezer percet, akit nem szívesen hallgatok, de ez 
mindnyájunkkal kölcsönösen elő szokott fordulni, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért 
vagyunk, hogy vitatkozzunk, nyilvánvalóan ésszerű időkeretek között, de nem folyamatosan 
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korlátozandó időkeretek között, hogy módosítókat adjunk be, hogy ezeket a módosítókat 
megismerhesse a nagyközönség, ha lehet tévéközvetítés útján és egyéb módokon is, és ezek a 
szempontok most csorbát szenvednek.  

Nem vitatom, hogy hozzá kell nyúlni – egyébként önmagában a parlament egyéb 
változásai miatt is hozzá kell nyúlni –, de épp a parlament lényegét tekintve ez sok 
vonatkozásban rossz irányú, vitakorlátozó, és amire ki akartam lyukadni, a társadalmi 
érdeklődést elaltató vagy korlátozó irányba megy ez a változás. Ezért fogunk nemmel 
szavazni.  

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyon sok országban jártam már, és most az 

andorrai parlamentben – amelyik a legkisebb parlament Európában – szerzett élményemet 
szeretném elmondani. Ott az a legkomolyabb feladatok egyike, hogy hogyan tudják érdekessé 
tenni a parlament működését a társadalom számára, és hogyan tudják a társadalom 
érdeklődését felgerjeszteni, felkelteni. S ez olyan szinten megjelenik, hogy mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a polgárok figyeljenek oda, hogy mi történik a 
parlamentben. Ehhez képest ez a javaslat egy nagyon rossz irány. Sokszor szinte már 
sajnálom azt az embert, aki nézi a keddi és szerdai parlamenti vitákat, mert mit érezhet az, aki 
azt látja, hogy ott ül tíz képviselő és a kormánypárti képviselők alig vitatkoznak velünk. 
Sokszor van olyan, hogy az államtitkár sem szól hozzá. Ötórás volt a nemzeti fejlesztési 
koncepcióról szóló vita, és az államtitkár úr egyszer sem állt fel és nem szólalt fel a vitában.  

Végül hadd kérdezzem meg, hogy a kétkezes helyettesítési rend megmarad-e a 
rendszerben.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Harrach Péter képviselő úr!  
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Én nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Úgy érzem, 

hogy ez a házszabály-módosítás egyrészt a hatékonyságot, másrészt pedig a színvonal 
növelését fogja szolgálni. Például a kétpercesek keretek közé szorítása azt eredményezi, hogy 
a normál hozzászólások – amikre készülnek a képviselők, ezért színvonalasabbak és 
komolyabbak, mint a kétpercesek – egymás után, csupán néhány kétpercessel megszakítva, 
olyan színes képet mutatnak, amire képviselő asszony az előbb hivatkozott. Egy pluralista 
társadalomban, az azt leképező parlamentben ez egy megfelelő látvány és megfelelő 
színvonal. A hatékonyságot pedig a néha már felesleges szócséplések visszaszorításával, de a 
demokrácia biztosításával ez a szabályozás megadja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel más nem jelentkezett szólásra, a vitát lezárom és 

megadom a szót az előterjesztőnek, hogy válaszoljon az elhangzottakra.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), mint előterjesztő: Gaudi-Nagy Tamás 

képviselőtársam először a hatalommegosztásról beszélt. A hatalommegosztás elvének a 
Házszabályhoz semmi köze nincs. A Házszabály kizárólag az Országgyűlés működését 
szabályozza. Itt tehát elég komoly alkotmányjogi fogalmi zavar a hatalommegosztásról 
beszélni.  

Előrehozom képviselő úr felszólalásának a fegyelmi jogra vonatkozó részét. Pont a 
mai bizottsági ülés és általában a Jobbik-frakció magatartása igazolja azt, hogy ez a szabály 
feltétlenül szükséges, és ha változtatni akarunk, akkor csak a szigorítás irányába érdemes 
elmozdulni. Ráadásul azt a szövegrészt, amit képviselőtársam kifogásol, a Jobbik-frakció 
ellenkezése mellett a többi frakció támogatta, így került be az országgyűlési törvénybe. S még 
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egyszer mondom, az a képviselőhöz, bizottsághoz és Országgyűléshez teljesen méltatlan 
magatartás, amit a Jobbik-frakció képviselői ezen a bizottsági ülésen is tanúsítottak, csak 
igazolja ennek a szükségességét.  

A bizottsági szűréssel kapcsolatos észrevételt nem teljesen értem, mert 
képviselőtársam azt mondja, hogy a bizottsági szűrés kimarad. Ehhez képest az a helyzet, 
hogy a bizottsági szűrés erősödik. Egy helyen változik a szabály, de ott eddig sem volt 
jelentősége. Ha a kormány, a köztársasági elnök vagy bizottság terjeszt elő javaslatot, akkor a 
tárgysorozatba-vételről nem kell dönteni. Az elmúlt tizenkét évből egyetlenegy példát sem tud 
hozni senki, lévén hogy nem volt olyan, hogy a bizottsági többség kormányjavaslatot ne talált 
volna alkalmasnak. Ez tehát csupán formális kötelezettsége volt a bizottságoknak. Viszont 
egy kétszintű bizottsági rendszer a korábbinál lényegesen hatékonyabb lehet.  

A rendeleti jellegű megjegyzést sem értem, főleg azért, mert amikor a házelnök ezt 
használta, akkor ennek a rosszízű használatát zárta ki. Ez a szabályozás viszont minden 
rendeleti kormányzásra vonatkozó rosszízű gondolattal szembemegy, hiszen pont azt tesszük 
kötelezővé, hogy hat nappal a törvény tárgyalása előtt a kormány vagy az előterjesztő nyújtsa 
be a jogszabályokat, és azt is kötelezővé tesszük, hogy se belső, se külső túlterjeszkedés ne 
legyen. Tehát a törvényjavaslat meg nem nyitott részeihez nem lehet módosítót benyújtani, 
illetve új törvényt sem lehet megnyitni. Ezt akár önkritikaként is lehet értelmezni, de inkább 
maradjunk egy általános kritikánál, mert a szocialista kormányok is éltek ezzel az eszközzel, 
legfeljebb számszerűen kevesebbszer.  

A két kamarára vonatkozó részekre nem tudok reagálni, mert az alkotmány világosan 
rögzíti, hogy Magyarországon a törvényhozás egykamarás. Amíg Magyarországon az 
Alaptörvény az alkotmány, addig ez így lesz. Hogy a két háború között jobb volt-e a 
kétkamarás rendszer, azt nem tudom, de ez a kérdés a Házszabály kapcsán fel sem merül.  

Az előzetes konzultáció kapcsán örömmel látom, hogy az MSZP-frakción belül 
Lendvai képviselő asszony súlya még mindig nagyobb, mint Gaudi-Nagy Tamás súlya a 
Jobbikon belül, mert ő legalább tudott arról, hogy volt előzetes konzultáció. (Lendvai Ildikó: 
Nem indítottunk ilyen versenyt. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Én is tudtam erről, csak az előzetes 
konzultációt hiányoltam.) Nem akartam olyan inkorrekt lenni, hogy ezt felhozzam, csak azért 
tettem, mert külön kritikaként megkaptam. Képviselőtársam ne hozzon abba a helyzetbe, 
hogy más képviselőtársával legyek illojális és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra és 
egyeztetésre vonatkozó javaslatra adott válaszokat ismertessem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ezt 
semmiképpen nem akarom.) Akkor viszont nem tudom, hogy miért mondta ezeket. (Wittner 
Mária: Feleslegesen beszélsz! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Elnök úr, legyen szíves 
figyelmeztesse Wittner Máriát!) Azt is megtehetjük, hogy bezárjuk a bizottsági ülést és utána 
párbeszéd formájában folytatjuk.  

 
ELNÖK: Arra kérem, képviselő úr, hogy hallgassa a választ, mégpedig nyugodtan, 

közbeszólás nélkül. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Wittner Mária azt mondta, hogy feleslegesen 
beszélek.) Amikor szót kap, akkor nem beszél feleslegesen, de ha nem kap szót, akkor 
feleslegesen beszél. Most nem kapott szót, most a válaszadás van.  

 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), mint előterjesztő: Gaudi képviselőtársam érti azt 

a teljesen skizofrén helyzetet, hogy miközben krokodilkönnyeket hullat az Országgyűlés 
méltóságáért és a vitákért, addig nem hagyja azt, hogy egyetlenegy általa felvetett kérdésre is 
úgy válaszoljak, hogy azt ne kommentálja vagy ne szóljon bele? Akkor beszéljük meg külön, 
de nem a folyosón, ahogy azt képviselőtársam javasolta. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az előzetes 
konzultációt hiányoltam.)  

Akkor egyszerűbb, ha Gaudi képviselőtársam felvetésein túllépek, olyan sokat ezzel 
nem vesztünk. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Úgy sincs súlyom a frakcióban, úgyhogy teljesen 
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mindegy.) Nem akartam megbántani ezzel képviselőtársamat, annak ellenére, hogy az ő 
megjegyzései ezen a bizottsági ülésen is többször bántóbbak voltak, mint ez a finom irónia.  

Most pedig rátérek Lendvai Ildikó képviselő asszony felvetéseire. Azt már tisztáztuk, 
hogy kétperces felszólalásokra a rendes felszólalások után van lehetőség. Felőlem lehet ez 
akár két kör is, mert ez nem a koncepció alapköve, de az én tapasztalataim alapján ezek a 
viták sokszor teljesen feleslegesek és nem egyszer a tárgytól eltérő párbeszéddé váltak. Tehát 
legalább annyi érv szól amellett, hogy ezt ebben a formában ne tartsuk fenn, vagy valamilyen 
korlátot állítsunk elé.  

Azt mindannyian ugyanúgy értékeltük, hogy a részletes vita most a funkcióját nem 
tölti be. A részletes vita idején egy bizottság tagságához képest is kevesen ülnek a plenáris 
ülésen és sokszor az általános vita megismétlését jelenti. Ehhez képest szerintem teljesen 
racionális megoldás az, hogy egy kétszintű bizottsági rendszerben a szakbizottságok 
vitathassák meg a javaslatot, és ha a koherencia biztosítása érdekében szükséges, akkor a 
törvényalkotási bizottság egységesítse. Itt szeretném elmondani, hogy ennek sem az Emberi 
jogi bizottság, sem más bizottság nem lehet a vesztese, mert bármelyik bizottság szabadon 
dönt arról, hogy a törvényjavaslat egészét vagy egy részét megtárgyalja. Tehát ha nem kijelölt 
bizottság egy bizottság, akkor is akár az egészet megtárgyalhatja, erről a bizottsági többség 
szabadon dönthet.  

Szerintem a bizottsági közvetítések is biztosíthatók, de ennek a technikai feltételeit a 
Házban meg kell teremteni. Mindenesetre nem a nyilvánosság korlátozását szolgálja a 
bizottsági szakasz, és ha technikailag biztosítható az, hogy a bizottsági ülésekről közvetíteni 
lehessen, akkor annak semmi akadálya nincs.  

Időkeret. Jelzem, hogy van időkorlát nélküli vita. A költségvetési törvény és az 
Alaptörvény tárgyalására nem csökken az időkorlát, sőt az időkeret megduplázásának a 
lehetőségét ülésszakonként három esetben biztosítja a javaslat a frakciók számára.  

Még a helyettesítéssel kapcsolatban merült fel egy kérdés. Annyiban szűnik meg a 
helyettesítés, hogy ha valaki a szavazások több mint feléről hiányzik, akkor abban az esetben 
is, ha őt helyettesítették, a következő havi jövedelme a hiányzások arányában csökken. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A szavazás előtt szeretném elmondani, hogy minden véleményt tiszteletben 

tartok, azzal kapcsolatban is, hogy a Ház tekintélyét valahogy helyre kell állítani. Ha az ember 
korábbi, például XIX. századi jegyzőkönyveket olvas, azt látja, a Ház tekintélyét az adta meg, 
hogy a magyar nyelvet tisztelve, abszolút kulturáltan olyan előadásokat tartottak, amelyek 
akár akadémiai székfoglalók is lehettek volna. Tehát a Ház tekintélyét az adja meg, ha a Ház 
szereplői kulturáltan viselkednek. Ezt a mai bizottsági ülésre is mondtam.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/13254. számú 
törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja.  

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
H/13253. számú határozati javaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (3) Ki 
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslatot általános vitára 
alkalmasnak tartja.  

A bizottság előadóját később jelöljük ki, a kisebbségi véleményt pedig Lendvai Ildikó 
és Gaudi-Nagy Tamás megosztva ismerteti.  
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Egyebek 

Az egyebek között van-e bárkinek kérdése, észrevétele, bármilyen bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm munkájukat, és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 8 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


