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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm önöket, a bizottság 
valamennyi megjelent tagját és önöket, meghívottakat az őszi ülésszakunk első 
bizottsági ülésén. 

Az Igazságügyi bizottság ülését ezennel megnyitom. Ismertetem a 
helyettesítések rendjét: Czunyiné dr. Bertalan Judit helyettesíti Vitányi István 
képviselőtársunkat, Bajkai István helyettesíti Demeter Zoltán képviselőtársunkat, 
Becsó Károly helyettesíti Vigh László képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a 
bizottság határozatképes, a bizottsági tagok több mint fele jelen van, a 
határozatképesség szempontjából pedig a képviseleti megbízást adó bizottsági tagot 
jelenlevőnek kell tekinteni. (Arató Gergely megérkezik az ülésre.)  

Most következik a mai ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi 
javaslat módosítására vonatkozó indítvány nem érkezett, azonban a Fidesz-frakció a 
mai napon a napirend 3. pontjához írásos állásfoglalás-tervezetet juttatott el a 
bizottság titkárságára, melyet munkatársaim ki is osztottak. Erre figyelemmel 
javaslom, hogy a 3. napirendi pont esetében a bizottság döntsön az állásfoglalás 
kialakításáról is.  

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi javaslattal 
kapcsolatban észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben 
nincs, akkor most a napirend elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, ki támogatja a 
napirendi javaslat elfogadását az általam tett kiegészítéssel. Aki egyetért vele? 
(Szavazás.) Hét igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy nem. És aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Nincs tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen, 1 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 
T/1358. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény módosításáról szóló T/1358. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Köszöntöm az előterjesztő kormány képviseletében 
dr. Völner Pál államtitkár urat, az Igazságügyi Minisztériumból. 

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

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

kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben 
hozzászólás nincs, kérdezem a bizottságot, megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály 
rendelkezéseinek. Kérem, szavazzanak! Aki szerint igen? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
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bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. §-
ában foglaltaknak.  

Az előterjesztéshez képviselői módosító javaslat nem érkezett, azonban a 
bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben hétpontos módosítójavaslat-
tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a bizottság valamennyi tagja a 
tegnapi nap során megkapott.  

Elsőként kérdezem az előterjesztő kormány álláspontját a javaslatról.  
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk, elnök 

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

ki kíván hozzászólni. Arató Gergely képviselőtársunké a szó. 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Természetesen nincs érdemi, elvi 

kifogás e javaslattal szemben, legfeljebb azt vetném föl csöndben, hogy nem lehetne-
e, hogy a törvény-előkészítő munkát végző kormány olyan minőségben adja be a 
törvényjavaslatokat, hogy ne kelljen utána mindig a bizottsági ülésen bizottsági 
módosítókkal vagy itt, vagy a Törvényalkotási bizottságban javítani a benne lévő 
jogalkotási problémákat.  

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

ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a 
megküldött módosítójavaslat-tervezetet, amely a bizottság részletes vitát lezáró 
módosító javaslata is lesz egyben. Aki igen? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem? 
(Szavazás. - Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Megállapítom, 
hogy a bizottság 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Kérdezem tehát 
képviselőtársaimat, lezárják-e az előterjesztés részletes vitáját. Aki igen? (Szavazás.) 
Tizenkettő igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, egyhangúlag a bizottság a részletes vitát lezárta.  

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

A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a 
Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
H/1487. számú határozati javaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Soron következik 2. napirendi pontunk: a Magyarország szuverenitásának 
megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló 
H/1487. számú, Kocsis Máté, Gulyás Gergely, Böröcz László, Fidesz, és Nacsa Lőrinc, 
KDNP, képviselők által benyújtott határozati javaslat részletes vitájának 
lefolytatására irányuló döntés kialakítása a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján. 

Az ügymenet kiemelt fontosságára, valamint a javaslatban 
megfogalmazottakra tekintettel kezdeményezem, hogy az Igazságügyi bizottság a 
határozati javaslat egészéről folytasson részletes vitát. Felhívom képviselőtársaim 
figyelmét, hogy most a bizottságnak csak az a feladata, hogy eldöntse, kíván részletes 
vitát folytatni a határozati javaslatról vagy sem. Az érdemi vita lefolytatására majd 
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később lesz lehetőség. Megnyitom tehát a vitát, kérdezem képviselőtársaimat, ki 
kíván hozzászólni. (Jelzésre.) Varga-Damm Andrea képviselőtársunknak adom meg a 
szót. 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Azt kérnénk először az elnök úrtól, 

hogy pontosan még egyszer ismertesse, hogy akkor most, miután az előterjesztő itt ül, 
a napirendről, a részletes vitáról vagy nem részletes vitáról beszélünk és mikor 
tudunk kérdést intézni az előterjesztőhöz.  

 
ELNÖK: Tehát képviselőtársaim figyelmét arra hívtam fel az imént, hogy 

részletes vitáról fogunk határozatot hozni, hogy folytassunk le részletes vitát ebben az 
ügyben, vagy ne folytassunk le részletes vitát ebben az ügyben. De a részletes vita 
lefolytatása nem a mai, hanem egy későbbi bizottsági ülés tárgya lesz majd. 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Ezek szerint elnök úr csak ahhoz való 

hozzászólást kérdezett, hogy a részletes vitáról való döntés előtt bárki még szeretne-e 
hozzászólni. (Elnök: Így van!) Jól értjük? 

Határozathozatal 

ELNÖK: Így van, képviselő asszony. (Dr. Varga-Damm Andrea: Köszönöm 
szépen.) Jelentkezőt nem látok senki részéről. Köszönöm szépen. Kérdezem ezért 
képviselőtársaimat, hogy támogatják-e azt az indítványt, hogy a bizottság a határozati 
javaslat egésze vonatkozásában folytasson le részletes vitát. Ki az, aki egyetért ezzel? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 12 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a részletes vita lefolytatására tett 
javaslatot elfogadta. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm Böröcz László 
előterjesztő jelenlétét. 

A Migration Aid párttá alakulásával kapcsolatos törvényességi 
kérdésekről 

Soron következik harmadik napirendi pontunk, a Migration Aid párttá 
alakulásával kapcsolatos törvényességi kérdésekről szóló kezdeményezés megvitatása, 
valamint állásfoglalás kialakítása az Országgyűlésről szóló törvény 15. § (4) bekezdése 
alapján. Tisztelettel köszöntöm újra államtitkár urat. Megnyitom a vitát. Elsőként 
megadom a szót Czunyiné dr. Bertalan Judit alelnök asszonynak. Tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Az előttünk fekvő bizottsági anyagban összefoglalásra került 
egy javaslat, és azt szeretnénk, ha a Migration Aid párttá alakulásával kapcsolatos 
törvényességi kérdésekről az Igazságügyi bizottság egyrészt állást foglalna. Másrészt 
pedig hogy a kormány, illetve az Igazságügyi Minisztérium megvizsgálja a jogi 
kereteket, hiszen ami történt, az egyértelműen a jog, az adó kikerülése és egy olyan 
jogsértő magatartás, amelyre maga a Soros-szervezet vezetője meg is tette a 
nyilatkozatát, miszerint azért nem folytatja civil működési körben a továbbiakban a 
működését, mert nem akar bevándorlási különadót fizetni. Ezért párttá alakul és mint 
párt nem kötelezett a bevándorlási különadó megfizetésére. 

Egyértelműen és maguk által is vallottan adókikerülésről van szó. Egy olyan 
Soros-szervezettel állunk szembe, amely nemcsak a migránsokat támogató civil 
szervezetként van jelen, hanem bevándorlásszervezőként is és ez a szándékosan 
jogsértő magatartás a jogszabályok kikerülésével, megkerülésével, az adó meg nem 
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fizetésére irányuló magatartás elismerésével egyértelműen sérti azt a jogállami 
rendet, amelyben egyébként a civil szervezetek és az egyéb szervezetek működési köre 
szabályozott. Ezért javasoltuk azt az Igazságügyi bizottságnak, hogy vegye napirendre, 
hogy erről egy állásfoglalást hozzon és kérjük az Igazságügyi Minisztériumot a 
jogszabályi keretek megvizsgálására annak érdekében, hogy a későbbiekben a hasonló 
magatartások, a hasonló jogkerülő magatartások ne tudjanak megvalósulni. Még 
egyszer mondom: egy nyilvánvalóan jogsértő állapot az, amikor az adó kikerülésére 
buzdít és azt mondja, hogy azért nem civil szervezetként folytatja a tevékenységét, 
mert mint párt nem kötelezett a bevándorlási különadó megfizetésére. A szervezet 
tevékenységét ismerjük és az elmúlt napokban nyilvánvalóvá is tette ebbéli szándékát. 

Nem arról van szó, hogy egy civil szervezet hogyan, miként működik, hanem 
arról, hogy egy civil szervezet vállaltan jogsértést akar végrehajtani és a 
jogszabályokat megkerülve akarja pártként a működését folytatni. Mögöttes 
háttérként pedig nem arról van szó, hogy a civil szervezet működésének 
szabályozottsága milyen vagy nem milyen, a bevándorlási különadó célja az volt a 
kormány és az Országgyűlés részéről, hogy Magyarország határvédelmét meg tudjuk 
erősíteni és ezek a források továbbra is Magyarország biztonságát tudják szolgálni. Ez 
a nyilatkozat, illetve a Migration Aid párttá alakulása hosszú távon is, távolra 
mutatóan nem egy civil szervezet működési problémája, hanem Magyarország 
biztonsági kérdése. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák az 
állásfoglalást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük, alelnök asszony. Kérdezem az államtitkár urat, hogy 

kíván-e nyilatkozni. 
 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Az Igazságügyi 

Minisztérium részéről várjuk a bizottság állásfoglalását és természetesen meg fogjuk 
vizsgálni, ha van egy ilyen felkérés, hogy milyen jogszabályi lehetőségek vannak az 
eredeti törvényalkotói szándék betartására. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőtársaimat, 

kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre.) Apáti István képviselőtársunké a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy ez egy minimum részleges beismerő 
vallomás, amit látunk ezen a papíron. Másfelől pedig mérhetetlenül elégedetlenek 
vagyunk és már jelzem, hogy nem tudjuk azt elfogadni, hogy félúton megálljunk. 
Majd ezt is mindjárt ki fogom fejteni.  

Ugyanis ha jól értelmezem, önöknek itt nem azzal van baja, hogy egy önök által 
bevándorláspártinak, bevándorlásszervezőnek, tehát nemzetellenesnek nyilvánított, 
minősített tevékenységet folytató szervezet kíván párttá alakulni, pusztán az a bajuk, 
hogy az adófizetést akarja elkerülni. Tehát az lenne a fő kérdés, hogy mi a 
csapásirány. Pártalapítási kérdésről beszélünk, hogy az Alaptörvénynek megfelelően 
alakulhat-e, működhet-e ilyen párt, vagy adózási, adóelkerülési, adóoptimalizálási 
kérdésként fogjuk fel ezt az egészet. (Dr. Kovács Zoltán megérkezik.) Nekünk ebből 
úgy tűnik a nyelvtani értelmezés alapján, a józan paraszti ész és a természetes 
jogérzékünk alapján, hogy ez, bizony, az önök szempontjából elsősorban 
adóelkerülési, adózási kérdés, tehát nem az a gond a Fidesz szerint, a hős honvédő 
Fidesz szerint, hogy ilyen párt működhet, egy ilyen civil szervezet párttá alakulva 
tovább működhet, hanem az a probléma, hogy nem fizet adót, vagy így akarja 
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elkerülni az egyébként rá vonatkozó adófizetési kötelezettséget. Ezt először is jó lenne 
tisztázni. 

Mert nagyon nem mindegy az optikája, nem mindegy, hogy milyen értelmezési 
keretbe helyezzük ezt. Ugyanis ha valóban arról van szó, hogy egy olyan civil szervezet 
alakul párttá, amely Magyarország érdekével, a magyar emberek biztonságával 
ellentétes, a magyar emberek biztonságát, életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztető 
tevékenységet folytat, akkor azt nem szabad hagyni működni. Korábban, ha jól 
emlékszem, olyan szervezetek nem működhettek pártként vagy nem alakulhattak 
párttá, amelyek például valamifajta militáris tevékenységet, tehát nyíltan 
Alaptörvényt sértő tevékenységet szerveztek. Most ha minden igaz, ez egy ettől is 
veszélyesebb kérdéskör ebben az időszakban vagy ebben a korban, amiben most 
élünk.  

Másrészt pedig még szeretném elmondani, hogy miért nem vagyunk 
elégedettek, miért vagyunk elégedetlenek. Azért - és ezért ne álljunk meg félúton -, 
mert szerintem azt is érdemes lenne fontolóra venni, hogy korábbi Soros-
ösztöndíjasok által alapított pártok működhetnek-e vagy sem. Mert szerintem ilyen 
személyek ne alakítsanak pártot. Akik Soros emberei, Soros bérencei, Soros katonái, 
akik Soros által lettek meghatározói a magyar közéletnek, azok ne alapíthassanak 
pártot. Sőt az ilyen személyek által korábban alapított pártokat a törvény erejénél 
fogva meg kell szüntetni, fel kell oszlatni. Ugyanis az illegális bevándorlás ellen 
tűzzel-vassal fel kell lépni. (Dr. Völner Pál: Köszönjük szépen.) Bizony, bizony! Az a 
helyzet, államtitkár úr, tudom, hogy önöknek szelektív a hallásuk, mint a rossz 
rendőrnek, mert a rossz rendőrnek is szelektív a hallása, azt hallja meg, amit akar, 
meg azt nem hallja meg, amit nem akar. 

Mi következetesen a határvédelem mellett voltunk, a kerítés ötlete is a mi 
fejünkből pattant ki, túl azon, hogy hivatkoznak egyébként az előző napirendhez 
kapcsolódó indítványokban arra, hogy határőrség működik Magyarországon. 
Tájékoztatom önöket, hogy sajnos nem működik határőrség. Mi szeretnénk, ha az 
működne, ezt önök nem tették lehetővé, amikor a szocialistákkal együtt 2007-ben 
beolvasztották a határőrséget a rendőrségbe, tizenegy éve nem működik emiatt 
Magyarországon határőrség, tisztelt államtitkár úr, ami pontosan ezekben a nehéz 
időkben jönne jól!  

Tehát az lenne a kérdésem, hogy mi is önöknek a fő problémája akkor. Mert 
egyébként nekünk az a fő problémánk, hogy ha ez valóban ennyire, a 
nemzetbiztonságra veszélyes szervezet, akkor egyáltalán működjön-e avagy sem. 
Önöknek meg az, hogy befizeti-e a pénzt vagy nem fizeti be a pénzt az államkasszába. 
A jó magyar forint iránti mély elkötelezettségüktől most sem tudnak elszakadni, sem 
érzelmileg, sem tudatilag ebben az indítványban. Másrészt pedig valóban, Soros 
emberei ne tudjanak pártként működni, és ne tudjanak ilyen pártokat létrehozni, 
illetőleg ha korábban ilyen pártok létrejöttek, akkor azokat azonnal, legkésőbb 2019. 
január 1-jétől a törvény erejénél fogva fel kell számolni és meg kell szüntetni mint 
nemzetbiztonságra súlyosan veszélyes képződményeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Ha jól láttam, Arató Gergely képviselőtársunk jelentkezett. Tessék 

parancsolni! 
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, 

hogy a mostani, kissé abszurd jogi helyzetet részben annak köszönhetjük, amire 
annak idején is fölhívtuk a figyelmet, hogy nem helyes az, ha a politikai propagandát 
jogalkotássá alakítjuk át. A bevándorlási különadóval egy olyan jogszabályt sikerült 
hozni, aminek már a vitájában sem kaptunk választ a legalapvetőbb kérdésekre, hogy 
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miért kell megfizetni ezt az adót, mik lesznek pontosan ezek a tevékenységek. Azt 
mondták erre, hogy majd a bírói gyakorlatban kiderül, ami nyilván rendkívül 
megnyugtató jogállami szempontból, hiszen ezek szerint az állampolgár majd utólag 
fogja megtudni, hogy jogsértő volt-e a magatartása vagy nem. És teljesen 
nyilvánvalóan egy olyan jogszabályt hoztak, amely végrehajthatatlan, 
alkalmazhatatlan és mellesleg ellenkezik egy sor jogi alapelvvel.  

Ebből következően aztán az a helyzet, hogy az egyik civil szervezet úgy döntött, 
hogy ő ez alól pártalapítással bújik ki. Egyébként önök írták bele a törvénybe azt, hogy 
a pártokra nem vonatkozik a bevándorlási különadó. Innen kezdve tehát ez a 
szervezet olyan joggal él, amely őt megilleti; pontosabban nem a szervezetet, hanem a 
tagjait. Magyarországon a párttörvény szabályai szerint mindenki alakíthat pártot; 
amíg ezeket a jogszabályokat betartja, a pártokra vonatkozó szabályoknak megfelel 
mind pénzügyi, mind egyéb szempontból, addig jogszerűen működhet.  

Én szeretném lehűteni Apáti képviselő úrnak a lelkesedését, mert szeretném 
fölhívni a figyelmét arra, hogy ha a jog uralmát felváltja az uralom joga, akkor a 
hatalom lesz az, aki majd eldönti, hogy ki az, aki legálisan működhet, és ki az, aki 
nem. A Jobbik ezt már kipróbálhatta akkor, amikor az Állami Számvevőszék rajta 
gyakorlatozott - bár persze mindannyian kaptunk ebből bőven. Szóval, azt kell 
mondanom, az egy rendkívül veszélyes út, hogy ha a kormányoldal úgy gondolja, 
hogy az ő éppen aktuális politikai szándékainak nem felel meg egy civil szervezet, 
akkor zaklató törvényeket hoz rá; ha éppen azt gondolja, hogy egy párt nem felel meg 
az ő aktuális szándékainak, akkor majd jogszabály-módosítást kezdeményez annak 
érdekében, hogy ez a párt ne működjön. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez nem a jogállam 
és nem a demokrácia, hanem ez az önkénynek az útja, ez a diktatúrának az útja. Ez 
arról szól, hogy önök döntik el, hogy melyik civil szervezet működhet; önök döntik el 
azt, hogy milyen tevékenység az, amelyik legális és kívánatos; és önök döntik el azt, 
hogy melyik párt működhet. Ezt persze lehet csinálni, csak ne hazudják akkor azt, 
hogy ez egy jogállam és demokrácia!  

Végül, azt meg nem is nagyon értem, hogy miért van ez a nagy pénzügyi 
szükséglet a határőrzés kapcsán, hiszen éppen most nyilvánították ki, hogy nem 
tartanak igényt az Európai Unió segítségére ezen a területen, most csinálnak politikai 
kampányt arról, hogy az Európai Unió ne nyújtson segítséget a határok őrzéséhez. 
Nem nagyon értem, hogy akkor miért van ekkora probléma, ami miatt különadókat 
kell kivetniük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó Timea képviselőtársunké a szó. 
 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakoznék az 

előttem szólókhoz, de azt hadd jegyezzem meg, hogy nem is értem, hogy ez az egész 
kérdés mit keres itt a bizottság előtt. Egy párt bejegyzéséről nem az Országgyűlés, 
nem a politika dönt, hanem a független bíróság. Ez egy az egyben beavatkozás a 
független bíróság működésébe. Kizárólag ők jogosultak ebben a kérdésben dönteni, 
nem Czunyiné Bertalan Judit és nem is az Igazságügyi bizottság.  

Az, hogy egyáltalán itt erről beszélünk, nyilvánvalóan tudjuk, hogy jönnek az 
európai parlamenti választások, a Fidesznek az az érdeke, hogy ez az egész téma 
fennmaradjon.  Most megint találtak valami gumicsontot, éppen a Migration Aidet, 
amit lehet így…, most majdnem mondtam, hogy mit csinálni…, piszkálgatni. De azért 
hadd jegyezzem meg, hogy egyébként létezik a hatalmi ágak szétválasztásának elve, 
ezt önök most nagyon súlyosan megsértik. De ha már mindenképpen erről a 
kérdésről beszélnek, akkor a parlamenti bizottságoknak van ellenőrző albizottsága; az 
ellenőrző albizottságot pontosan azért hozták létre, hogy ha a jogalkotó hoz egy 
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jogszabályt, és kiderül, hogy az a gyakorlatban valamiért nem működik, akkor azt az 
ellenőrző albizottság megvizsgálja, és a jogalkotó, ha úgy látja, hogy korrigálni kell, 
akkor utólag korrigálja. Nem előtte korrigálja! Nem gondolatrendőrség van, hogy 
szerintük majd hogyan fog mit elkerülni, vagy milyen módon másképp működni, 
mint ahogy azt a törvény előírja! Én nem is értem, hogy maguk itt mit csinálnak, már 
megint! Ez egy vicc! Teljesen jogsértő ez az egész, hogy egyáltalán napirendre 
kerülhetett itt ebben a bizottságban. 

Egyébként meg Apáti képviselőtársammal hadd értsek egyet abban, hogy akkor 
már ne álljunk meg félúton. Ugye, a következő napirendi pont pontosan az én 
javaslatomról szól, hogy ha már Magyarország biztonsága az első, amiben szerintem 
mindannyian egyetértünk, akkor mondjuk már ki azt, hogy ha önök szerint a közel 
kilencvenéves Soros György itt a legnagyobb veszély Magyarországra, akkor bizony 
Soros-ösztöndíjasok ne lehessenek már kulcspozícióban! Többek között ne 
tölthessenek be miniszterelnöki pozíciót. De erről majd a következő napirendi 
pontban beszélünk.  

Tehát én azt gondolom, hogy ami itt most folyik, az egy gondolatrendőrség. 
Maguk megelőlegeznek olyan dolgokat, amelyek még nem történtek meg, és súlyosan 
beavatkoznak a bíróság munkájába. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Bajkai István képviselőtársamnak 

megadnám a szót, azért az állásfoglalásunk utolsó bekezdését ismertetném, hogy 
mindenki pontosan tudja, miről is szól ez az állásfoglalás. Utolsó bekezdés: 
„Magyarországon egyetlen szervezet sem kerülheti meg a törvényes működésre és 
adózásra vonatkozó jogszabályokat. Ezért az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága 
felkéri az Igazságügyi Minisztériumot, hogy - a Pénzügyminisztérium és a 
Belügyminisztérium bevonásával - vizsgálja meg a hatályos jogi szabályozást, és 
amennyiben az lehetővé teszi a bevándorlási különadó megfizetésének megkerülését, 
kezdeményezze a hatályos jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy a 
bevándorláspárti szervezetek is a rájuk nézve kötelező szabályok szerint járjanak el.” 

Ez az állásfoglalás lényege. Tehát teljes mértékben tiszteletben tartja mindenki 
a hatalmi ágak megoszlását. Az Igazságügyi bizottság nem kíván a bíróság hatalmi 
ágába beavatkozni, az állásfoglalás erről szól. Bajkai István képviselőtársamnak adom 
meg a szót, tessék parancsolni! 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tulajdonképpen érdemben 

egy kérdés köré szeretném összpontosítani a hozzászólásomat. Részben elnök úr már 
megválaszolta azt, hogy miről is szól valójában a bizottsági állásfoglalás. Az eddig 
felszólalók sajnos mintha nem ismerték volna föl. Ezért ajánlom a szíves figyelmükbe, 
hogy olvassák el még egyszer, és ha még egyszer elolvassák, akkor esetleg 
elgondolkoznak, hogy a hozzászólásuknak volt-e egyáltalán alapja. (Moraj, 
közbeszólások az ellenzéki oldalról.) Folytatom a hozzászólásomat, ha megengedik, 
szintén az egyenlőség és a tisztelet jegyében, ahogy ezt önök is mindig meg szokták 
tőlünk kapni. 

Apáti képviselő úr kapcsán, hogy ne álljunk meg félúton: ugyebár ez a 
hozzászólása valójában nem a bizottsági állásfoglaláshoz kapcsolódik, szerintem a 
következő napirendi ponthoz, és ott valószínűleg meg fogja ezt ismételni.  

Azt kell hogy elmondjam, hogy a Jobbiknak már nemcsak a története, hanem 
az egyes megoldásai vagy jogi állásfoglalásai, kezdeményezései is képesek lettek volna 
egy egész alkotmányos rendet felborítani, és valójában egyfajta államellenes 
elméleteket is szívesen közzétettek. (Dr. Varga-Damm Andrea: Ezt abba kellene 
hagyni! Abba kellene hagyni a rágalmazásunkat!) Ezért azt szeretném mondani, 
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hogy tulajdonképpen a Jobbiknak a jogi újításai mindig érdeklődésre tartanak 
számot, különösen abban a tekintetben, hogy ezek később adott esetben ügyészségi 
felülvizsgálat tárgyai lehetnek. (Dr. Varga-Damm Andrea: Tényleg?!)  

Szeretném folytatni a gondolataimat a párttá alakulás kérdéskörében, hiszen 
erről szól a bizottsági állásfoglalás. Hogy egy népszerű példát mondjak önöknek, és 
talán így könnyebben érthetővé válik mindaz, amit mondok… (Zaj az ellenzéki 
képviselők körében.) Úgy elég nehéz beszélni, hogy közben a kolléganő állandóan, bár 
jogot végzett, folyamatosan beleszól abba, amit mondok. (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Persze!) Ez is egy módja annak, hogy valaki másokat megzavarjunk. 

 
ELNÖK: Képviselő asszony, kérem, nyugodtan hozzászólhat. Jelentkezik, 

hozzászólhat Bajkai képviselőtársunk álláspontjához, csak kérem, hogy ne szóljon 
közbe! Köszönöm szépen. 

 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Igen. Lehet, hogy el tudjuk képzelni, milyen 

lenne egy Jobbik által vezetett ülés. (Dr. Varga-Damm Andrea: Tényleg? Nahát!) 
Tulajdonképpen folytatnám is a gondolatomat és egy közkeletű példával élnék. 

Mit jelent a jogban a színleltség? Bár most éppen nem polgári jogról fogunk beszélni, 
mégis, mondjuk, a színlelt jogügyletekről beszéljünk, amikor valaki ajándékozásnak 
tüntet fel például egy adásvételi szerződést. Ez maga után vonja ennek a szerződésnek 
az érvénytelenségét. Miről szól valójában ez a bizonyos közelmúltban közzétett 
nyilatkozat? Azt jelenti, hogy valaki nem azért szeretne pártot alapítani, mert 
egyébként a pártok alapítására vonatkozó jogszabályok keretei közötti célt meg 
szeretné valósítani, mert ez nem hangzott el legjobb tudomásom szerint, hanem egy 
létező, számukra előírt jogszabályi terhet szeretnének megkerülni. Ez valójában nem 
azt jelenti, hogy pártbéli tevékenységet szeretnének folytatni, amely egyébként bárki 
természetes személy számára adott jog, hogy pártot alapítson, hanem egy más célra 
jön létre. Ezt jelenti, ha ennek polgári jogi nyelvezete lenne, a színleltség és a 
színleltségnek érvénytelenség a jogkövetkezménye, pártok esetében pedig a pártok 
működésének felülvizsgálata, a szabályosságának ellenőrzése. 

Tehát nyilvánvalóan ez is egy végrehajtói hatalom körébe tartozó kérdés. Ezért 
van annak jelentősége, ez is, azt gondolom, mindenki számára világos, ebben nem 
volt véleménykülönbség, hogy az erőszakos vagy illegális bevándorlás Európában 
mindannyiunk létét veszélyeztető körülmény. Ebben, azt gondolom, mindenki 
egyetért. Tehát ha ebben a vonatkozásban valaki ilyen jogellenes tevékenységet 
szeretne folytatni vagy a tevékenységének a jogkövetkezményeit viselni nem kívánja, 
ezzel szemben szükséges a végrehajtói hatalom fellépése. Egyébként valószínűleg 
ebben sincs véleménykülönbség köztünk. Bízom benne. Abban is bízom, hogy ha van 
egy jogszabályunk, márpedig van egy jogszabályunk, akkor annak a betartása jelenti 
az alkotmányosságot, ez minden jogállam alapvető kelléke és feltétele. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Röviden csak annyit kérnék 

Bajkai képviselőtársunktól, hogy egy kicsit nagyobb tiszteletet mutathatna az 
ellenzéki képviselők felé is. Ha már részemre, vagy a férfi képviselőtársam részére 
nem, legalább a hölgyek számára, ha ez bármit számít önnek.  

Másrészről, folytatva az ellenzéki képviselőtársaim hozzászólását és egyetértve 
velük, Apáti képviselőtársam hozzászólásához kapcsolódva folytatnám, hogy most mi 
a probléma. Tehát nem szeretnék, hogy pártként bejegyezzék ezt a szervezetet, vagy 
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az adóelkerülés itt a probléma? Itt fűzném tovább a gondolatot, Bajkai 
képviselőtársam. Ha a pártként való bejegyzés a probléma, azt nyilván a bíróság dönti 
el. Egyébként meg a törvényességi felügyelet az ügyészség feladata már a bejegyzés 
során és utána is természetesen állandóan egy már bejegyzett szervezet tekintetében. 
Tehát én is úgy érzem, hogy ebben a bizottságnak ilyen értelemben hatásköre nincs. 
Ha meg egyébként adóproblémákról beszélünk, akkor nem is oly régen, még néhány 
hónapja lehetett volna szólni államtitkár képviselőtársunknak, Tállai Andrásnak is 
akár, vagy a NAV-hoz lehetett volna fordulni hivatalosan, hogy ilyen típusú 
problémájuk van. 

Összességében véve tehát, mivel úgy érzem, hogy hatáskörünk nincs, valójában 
egy politikai típusú előterjesztésről van szó, hatáskörtúllépésről és ennek kapcsán 
nyilván, gondolom, a megfelelő hírek, álhírek előállításáról a hírgyárban. Nyilván ezt 
tudomásul veszem, elfogadni nem tudom, ezt várom a következő évektől is és 
természetesen, mivel semmiféle hatáskörünk nincs, ezért nem is értem, hogy ezt így, 
ebben a formában miért tárgyaljuk meg. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Mielőtt megadnám a szót Varga-Damm Andrea képviselőtársunknak, 

fel kell hívnom Varga László képviselőtársunk figyelmét az Ogy. törvény 15. § (4) 
bekezdésére. Annak alapján mi hatáskörünkben és illetékességünkben járunk el. 
Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 

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

képviselőtársamnak azt szeretném csak mondani, hogy ne bújjon a mentelmi joga 
mögé, hogy bizottsági ülésen kamerák előtt rágalmaz más személyeket. A jogi 
továbbképzést megköszönjük, de kiegészíteném pár gondolattal. 

Én magam is úgy gondolom egyébként, hogy bár valóban a bizottság 
különböző kérdéseket napirendjére vehet, akár ilyet is, de arra is szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az ellenőrző albizottságnak éppen az lenne a feladata, hogy ha ilyen 
eset előáll, hogy valaki visszaélésszerűen gyakorolja bármely törvényekben 
megfogalmazott jogát és azt észleljük, hogy ennek a jogalkotás hiányossága vagy 
pontatlansága alapvetően az oka, akkor a probléma kiküszöbölésére felhívja a 
jogalkotó figyelmét. Nekünk, pont annak a bizottságnak van erre lehetősége abban az 
esetben, ha valóban tételes és tényszerű bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a 
Migration Aid a bevándorlásikülönadó-törvény hatálya alá tartozó tevékenységet 
folytat. Mert érdekes módon arról még senki nem beszélt, hogy erre bizonyítékai 
lennének. Ha majd bejegyzi a bíróság ezt a szervezetet pártként és a párttá alakulást 
követően azt tapasztaljuk, hogy valóban jogellenes volt, hiszen a tevékenysége a 
bevándorlási különadó hatálya alá tartozik és a párttá való alakulás során vagy az 
után befejezi az egyesületként való tevékenységét, ami viszont a bevándorlási 
különadó hatálya alá tartozik, akkor például az ellenőrző albizottság jogköre az, hogy 
ezt megvizsgálja és felhívja a jogalkotó figyelmét arra, hogy próbálja kiküszöbölni a 
problémát, mert egy joggal való visszaélésszerű magatartást folytat valaki. 

Mi jogászok vagyunk és azt tanultuk, hogy az az igaz, amit bizonyítani tudunk. 
Sem egyik, sem másik kérdésben még nem álltak be azok a jogkövetkezmények, azok 
a helyzetek, amelyek bennünket arra indítanak, hogy ezt a kérdést valóban 
tárgyalhassuk és akár az albizottság ezt megvizsgálja. De hangsúlyozni kívánom még 
a következőt. Én is kérem, hogy ne álljunk meg félúton. Annyiban nagyon örülök 
ennek az előterjesztésnek és örülök, hogy elnök úr fel is olvasta a sajtó képviselői előtt 
az utolsó bekezdést, mert ez arról szól Migration Aiden túl, hogy ez a bizottság fel 
kíván lépni azokkal a tevékenységekkel szemben, amelyek adó elkerülésére 
irányulnak az országunkban. A ma nem tárgyalt, de már napirendre vett Sargentini-
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jelentésben rengeteg olyan vizsgálat eredménye van, amely arra utal, hogy hazánkban 
a korrupció elképesztően széles körű és az EU-s pénzek jogellenes felhasználása is 
igazolást nyert. Azt is pontosan tudjuk és a közbeszerzések körében ennek igen nagy 
keletje van és nagyon széles körben alkalmazott, hogy a komoly bevételű cégek a 
költségeket offshore cégek beszámlázásával emelik olyan szintre, hogy 
Magyarországon ne kelljen adót fizetniük. 

Tehát én nagyon örülök annak, hogy ez a bizottság most kifejtette azt, hogy az 
adóelkerülés érdekében szabadságharcot kíván folytatni. Én azt kérem, hogy ne 
álljunk meg itt, akkor legyünk szívesek elkezdeni vizsgálat tárgyává tenni, akár a 
Pénzügyminisztériumot, az adóhivatalt megkeresni, hogy adjanak arról tájékoztatást, 
hogy az adóelkerülés érdekében milyen offshore cégek közreműködését tapasztalták, 
vizsgálataik, ellenőrzéseik, különböző tanulmányok elkészítése során, és akkor azt is 
tűzzük ki célul, hogy ennek érdekében is javaslatot teszünk a jogalkotónak arra, hogy 
ezt a hazánk és hazánk népe számára rendkívül káros tevékenységet is vissza tudjuk 
szorítani. 

Soros-kérdésben, bár képviselő asszony előterjesztését fogjuk mindjárt 
tárgyalni, szeretném kijelenteni: abban az esetben, ha valóban Soros György a magyar 
nép ellen végzi tevékenységét, akkor ezt már abban az időszakban is csinálta, amikor 
a mai magyar kormányzópárt és a kormány jeles képviselőit a saját iskoláiban, a Nyílt 
Társadalom iskoláiban taníttatta. Ezek szerint az ő szellemisége érkezett meg a 
magyar politikai közéletbe és ezek szerint, amit számtalan tanulmány is alátámaszt, 
hogy a magyar nép érdekeivel ellentétesen cselekszik a magyar kormány rendkívül 
sok kérdésben, ezek szerint ezeket a tanulmányokat, ezt a stílust és azt a politikai 
manipulációt, amit a kormányzat nagyon sok kérdésben alkalmaz, ugyancsak a Soros-
iskolákban tanulta meg. Tehát ezek szerint megállapítható, hogy Soros György ebben 
a kérdésben is kiváló tevékenységet folytatott. A magyar nép érdekeinek és a magyar 
nép védelmének legfontosabb eleme, hogy olyan emberek képviseljék, akik semmiféle 
más idegen hatalmak által tanított politikai manipulációnak nem voltak részesei, és 
azt szeretném, ha már ez a kérdés napirendre került, ezt tartsuk napirenden addig, 
amíg nem érjük el azt, hogy a magyar nép érdekeivel szemben cselekvő politikusok 
egyáltalán Magyarországon tisztségekben lehetnek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagyon röviden reagálnék Varga-Damm Andrea 

képviselőtársunkra, annyiban, hogy az Európai Parlament által csalással elfogadott 
jelentés (Derültség az ellenzéki oldalon.), mely színtiszta politikai támadás a 
bevándorlásellenes Magyarországgal szemben, álláspontom szerint erre nem érdemes 
jogi érvekkel hivatkozni semmilyen vitában. 

Úgy láttam, hogy Apáti István képviselőtársunk kért még szót. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Először most elnök úrra 

reagálnék. Azért vannak itt a Sargentini-jelentésen túl is egyéb tények, nevezetesen 
az, hogy sajtóhírek szerint 800 milliárd forintnyi uniós támogatást előlegezett meg a 
magyar költségvetés, döntően a kampányidőszakban, amely 800 milliárd forintnak 
csak elenyésző töredéke érkezett meg az Uniótól a magyar költségvetési számlák 
irányába, aminek mondjuk, döntő oka lehet vagy egyik lehetséges oka lehet, a 
jelentéstől teljesen függetlenül, az, hogy Magyarországon a korrupció világszintű, 
világszínvonalú; ebben már piacvezetők vagyunk egyébként sajnos. Bizonyos 
családoknak a gazdagodása nem magyarázható egyébként másként. És értem én azt a 
magyarázatot, hogy nemzeti tőkésosztályt szeretnének felépíteni, ami egyébként, ha 
így lenne, még egy támogatható gondolat is lehetne akár, csak arra szeretném felhívni 
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ennek kapcsán a figyelmüket, hogy négy-öt ember még az általános iskolában sem 
számít osztálynak, nemhogy társadalmi szinten; zárójel bezárva.  

Tisztelt leendő Igazságügyi Miniszter Úr! Én értem azt, hogy mióta a sajtóban 
megjelentek azok a hírek - nyilván a Fidesz berkein belül is -, hogy a főnök ügyvédje 
után országgyűlési képviselőből majd igazságügyi miniszter lesz, ez nyilván megnöveli 
az ön ázsióját és megnöveli az ön önbizalmát is, de azért legyen szíves egy kicsit 
óvatosabb nyilatkozni! Ugyanis nem most jöttünk a 6.20-assal, meg hál’ istennek 
rendelkezünk olyan szellemi képességekkel, hogy tudjuk értelmezni az elénk tett 
szöveget (Dr. Kovács Zoltán: Nem úgy tűnik!) külső segítség, szakértők, tanácsadók, 
fideszes tanácsadók igénybevétele nélkül is, úgyhogy egy kicsit azért óvatosabban!  

A másik, tisztelt leendő igazságügyi miniszter úr: valóban úgy van, hogy ha itt 
az adóelkerüléssel vannak problémák - lehetnek, tehát nem zárjuk ki ennek a 
lehetőségét, miért is zárnánk ki? -, akkor mindenfajta adóelkerüléssel szemben a 
törvény teljes szigorával és a jogalkalmazás teljes eszköztárával lépjünk fel! 
Jogállamiságból, sportszerűségből, fair módon való küzdeni tudásból pedig önöktől 
soha az életben nem fogunk semmilyen kioktatást elfogadni. Önöktől, akik körülbelül 
úgy szoktak bemenni az arénába, mint amikor A gladiátor című film vége felé a 
császár úgy mert kiállni legkeményebb ellenfelével, hogy a lekötözött ellenfelet több 
helyen testszerte megszurkálta, megkéselte - hadd ne mondjam, hogy ez milyen stílus 
egyébként, azt most itt nem szeretném feszegetni... 

 
ELNÖK: Képviselő úr… 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …aztán már nyilván egy legyengített ellenfelet 

engedett… 
 
ELNÖK: …ez nem tartozik a napirendi ponthoz! Kérem szépen, ne 

személyeskedjünk! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Nem, nem, nem személyeskedek! 

(Közbeszólások a kormánypárti oldalról.) Csak az arányosság elveit figyelembe véve 
válaszolok - inkább elpusztulnék, mint hogy ne ezt tegyem. (Derültség.) Vagy 
leülném, ha az élet úgy hozza. Még akár, ismerve önöket, erre is sor kerülhet. 
(Derültség.) Bár nem követtem el olyat, ami ezt egyébként indokolná, ezt mindjárt 
szeretném leszögezni. 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, tiszteljük önt, csak kérem, ön is tisztelje a napirendi 

pontot is! Köszönöm szépen. 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Próbálom egy kicsit színesebbé tenni ezt a 

feszült hangulatú ülést, elnök úr. (Derültség. - Dr. Kovács Zoltán: Miért lenne 
feszült?) Hát, azért érzek zavart az erőben, hogy nagy klasszikust idézzek. 

Nos tehát, kíváncsian várjuk akkor, hogy adóelkerülés, és akkor pártalapítási, 
pártműködési területen is fog-e hatni ez az injekció, amelyet most próbálnak beadni. 
Egyébként az ellen nincs kifogásunk, hogy egy ilyen jellegű szűrőn ez az egész 
átmenjen. Tehát azzal sosincs bajunk, hogyha, elsősorban szakmai alapon, vizsgálat 
tárgyává tesszük ezeket a kérdéseket, és bár ugyan vannak erős fenntartásaink, de 
akár az Igazságügyi bizottság ilyen vagy más kérdésekben az Igazságügyi 
Minisztériumhoz, a Belügyminisztériumhoz vagy a szakterület szerint illetékes 
bármely más minisztériumhoz fordul. Ezzel önmagában egyébként nem lenne baj, 
csak hát az a helyzet, hogy konkrétan az előbb az egyik képviselőtársam által említett 
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ÁSZ-bírság kapcsán is azt látjuk, hogy önök a rendelkezésükre álló törvényhozás által 
megteremtett és jogalkalmazási eszközeiket az ellenfeleik egészen sunyi és alattomos 
lemészárlására próbálják felhasználni. Tehát engedtessék meg nekünk, hogy van 
bennünk egy erős gyanú, miután rosszak a tapasztalataink. Vagyis nem előítéleteink 
vannak önökkel szemben, hanem utóítéleteink és meglehetősen rossz tapasztalataink. 
És megint kérdezem: ha valóban bevándorlásszervező tevékenységet folytat, akár 
jelenleg működő civil szervezet, akár olyan civil szervezet, amelyik most készül párttá 
alakulni, vagy ha párttá sikerül alakulni, akkor utána még magasabb fordulatszámon 
pörgeti ezt, akkor hogyan lehet, hogy ez a titkosszolgálatok figyelmét elkerülte, 
hogyan lehet, hogy az illetékes hatóságok még nem csaptak le, hogyan lehet az, hogy 
ez a szervezet egyáltalán még működhet, ha valóban igazak a vele szemben felhozott 
vádak? Emlékszünk rá, hogy vádoltak itt már korábbi ellenzéki vezető politikust 
állítólagos terrorista kötődéssel, abból sem volt egy szó sem igaz egyébként; akkor is 
azt kérdeztem, hogy ha ez így van, akkor ez az ellenzéki vezető politikus egy kiemelten 
védett létesítménybe, jelesül a magyar Parlament épületébe hogyan jöhet be nap mint 
nap. Hogyan nem vitte még el a TEK egy ködös hajnalon, ha ez valóban így lenne?  

Tehát megint kérdezem: ha ez valóban így van, akkor ezzel kapcsolatban meg 
kell keresni az Alkotmányvédelmi Hivatalt is, elnök úr, meg kell keresni a 
szakszolgálatokat, és meg kell keresni mindenkit, aki erről információkkal 
rendelkezhet. És abban az esetben, ha feltárják, hogy valóban a magyar 
nemzetbiztonságot súlyosan sértő cselekményeket követnek el, akkor az elsősorban 
jogalkalmazási kérdés, hogy velük szemben az adott, jelenlegi írott jog keretei között 
hogyan járnak el. És csak másodsorban törvényhozási kérdés. Tehát többszörös 
logikai bukfenc van abban, amit ide most behoztak.  

Ettől függetlenül ezen a szűrőn hadd menjen át; mi is kíváncsiak vagyunk arra, 
hogy erre milyen válasz érkezik. Aztán majd annak megfelelően folytatjuk a vitát. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Ha megengedik, néhány dologra reagálnék, mert érdekes 
vélemények hangzottak el. 

Apáti képviselőtársamnak mondom az első meg az iménti hozzászólásához, 
talán nem is részletekbe bocsátkozva, hogy ami a nemzeti radikalizmust és 
érdekvédelmet jelenti a Jobbik életében és világában, ott nem a félúton álltak meg, 
hanem gyakorlatilag el sem jutottak odáig, tehát hiteltelenné váltak a választók 
körében. (Moraj, közbeszólások az ellenzéki oldalon. - Dr. Apáti István: Mert ez 
ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, ugye?! - Dr. Varga-Damm Andrea: Nem 
lehetne, hogy a napirendről beszéljünk?) Bocsánat, képviselőtársaim, ha önök 
személyeskedésbe mentek bele Bajkai képviselőtársam esetében és sok más 
esetében… (Dr. Varga-Damm Andrea: Nem mi kezdtük! Bajkai képviselő úr kezdte!) 
Elnök úr, nem tudok így beszélni… (Dr. Apáti István: Nyugodtan! Hadd mondják el, 
demokrácia van! Hadd mondja el!) 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, alelnök asszony!  
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Nos tehát, 

ha a Jobbik esetében hitelességi kérdésről beszélünk, akkor azt hiszem, e tekintetben, 
a bevándorlási kérdések tekintetében az elmúlt hónapokban mintha átaludták volna a 
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mögöttünk lévő három évet, ami az illegális bevándorlást illeti, és az azzal összefüggő 
kormányzati döntéseket, akár alkotmánymódosítást is értjük alatta.  

Arató képviselőtársam maga használta azt a szót, hogy „bújik ki” vagy „kibújik” 
a törvényes keretek közül. Ha és amennyiben ezt az állásfoglalást nem tudja 
támogatni, akkor ezzel egyértelműen a migránspárti és migránsszervező civilek mögé 
állt (Arató Gergely: Jaj!), mint ahogy az európai uniós parlamenti képviselőtársai 
nyíltan Magyarország ellen szavaztak hasonló kérdésekben. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: Jaj, Istenem!) Teszi ezt akkor, amikor egyébként a határvédelem kérdése 
Európában napirenden van, és Magyarország nem tesz mást, Magyarország 
Kormánya 2015 óta következetesen a határvédelem megerősítését szorgalmazza, és 
ennek érdekében hozott meg olyan törvényeket és olyan jogszabályokat, amelyek 
alkalmasak és képesek az illegális migráció megállítására, visszaszorítására és 
Magyarország védelmére.  

Szabó Timea képviselőtársam mondókájából csak egy mondatra emlékszem, 
de ez elég is, hogy az attitűdjét azt úgy üzenetként átadjuk a választóknak. 
Magyarország biztonsága az ő számára gumicsont. (Szabó Timea: Azért nyújtottam 
be a törvényjavaslatot, mert nem!) Képviselő asszony, azt gondolom, hogy ezek azok 
az attribútumok… Ezt mondta, képviselő asszony, ne haragudjon! Ezt mondta, hogy 
gumicsontként rángatja elő ezt az állásfoglalást a Fidesz annak érdekében, hogy erről 
beszéljen! Ezt Magyarország biztonsága érdekében teszi a Fidesz- és a KDNP-frakció. 
Látom, nagyon izgalmas, de ön ennek ellenére, vissza tudom idézni, gumicsontnak 
értékeli Magyarország biztonságát. (Szabó Timea: Nem! Ezt önök gondolják!)  

Nagyjából azt is gondolom, hogy az a fajta siránkozás és kapaszkodás a nem 
tudom, hova, amit az elmúlt percekben és fél órában hallottunk mindenféle stílusban, 
és Varga-Damm Andrea képviselőtársamnak a hozzászólására is csak egy mondatom 
lenne, mert sok minden elhangzott arról, hogy ki alkalmas és ki nem alkalmas az 
ország kormányzására, és ki képes és ki nem képes stabil, kiszámítható kormányzati 
tevékenységet folytatni, kiben bíznak a választók és kiben nem: ha ezt is átaludták 
volna egészen véletlenül, akkor erről Magyarország április 8-án döntött. 

Magyarország akkor úgy döntött, hogy a Fidesz-KDNP (Szabó Timea: 
Agymosás volt!) kap felhatalmazást erre, nyilvánvalóan azért is, mert olyan 
kérdésekkel merünk foglalkozni, amelyek fontosak, az előttünk fekvő állásfoglalásban 
pontosan erről van szó. Fontos az, hogy Magyarország biztonságban legyen, és fontos 
az, hogy azzal az európai problémával, egyébként 2010 óta, Magyarország kormánya 
következetesen, konzekvensen nemcsak a hazai jogalkotásban, hanem az európai 
uniós képviseletben is Magyarország érdekeit képviseli, nem úgy, mint az ellenzéki 
képviselőtársaink az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy ez bizalmi kérdés és a 
választók… (Dr. Varga László: Hogy lehet ilyet mondani? Szégyellje magát! - Szabó 
Timea: Elképesztő!) Képviselőtársaim! 

 
ELNÖK: Képviselőtársaim, alelnök asszonyé a szó! Kérem, hagyják, hogy 

kifejtse álláspontját, de facto tényekről beszél! Tessék! (Dr. Varga-Damm Andrea: 
Nem tényekről! Véleményekről!) 

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

türelmesen hallgattam képviselőtársaim hozzászólását, ezután is nagy türelemmel 
fogom ezt tenni.  

Még annyit engedjenek meg még egyszer elmondani, hogy az állásfoglalás 
nyelvtanilag, bármennyire nehéz ezt elfogadni, tartalmilag egy koherens szöveg. Nem 
lépi túl az Igazságügyi bizottság a hatáskörét, nem lép túl semmit. Egy parlamenti 
bizottságnak dolga az is, hogy nemcsak a joghelyzetekre ad választ, hanem a jogrend- 
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és a jogsértő tevékenységekre megelőző módon is reagál, ha olyan körülmény merül 
fel. A jogalkotásnak megelőzés is a célja, ezt a jogvégzett kollégák a túloldalon 
ugyanúgy tudják, mint mi, éppen ezért ez az állásfoglalás arról szól, hogy vizsgálja 
meg az Igazságügyi Minisztérium a megfelelő kormányzati szervek bevonásával 
egyébként azt, hogy van-e olyan joghézag, van-e olyan törvénysértő állapot, amelyre 
intézkedni kell. Ha igen, akkor terjesszen elő jogalkotási körben erre javaslatot. Erről 
szól ez az állásfoglalás. Önök már beleolvastak, beleláttak mást is.  

A mi számunkra ez arról szól, hogy igen, van egy civil szervezet, amely a Soros-
hálózat része, amely migránskérdésben Magyarországgal szemközti oldalon, 
Magyarországgal ellentétes oldalon foglal állást. Mi pedig azt szeretnénk, hogy egy 
olyan szervezet, amely nyilvánvalóan Magyarország ellen tevékenykedik és 
nyilvánvalóan a jog megkerülésével, kijátszásával akarja magát pozícionálni, az ne 
tudja ezt megtenni jogkövetkezmények nélkül.  

Még egyszer mondom: borzasztó egyszerű és egyértelmű az az állásfoglalás, 
amely az asztalunkon van, az önök oldaláról pedig érdemi érveket egészen eddig nem 
hallottam, mindössze az a benyomásom, hogy az elmúlt három esztendőt migráció és 
illegális bevándorlás kérdésében át tetszettek aludni és azt az egy napot is át 
tetszettek aludni, bár ezt azért elfogadom, hogy szívesen törölnék az emlékeikből a 
mindenféle hurráoptimizmussal bezengett április 7-ei délutáni és április 8-ai délutáni 
sajtótájékoztatók után, ahogy április 8-án a választók döntöttek. (Dr. Varga-Damm 
Andrea: De ez az Igazságügyi bizottság! - Közbeszólások az ellenzéki képviselők 
részéről.) Kétharmaddal döntöttek a Fidesz-KDNP mellett. (Dr. Kovács Zoltán 
közbeszólása.) Ne haragudjon, képviselő asszony… (Dr. Varga-Damm Andrea: Ez az 
Igazságügyi bizottság ülése és politikai kampánybeszédet tart! - Szabó Timea 
közbeszólása. - Nagy zaj.) Mert önök is, és mert Magyarország biztonsága, képviselő 
asszony, politikai kérdés. (Szabó Timea: Elnök úr, ez mennyiben tartozik ide? - Dr. 
Apáti István: Mi is kérhetünk szót?) Ezért is bátor a Fidesz-KDNP frakciója és az 
Igazságügyi bizottság tárgyalni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Bajkai István képviselőtársunké a 

szó. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Hogy én is klasszikusokat idézzek a régmúlt 

parlament időszakából, személyes érintettség okán kértem csak egy rövid időre szót. 
Az, amit dr. Apáti István képviselőtársam mondott, nem tudom, igazából 

mihez kapcsolódik, mert filmélményeket sorolt fel, abból mondott bizonyos 
idézeteket, tehát egészen biztosan nem kapcsolódik a mai napirendi ponthoz. Ahogy 
ezt ma látjuk, ezen az Igazságügyi bizottsági ülésen is tulajdonképpen részben a 
fantáziavilága, részben a filmélmények, részben pedig meghatározhatatlan, egyébként 
a magyar társadalom által elutasított politikai nézetek mellett sajátos, szürreális 
világuk keveredik elő a tisztelt ellenzéki képviselők mondandójából. Ebből is látszik 
az, hogy többek között miért gondolták úgy a magyar választók, hogy kormányra nem 
alkalmasak, nem is méltóak. 

Nyilván a személyes érintettségről nem fogok beszélni, sem a korábbi civil 
tevékenységemről, sem egyébről, mert ez szintén nem tárgya ennek a mai bizottsági 
ülésnek. Bár ha Apáti képviselő úr sérelmezi a személyeskedést, azt bőven 
mondhatjuk, hogy önök éppen ezt teszik ma az egész bizottsági ülésen. Úgyhogy 
kérem majd a tisztelt elnök urat, hogy ne adjon helyt már a továbbiakban ezekre, hisz 
valójában az érdemi munkánkat így nem tudjuk végezni. Lehet, hogy ez is az egyik 
célja egyes bizottsági tagoknak, a túloldalon ülő ellenzéki képviselőknek. Mi azonban 
szeretnénk végezni a munkánkat és ismételten elmondom, bár már többször 
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hivatkoztunk ma erre a mai bizottsági ülésen, hogy e bizottsági állásfoglalás utolsó 
mondatának van két része, amit igazából érdemes megérteni a magyar nyelv szabályai 
szerint. Az van benne, hogy vizsgálják meg a hatályos jogi szabályozást. Nem a 
jogalkalmazást, hanem a jogi szabályozást, tehát azt, hogy milyen jogi eszközeink 
vannak, illetve hogyan szólnak a jelenleg hatályos jogszabályok és amennyiben ezek a 
hatályos jogszabályok valamilyen általunk fontosnak ítélt kérdésre, vagy a jogszabály 
természete és a jogszabály meghozatala körüli kérdésre vonatkozóan esetleg nem 
lennének teljes körűek vagy az élet azt igényli, hogy a szabályozást ki kelljen 
egészíteni, bővíteni, akkor ennek is a lehetőségét vizsgálják meg szintén jogalkotói 
minőségükben a felhívott szervek. 

Tehát akik itt jogalkalmazásról beszélnek, ez is elhangzott ma a túlsó oldalon, 
azok nem olvasták el az előterjesztést. Nem tudok jobbat mondani, és ez nem 
személyeskedés, ne haragudjanak, én azt próbálom érzékeltetni, hogy önök 
egyszerűen az előterjesztést sem ismerik. Ugye, már nem először találkozunk azzal, 
hogy ha már nem tudnak tényekkel mit kezdeni, akkor előjönnek a fantáziavilággal és 
a félelemkeltés… (Közbeszólás: Félelemkeltés? - Dr. Staudt Gábor: István, 
támogatjuk!) Ha ezt jól hallottam, Varga-Damm Andrea pillanatnyilag a büntetőjogot 
is éppen előhozta, de úgy látszik, ez is jellemző eszköztár az önök oldalán. (Dr. 
Varga-Damm Andrea: Azt mondtuk, hogy ne álljunk meg félúton!) 

Pénzügyi dolgokban pedig csak egy dolgot szeretnék a tisztelt képviselőtársam, 
dr. Apáti István figyelmébe ajánlani. Amikor pénzügyekről, adóügyekről van szó, 
esetleg tényleg tanulmányozza át az ÁSZ önökkel kapcsolatos vizsgálatának 
megállapításait. Nagyon sok érdekes részt fog abban találni. (Dr. Apáti István: 
Lennének!) Remélem, hogy majd ezt meg fogja tenni, mert önökről van szó. Arról is 
érdemes esetleg néhány gondolatot ereszteni, amikor ilyenekről nyilatkozik, hogy az 
önök számára felajánlott pártbeli támogatások ügyének mi lett a sorsa. Az is egy 
nagyon érdekes fejezet lenne egyébként. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Nem 

mondhatják, hogy az első felszólalásom nem szorítkozott kifejezetten az 
előterjesztésre, a tárgykörre. De mivel egy vitában azért van olyan, hogy mondjuk 
adott esetben a kormánypárti képviselők kicsit kitekintenek az előterjesztésből és más 
belpolitikai vagy külpolitikai összefüggésbe helyezik azt, ezért az előző 
előterjesztésnél nem folytattunk le egy vitát, amit vélhetően le fogunk, ezért most csak 
néhány kérdésre utalnék, amit részben elnök úr, részben Czunyiné képviselőtársam 
tett. 

Először is látom azt az igyekezetet, hogy a Sargentini-jelentés kapcsán egyetlen 
témára szorítkozzanak az önök részéről, a bevándorlás kérdéskörére mint olyanra és 
azt is persze természetesen az önök számára kedvező megvilágításból, torzítva 
igyekszik tálalni a magyar társadalomnak. Ehhez megvan az erőfölényük, a 
médiahátterük, minden. Nincs illúzióm a tekintetben, hogy erről az ülésről is 
egyébként milyen típusú interpretáció fog ezekben a médiumokban menni. Ezt nem is 
boncolgatnám, de egyet a figyelmébe ajánlanék: azt, hogy a 12 fejezetből ez egy, 
tizenegy meg teljesen más, a magyar jogállamisággal kapcsolatos problémákat 
feszeget. Azt gondolom, hogy ha csatlakoztunk az Európai Unióhoz és ott bizony 
vannak normák, amelyeket tiszteletben kell tartani, illetve van egyfajta közös 
értékvállalás, hogy ilyenekről is beszéljek, akkor ebben lépni kell. Ha minket ebben 
gyűlölnek, mondjuk így, azt megszoktam, én igazán értem, azt meg pláne nem értem, 
hogy veszik maguknak a bátorságot, hogy azt feszegessék, hogy különböző képviselők 



20 

nem a hazájukat szolgálják. A hazájukat szolgálják, én is ezt teszem, ezt tették az 
európai parlamenti képviselőink is. Természetesen máshogy látják az önök 
tevékenységét ebben az országban.  

Ha ezen nem gondolkodnak el, azt politikailag értem, egyébként emberileg 
nem igazán, de ez most egy másik kérdés, ha még lehet ilyet emlegetni egymás között. 
Egyet azonban legalább gondolkodásra, megfontolásra javasolnék: hogyan lehet az, 
hogy a néppárti képviselőknek nagyjából kétharmada ugyanúgy elfogadta ezt a 
Sargentini-jelentést. Legalább ezt végiggondolhatnák, és nem egyfajta ilyen baloldali 
összeesküvésként tálalnák ezt az ország nyilvánosságában! Az előző előterjesztéssel is 
az a bajom, bár a részletes vitában - abban kapcsolódik a bizottság - lehet majd 
módosító indítványokkal ott élni, de ez tényleg kiemelten nem ennek a napirendi 
pontnak a tárgya.  

De azt szeretném mondani, hogy itt a miniszterelnöknek tárgyalnia kellene, 
meg a kormánynak, meg hát azért vannak olyan típusú észrevételek, amiről, azt 
gondolom, az ország nyilvánossága is úgy gondolná, hogy jó lenne rajta változtatni. 
Nem olyan politikát, olyan belpolitikát csinálni, ami egy ilyen dacos, „csak azért is!” 
választ ad a Sargentini-jelentés kapcsán. Tehát tárgyalni kellene, nem jók ezek a 
módszerek szerintem, amiket önök ebben a tekintetben alkalmaznak. 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, részletesen fogjuk tárgyalni, arról szavaztunk 

az előző napirendi pont során, hogy részletesen fogjuk tárgyalni. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Igen, elnök úr, azért mondtam ezt röviden, mert 

azt lezártuk; ez a 3. napirendi pontunk, az a 2. napirendi pontunk volt… 
 
ELNÖK: Igen, így van. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): …nem akarok elveszni benne. Csak azt akarom 

mondani, hogy nem biztos, hogy ilyen parlamenti deklarációkkal vagy határozatokkal 
kellene előremenni ebben az ügyben, hanem meg kellene érteni, hogy mi lehet a 
mögött, hogy például a Néppárt képviselőinek a kétharmada is úgy döntött, ahogy 
döntött. De ezt itt azért zárom le, mert ezt majd egy következő ülésen vélhetően 
lefolytatjuk. 

Az ülés hangulatáról, meg egyébként az előterjesztésekről azt mondanám, hogy 
persze, hát szörnyű, meg mélyülnek az árkok - én érzem ezekben a napokban, 
hetekben -, de ebben azért van egyfajta aszimmetrikus felelősség szerintem. Önök 
kormányoznak. Kétharmadot kaptak. Más kérdés, hogy hogyan, mert ezekről kiváló 
kisfilmek készültek egyébként, buszoztatásról, meg helyi módszerekről, meg 
egyébként látszik, hogy az önkormányzati médiumok, újságok hogyan szűkültek le… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, ne kérdőjelezze meg az érvényes választás 

eredményét, kérem szépen! A napirendhez próbáljon visszakanyarodni! Köszönöm. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Azt gondolom, hogy ilyen értelemben 

megkérdőjelezem. Tehát az a helyzet, hogy önök nagyon változatos módszerrel… 
(Közbeszólások.), nagyon változatos módszerekkel, az ország különböző részeiben 
eltérően, de önök nagyon keményen visszaéltek azzal az erőfölénnyel, ami önöknek 
van. Tehát ilyen értelemben korábban, már a ’14-es választáson az EBESZ-jelentés 
kitért ilyen kérdésekre - de ezt is rövidre zárom. Csak azt szeretném mondani, hogy 
most is milliárdokat fognak a propagandába tolni, hogy az önök értelmezése minél 
mélyebbre menjen a magyar társadalomba. Én meg azt javasolnám önöknek, hogy ha 
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tényleg valódi közmegegyezésen alapuló hazát szeretnének, egy olyat, ami 
mindannyiunk otthona, akkor bizony ebben az aszimmetrikus felelősségben önöknek 
több lehetőségük, felelősségük van. Minden erőforrást most már lassan gyakorlatilag 
birtokolnak ebben az országban - éljenek ezzel! Éljenek ezzel, emelkedjenek felül 
ezeken a politikai csatározásokon, és tegyenek olyan gesztusokat ebben az országban, 
ami újra közmegegyezés irányába mutat. Én nem látom önöktől ezt, sőt teljesen 
ellentétes irányba látom most a jogalkotást menni. És ezt őszintén, nagyon-nagyon 
sajnálom, mert emberként tényleg ismerem jó néhányukat a háttérben, és egyszerűen 
nem is értem, hogy miért mennek ebbe bele. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Varga-Damm Andrea képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Csak egy mondatot szeretnék 

mondani. Minden képviselőnek elemi kötelessége a népnek igazat mondani. A 
Honvédelmi bizottság ülésén, amikor az új országos főkapitányt hallgatták meg, 
feltettem azt a kérdést, hogy támogatná-e a határőrség újrafelállítását, hiszen ahogy a 
migrációt a kormány is és a Fidesz is rendkívül komoly sérelmének tartja a 
népünknek, nagyon helyesen, a migráció súlya okán nem gondolkodtak-e el azon, 
hogy újra kellene ezt a közösséget, ezt a szakmai közösséget építeni. Az új 
rendőrfőkapitány válasza a következő volt: azért nem gondolkodnak ebben, merthogy 
a migráció olyan csekéllyé vált, annyira nincs hazánk fenyegetve komolyabb 
mennyiségű migráns bejövetelével, hogy az a pénz, amibe kerülne egy új határőrség 
felállítása, nem érné meg, mert nincs olyan komoly fenyegetés.  

Tessenek szívesek lenni, társalogjanak az új országos rendőrfőkapitánnyal, 
társalogjanak a belügyminiszter úrral, mert ez is egy fontos kérdés. És ha önök a nép 
számára súlyosabban adják elő a mai napig is a migráció problémáját, mint ezek 
szerint a valóság, az legalább olyan felelősség, mint az, hogyha valamilyen fontos 
kérdéssel nem foglalkozunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, ki kíván még akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalról 

ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni? (Jelzésre:) Apáti István, Szabó Timea… Apáti 
István, tessék parancsolni 

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! 

Politikai narkolepsziában inkább ön szenved, mert még az elmúlt perceket is átaludta, 
tehát önnek ez is sikerült. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az ülésről.) Ugyanis 
néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy egyébként igennel fogunk szavazni erre az 
előterjesztésre, mert semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy egy ilyen előszűrőt 
beiktassunk, és az Igazságügyi bizottság az IM-hez vagy a BM-hez forduljon akár 
konkrétan ebben a kérdésben, akár más kérdésekben. Az meg már engedtessék meg 
egy ellenzéki képviselőnek, hogy ezen a mondaton túllendülve erős kritikát fogalmaz 
meg!  

Egyébként azt látom mindegyikük megnyilvánulásaiból kicsengeni, hogy önök 
még mindig beragadtak abba, mert megszokták az utóbbi években sajnos, hogy önök 
mindenkire mondhatnak, amit éppen akarnak, úgy, ahogy a csövön kifér, 
kiabálhatnak kígyót-békát, lehazaárulózhatnak, elmondhatják mindennek a politikai 
ellenfeleiket, de ha önök ezt visszakapják, tényekkel alátámasztva, akkor betörik a 
fejük - a szó átvitt értelmében -, és azt nem bírják elviselni. Tehát önöknek mindent 
szabad, így gondolják, megalázhatnak, legyalulhatnak mindenkit, hazudhatnak 
bárkiről bármit, tönkretehetnek embereket, családokat; de ha önöket támadás éri, azt 



22 

már nem bírják elviselni. Ez egyébként Orbán Viktor karakteréből is fakad, ami 
önökre sajnos ráragadt. ’94-ben, 2002-ben… 

 
ELNÖK: Képviselőtársunk, bocsánat! Miniszterelnök urat hozta szóba (Dr. 

Apáti István: Pontosan!) méltatlan szituációban, vélt méltatlan szituációban. 
Kérem… (Dr. Apáti István: Amilyen a pásztor, olyan a nyája! - Derültség. - Dr. 
Kovács Zoltán: Vonára gondolsz? - Derültség.) Képviselőtársam, kérem, a 
napirendhez kapcsolódóan nyilatkozzon!  

 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): …amit mondott a képviselő asszony, és erre 

egyébként tökéletesen jó rá, személy szerint ez az én egyik gyenge pontom, de 
valószínűleg mindegyikünk így van ezzel a Jobbik-frakcióban, amikor teljesen 
alaptalanul minket vádolnak hazaárulással, minket vádolnak azzal, hogy a magyar 
nemzet érdekei ellen cselekszünk, akkor joggal háborodhatunk fel.  

És akkor szeretném tágítani az ismereteit, mert a politikai narkolepszia 
keretében ön nemcsak ezt az ülést aludta végig, hanem az elmúlt három évet. Ugyanis 
elfelejti azt, tisztelt képviselő asszony, hogy 2016. szeptember végén benyújtottunk 
egy javaslatot - nagyon jól emlékszem, én is aláírtam, sőt az értelmi szerzői között 
szerepeltem, és erre a mai napig nagyon büszke vagyok -, amely javaslatnak az lett 
volna a lényege, ha önök nem szavazzák le hétszer - tudja?, nem egyszer nem 
nyomnak gombot vagy tiltakoznak vagy esetleg valamilyen feltételt szabnak hozzá, 
hanem hétszer szavazták le; tehát amit nekünk egyszer felrónak, azt önök hétszer 
követték el, ezt csak jelzem, 7:1 egyébként az arány -, ami arról szólt volna, hogy a 
bevándorlás valamennyi formáját, a jogcím megnevezésétől függetlenül kizárnánk. 
Tehát minden olyan jogcím alkalmazását kizártuk volna, amely lényegét tekintve 
migránsok átmeneti vagy tartós idetelepedését vagy -telepítését eredményezhette 
volna, legyen szó kötelező kvótáról, önkéntes kvótáról, relokációról, 
visszatoloncolásról, sorolhatnám még hosszan; pont azért, hogy a nagyon kreatív 
brüsszeli jogászok elől en bloc minden kiskaput elzárjunk. Hát akkor miért lennénk 
mi hazaárulók?! Hát akkor miért vagyunk mi bevándorláspártiak? Egész egyszerűen 
azért mondják ezt önök, mert úgy gondolják, hogy ezzel a migrációs tematikával 
tudtak kétharmadot nyerni - egyébként valószínűleg egy szűk feles többséggel 
valamennyi választási szisztémában megnyerték volna a választásokat, csak hogy ezt 
is így zárjuk le, de csak ebben a hazugságőrületben tudták kétharmaddal. Szerintem 
így pontos egyébként a mondat, hogy valószínűleg egy szűk vagy bő feles többséggel 
sikerült volna valamennyi szisztémában, választási rendszerben, ennek minden 
részleteit tekintve, de csak így sikerült kétharmaddal. És csak fekete és csak fehér van: 
vannak a bevándorláspártiak, meg vannak a bevándorlásellenesek; vannak a 
hazaszeretők, a hazafiak, meg vannak a hazaárulók. Hát, kérem szépen, minket a 
hazaárulók oldalára pakolni, azért meglehetősen nagy túlzás! És különösen 
megmosolyogtató ez egy olyan párttól, amelyik az SZDSZ ifjúsági tagozataként kezdte 
politikai pályafutását. Mert ha ön elmondhatta azt, amit, akkor én is elmondhatom, 
hogy egy ultraliberális párt kebeléből bújtak ki, és aztán Orbán Viktor, egyébként az 
önök szempontjából egy nagyon ügyes pálfordulást hajtott végre, mert a liberálisból 
átvezette önöket jobbközépre, a túlélésük érdekében. Ez egyébként az önök 
szempontjából, az önök politikai jövőre szempontjából egy hasznos lépés volt, ha már 
itt feszegetjük egyikünk-másikunk hazafias elkötelezettségét, meg itt 
politikatörténetbe meg eredettörténetekbe meg eredetmondákba megyünk bele. 

Tehát azt kérem önöktől, hogy szerethetjük egymást, utálhatjuk egymást, 
tekinthetünk egymásra ellenfélként, szerintem ez lenne a helyes, vagy ellenségként, az 
már egy rossz és elmérgesedett dolog, de azt most is nagyon szeretném nagyon erősen 
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kikérni magunknak, hogy a Jobbik képviselőit önök közvetlenül, közvetve, nyíltan 
vagy burkoltan lehazaárulózzák vagy azzal vádoljanak minket, hogy nekünk nem 
fontos Magyarország biztonsága.  

Egy határőr-településen születtem, ott is nőttem fel, tehát láttam élőben 
határőrséget járőrözni, láttam működni. Bár működne most is! Ha azt mondtam, 
hogy a kerítés ötlete jó, ha megszavaztuk az összes olyan kétharmados javaslatot, 
amely lehetővé tette, hogy a katonák, határőrség hiányában, a magyar rendőrökkel a 
határokon járőrözzenek, akkor miért lennénk mi bevándorláspártiak? Legyen kedves 
már megmondani! Nyilvánvalóan nem vagyunk azok. Ha az összes antiterrorista 
intézkedést megszavaztuk, akkor ugyan miért vonja kétségbe a mi hazafias 
elkötelezettségünket, akkor miért állítja a valóság szöges ellenkezőjét velünk 
kapcsolatban? Ha megszavaztuk a Stop Sorost és a hetedik módosítást kora nyáron, 
akkor ugyan miért lennénk mi bevándorláspártiak? Tessék már nekem elmondani! 
Értem, hogy az önök számára ez a hasznos és értem, hogy vannak olyan közösségek, 
amelyek egyoldalúan a kormányzati médiából táplálkoznak, csak egyfajta híreket 
hallanak, csak egyfajta vélemény jut el hozzájuk és az ő agyukat könnyű meghekkelni, 
de azért tiszteljük már annyira egymást, hogy a valóság ellenkezőjét nem állítjuk itt! 
Higgye el nekem, hogy ha mi bevándorláspártiak lennénk, akkor szemlesütve ülnék 
itt, vagy talán már valószínűleg itt sem ülnék és azt mondanám, hogy sajnos önöknek 
igazuk van. De nincs! Nincs. A valóság ellenkezőjét állítják. Egyébként egy 
mesterségesen generált álomvilágot hoznak létre, egy alternatív valóságot, amelyet az 
extrém médiájukkal, elképesztő gyűlölet- és hazugsággépezettel tolnak orrba-szájba, 
nulla-huszonnégyben immár harmadik éve. Ez a fő probléma, tisztelt 
képviselőtársaim! 

 
ELNÖK: Tisztában vagyunk az egyes frakciók álláspontjával nagyon sok 

tekintetben. Kérdezem, hogy a napirendi pontokhoz van-e még… (Dr. Apáti István: 
Kiterjesztőleg értelmeztem, elnök úr! - Dr. Kovács Zoltán: Elég súlyosan! - Dr. Apáti 
István: Hova sietsz? Ráérsz, nem? Ráérsz!) Szabó Timea fenntartja még a 
hozzászólási szándékát? (Szabó Timea: Igen.) Akkor tessék parancsolni! 

 
SZABÓ TIMEA (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálok legalább 

az elején visszatérni a napirendi ponthoz.  
Bajkai képviselő úrnak mondom, hogy megvádolja az ellenzéket azzal, hogy 

nem olvasta el az előterjesztést. Jelezném, hogy ezt az előterjesztést az ülés 
kezdetekor kapta kézhez az ellenzék összes képviselője. Tehát olyan nagyon sok idő 
elolvasni vagy tanulmányozni, nem volt. Bár megjegyzem, hogy ezt az előterjesztést az 
én tízéves fiam is megírhatta volna, olyan színvonalon készült el. Vejkey Imre elnök 
úr adta ehhez a nevét, de nem gondolom, hogy ő írta. Aki írta, reméljük, hogy az 
Igazságügyi bizottság munkáját ennél komolyabban veszi, mint ez az előterjesztés. 

Kettő: hadd kérdezzem meg, hogy önöket mi a túróért zavarja, ha a Migration 
Aid párttá akar alakulni. Miért zavarja ez önöket? Nem mindegy? Nem mindegy? Ha 
párttá alakul, majd megméretteti magát a választáson és kap egy százalékot, ötöt vagy 
nem tudom, mennyit. Majd önök akkor felszólalnak ellenük. Miért küzdenek itt az 
Igazságügyi bizottságban bárkinek a párttá alakulásával kapcsolatban? 

Egyébként megjegyzem szintén, hogy azért az, hogy az önök kormánya 
utaztatta a menekülteket a határról a Keleti pályaudvarra, aztán a Keleti 
pályaudvarról a határra, ez dokumentálva van, ezt ne is tagadják. Ez újabb kérdéseket 
felvet, azt például, hogy ki a menekültpárti, vagy ahogy önök fogalmaznak, a 
bevándorláspárti. Egyébként meg szerintem hulla mindegy, hogy ki akar itt párttá 
alakulni. A bíróság majd eldönti, hogy megfelelnek-e a jogszabályban előírt 
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dolgoknak vagy nem. Ha pedig nem, akkor úgy sem jegyzik be őket, nem? Most akkor 
ott tartunk, hogy önök fogják megmondani, ki az, aki párttá alakulhat vagy ki nem? 
Mi van, ha a Migration Aid most innentől kezdve pártként akar működni és nem civil 
szervezetként? (Dr. Kovács Zoltán: Hajrá!) Engem nem érdekel a Migration Aid, 
mert azt csinálnak, amit akarnak. De önöket se érdekelje már! Ezt az egészet nem 
értem. 

Egyébként szintén Czunyinéhoz kapcsolódva hadd mondjam el, képviselő 
asszony, hogy aranyosnak tartom, hogy mindig elmondja, meg elnök úr is, hogy 
csalással szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést. 1979 óta nem számolják be a 
tartózkodó szavazatokat a szavazásba, tehát nyilván nem történt csalás, de majd ezt 
szintén jogi úton eldöntik. Meg azt, hogy Magyarország ellen szavaztak. Nem 
Magyarország ellen szavaztak! Az önök kormánya ellen szavaztak. Most kapaszkodjon 
meg: ezt nemcsak én gondolom így, hanem a magyar emberek is. A Publicus Intézet 
friss felmérése szerint ugyanis (Dr. Kovács Zoltán: Hűha!) egyrészről a magyar 
emberek, a megkérdezettek 44 százaléka megszavazta volna ezt a jelentést és csak 33 
százaléka nem. Ami még ennél is jobb, hogy 51 százaléka a megkérdezetteknek 
mondta azt, hogy ez a jelentés a magyar kormány ellen szólt és nem a magyar 
emberek ellen. Tehát önök legalább akkor a magyar emberek véleményét tartsák már 
tiszteletben, ha a miénket nem hajlandóak! 

De azért az érdekes, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió nem 
mindig ellenség az önök számára. Most került Jávor Benedeknek, a Párbeszéd 
európai parlamenti képviselőjének kezébe egy olyan dokumentum, amiből kiderül az, 
hogy Ausztria beperelte az Európai Bizottságot az Európai Bíróságnál, amiért az Unió 
jóváhagyta a paksi bővítést. Ebben a perben Magyarország beavatkozott az Európai 
Bizottság oldalán. Tehát azért úgy tűnik, hogy az Európai Unió jókor jön az önök 
kormányának akkor, amikor például lopni kell a paksi bővítésnél. Vagy amikor el kell 
árusítani az oroszoknak Magyarországot! (Elnök: Képviselő asszony!) Akkor jól jön, 
ugye, az Európai Unió, az Európai Bizottság?  

Hadd menjek tovább! A magyar kormányt ebben a perben a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi Iroda képviseli. (Elnök: Képviselő asszony!) Bizony az a Trócsányi László 
miniszternek a… (Elnök: Ez nem tartozik a jelen napirendhez!) Dehogynem, ide 
tartozik, mert ez veszélyezteti Magyarországot! Tudják, hogy mennyit fizet? A Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Iroda szerződést kötött a magyar kormánnyal, azaz Trócsányi 
Lászlóval azzal kapcsolatban, hogy negyedmilliárd forint…  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, kénytelen leszek megvonni a szót! (Szabó Timea: 

Negyedmilliárd forintot fizet a magyar kormány azért, hogy Trócsányi László 
ügyvédi irodája képviselje az Európai Bizottság oldalán a magyar érdekeket. Na, ez 
a korrupció!) Képviselő asszony, kénytelen vagyok megvonni a szót (Szabó Timea: 
Akkor is ezt be kell hogy fejezzem!), többször figyelmeztettem, hogy térjen a tárgyra! 
(Szabó Timea: Trócsányi szerződést köt magával negyedmilliárd forintért.) Ezennel 
megvonom a szót! Köszönöm. (Szabó Timea: Ez van a Sargentini-jelentésben, hogy 
önök korruptak és loptak!) Képviselő asszony, megvontam öntől a szót! (Szabó 
Timea: Nem a bevándorlásról szól a Sargentini-jelentés, hanem arról, hogy önök 
hogyan teszik tönkre ezt az országot…) Képviselő asszony, megvontam öntől a szót! 
(Szabó Timea: …hogyan veszélyeztetik Magyarországot ilyen mértékű 
korrupcióval. Köszönöm.) Arató Gergely képviselőtársunknak adom meg a szót. 
Tessék parancsolni! 

 
ARATÓ GERGELY (DK): Távol álljon tőlem, hogy bíráljam elnök úr 

ülésvezetését, de mégiscsak fel kellett figyelnem arra, hogy kissé szelektíven veszi 
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észre az ellenzéki és kormánypárti oldalon, hogy ki beszél napirendről és ki nem. Ám, 
én maradék a napirendi pontnál ennek ellenére. 

Tisztelt Bizottság! Mégiscsak az a helyzet és ebből a vitából teljesen világosan 
látszott, hogy ez az ügy önöknek csak arra volt jó, hogy egy újabb politikai cirkuszt 
rendezzenek, ahol elmondhatják az ellenzékről a véleményüket, a választásról, az 
Európai Unióról a véleményüket, az ország helyzetéről, a biztonságról és a határokról 
a véleményüket, meg arról, ami még eszükbe jutott. Mert ha fogjuk ezt a szöveget és 
megnézzük, hogy mi benne a tartalom, látjuk, hogy összesen annyi a tartalom, hogy 
nézze meg az Igazságügyi Minisztérium, hogy kell-e jogszabályt alkotni vagy nem kell. 
Ahogy az Igazságügyi Minisztériumot ismerem, nekik nem szokott gondot okozni, 
hogy jogszabályalkotást kezdeményezzenek, ha erre politikai szándék van. 

Egyébként meg a dolog szellemisége kizárólag arról szól, hogy létrehoztak egy 
jogi helyzetet és ennek a jogi helyzetnek a következményeivel nem képesek együtt 
élni, azt nem képesek elfogadni. Az önök jogállama úgy működik, hogy ha az önök 
politikai szándékai és a jogi helyzet ütközik egymással, akkor annál rosszabb a jogi 
helyzetnek, gyorsan megmódosítanak mindent. Születni fog egy újabb lex izé, lex 
Migration Aid, és akkor ettől valószínűleg egyébként az ég adta egy világon semmi 
nem fog történni, de megint felrakhatnak egy… Majdnem félreérthetően 
fogalmaztam. Szóval, ismét jóváírhatnak egy apró politikai győzelmet, hadd 
fogalmazzak udvariasan így. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a napirend 

kapcsán felszólalni. (Jelzésre:) Bajkai István és utána alelnök asszony következik. 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék már többet nem 

hozzászólni, csak mindig olyan új kérdések jönnek elő, amelyek kapcsán, ahogy 
egyébként dr. Apáti István is mondta, óhatatlanul az emberben megszólal az 
igazságérzete és hozzászólást kíván. Ez velünk is így van. 

Az első nyilvánvaló tévedés az, amikor a határőrség kapcsán vagy a 
határrendészeti intézkedések kapcsán valaki arra hivatkozik, hogy lám, lám, ha jól 
védjük a határt és nem tudnak átjönni az illegális migránsok, akkor nincs 
migránsveszély. Nem hiszem, hogy egyetemi stúdiumok kellenek ahhoz, bocsánat 
csak azért mondom, mert nem szükséges ahhoz parlamenti képviselet és nem 
szükséges ahhoz bizottsági ülés, az átlagos ember is nyugodtan elmondhatja azt, hogy 
ha valaki hatásos védelmet alakít ki, akkor annak óhatatlanul eredménye van.  

Ez az eredmény az, hogy ma Magyarországon nincsenek százezrek és 
nincsenek migránsok éppen keresztülvonulóban vagy itt-tartózkodás jelleggel. Tehát 
ez egy eredményességet mutat, a kormány eredményét, és többek között - ha 
megengedik nekem is ezt a kitekintést - a választók ezt nagyra értékelték.  

Miért fontos ez? Mert amikor ismét a mostani napirenden túlmutató 
kérdésekre próbálnak reflektálni vagy új témákat kívánnak előhozni, akkor akár a 
határrendészethez - bár ez nem tartozik a mai előterjesztéshez - mondanak egy 
félmondatot, amiben nincs igazságtartalom, és abból viszonylag hosszú, bő lére 
eresztett mondanivalóval eljutnak egészen messzi távlatokig.  

Tehát én is ahhoz szeretnék ragaszkodni, és arra kérem a tisztelt elnök urat, 
hogy maradjunk a napirendnél, hiszen van egy másik napirendi pontunk is, amelyet 
ma meg kell tárgyalnunk. Ezért amikor arról van szó, hogy a demokrácia tisztelete, 
vagy hogy éppen a részünkre szabott feladatok teljesítése, ahhoz az is hozzátartozik, 
hogy a bizottsági ülésen tárgyhoz kötötten és a tárgyhoz kapcsolódóan szólunk hozzá, 
és ezáltal nem eredményezünk olyan időmúlást, ami mindannyiunk hasznos idejéből 
vesz el, illetve nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy a választók által ránk bízott, 



26 

bizalomból kapott feladatunkat nem tudjuk teljesíteni, mert egyfajta obstrukciós 
magatartást látok a túloldalon.  

Azt pedig már csak egy félmondat erejéig mondom - bár ez sem idetartozik, de 
ha már Apáti úr szóba hozta a Fidesz történetét -: a Fidesz soha nem volt az SZDSZ-
nek az ifjúsági tagozata. Ezt bátorkodom önnek elmondani, és azt gondolom, ezt 
joggal mondhatom, mert ellentétben önnel én ebben konkrét ismeretekkel 
rendelkezem, ön meg nem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök asszonyé a szó, tessék parancsolni! 
 
CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Remélem, alaposan elmondhatta mindenki a véleményét az 
előttünk fekvő állásfoglalásról. Néhány dolog összefoglalásként, és hogy visszatereljük 
a napirend medrébe ezt a vitát. 

Persze, képviselőtársaim, azért beszélünk erről a témáról, és azért beszélünk 
ennek a Migration Aid nevű civil szervezetnek a párttá alakulása kapcsán 
bevándorlási kérdésekről, biztonsági kérdésekről, határvédelmi kérdésekről, mert 
nekünk van róla véleményünk. És nekünk az volt a véleményünk, hogy Magyarország 
Kormánya eddig is tudott és ezt követően is tud olyan jogszabályi keretet alkotni és 
tudott olyan európai uniós fellépéseket mutatni, aminek következtében ma 
Magyarországon biztonságban érezhetik magukat a magyarok.  

Bajkai képviselőtársam elmondta azt a kicsit illuzórikus értelmezésüket, vagy 
fogalmazhatok úgy is, hogy helyre tette, hogy persze, nincs bevándorlási kérdés, mert 
az eddig meghozott intézkedések - határkerítés, határvédelmi rendszer - megállították 
és lényegesen lecsökkentették az illegális bevándorlást. De e mögött döntések vannak, 
e mögött kormányzati és parlamenti előkészítés van, aminek következtében mi ma 
elmondhatjuk, hogy Európa legbiztonságosabb országai közé tartozunk. Nekünk van 
mit mondanunk bevándorláspolitikáról, nekünk van mit mondanunk biztonsági 
kérdésekről, és úgy emlékszem és úgy rémlik, hogy ez a válasz helyes volt a választók 
állásfoglalása, konkrétan az április 8-i döntések tükrében is. 

Apáti képviselőtársam, igen, olybá tűnik, hogy bevándorláspárti és 
bevándorlásellenes: ezen a két végleten oszlik meg az Európai Unió is. És úgy látjuk, 
hogy mindazok a szervezetek, amelyek a bevándorláspárti oldalon állnak, nem csak az 
Európai Unióban, de Magyarországon is szétfeszítik már a jogállamiság kereteit.  

És hogy miért zavar bennünket - hogy az ön szóhasználatát idézzem, Szabó 
Timea képviselőtársam -: azért, mert nyilvánvaló jogsértésre alapítja a párttá 
átalakulásának a körülményeit. Nyilvánvaló jogsértésre. Meghallgattam, elolvastam 
jómagam is a szervezet képviselőjének a nyilatkozatát, és azt gondolom, hogy ha van 
kötelessége egy parlamenti bizottságnak, ha van kötelessége egy országgyűlési akár 
albizottságnak is, akkor ennek az ügynek a kivizsgálása az. Megint mondom, a 
jogalkotó feladata nem csak a reagálás, a reakció a kialakult jogi helyzeteknek a 
kezelésére, hanem a jogsértő helyzetek kialakulásának a megelőzése is. Nagyon 
sajnálom, hogy bevándorlás, migráció kérdésében, az ország határvédelmének a 
kérdésében, Magyarország biztonságának a kérdésében önök olyan szavakat mernek 
egyáltalán használni, bár nem idézem meg az előbbi felszólalásomat, mert azt 
gondolom, ennek is köszönhető sok minden, mint cirkusz, meg gumicsont, meg ilyen 
kifejezések, álprobléma, álkérdés, nincsenek bevándorlók… Tessék már ezt egy kicsit 
komolyabban venni! Azt gondolom, az az attitűd, amivel önök ehhez hozzáállnak, 
nemcsak hogy felelőtlen, hanem maguk keltik ezt a politikai cirkuszt - ha már 
kölcsönözhetek önöktől kifejezéseket, bár nem szívesen teszem -, pontosan önök 
csinálnak ebből cirkuszt. Mi ezt komoly és az ország számára fontos kérdésként 
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kezeljük. Ezért hoztuk meg a Stop Soros törvénycsomagot, ezért voltak az 
alkotmánymódosítások, ezért tette meg a kormány azokat az intézkedéseket, amelyek 
- bocsánatot kérek, felidézem: - bizonyítottan elérték a célt.  

S hadd mondjam el még egyszer: ennek az állásfoglalásnak az utolsó 
bekezdésében van a lényeg. Nincs hatáskörtúllépés, nincs egyfajta jogalkotói 
tevékenység most itt a bizottságnál, nem akarjuk kimondani a bejegyzést vagy a nem 
bejegyzést. Értjük a jogszabályokat. Tudjuk azt, hogy pártot, civil szervezetet hogyan 
kell bejegyezni. Van egy körülmény, amelyet ez a civil szervezet be is vallott, sőt ezzel 
kezdte a sajtónyilvános bejelentését, hogy meg akar kerülni egy rá vonatkozó 
jogszabályi előírást. Úgy egyébként ez a bevándorlási különadó, de nota bene 
közömbös, mert arra alapítja egy szervezet működését, hogy jogellenesen, megkerülve 
a magyar alkotmányos rendet, kívánja a bevándorlásszervező és 
bevándorlástámogató tevékenységét a továbbiakban folytatni. Képviselő úr, ez nem 
egy álvita, ez nem egy cirkusz, ez nem egy gumicsont - ez egy, a magyarországi 
biztonságot jelentő kérdés, amelyben kérünk egy állásfoglalást, kérjük az Igazságügyi 
Minisztériumot, hogy vizsgálja meg a jogi helyzetet, és ha szükséges és ha kell és ha 
lehet, akkor megelőző jogalkotással a későbbiekben a hasonló jogellenes magatartásra 
alapított tevékenységeknek a folytatását akadályozza meg. Nincs ebben semmiféle 
boszorkányüldözés, nincs ebben semmiféle, önök által belelátott olyanfajta 
elképzelés, amit önök mondtak, és amit önök, nem is tudom, milyen motivációból 
felhoztak.  

Az biztos, hogy az ma is kiderült, hogy vannak bevándorláspárti és vannak 
bevándorlásellenes pártok és szervezetek és képviselőik. És azt gondolom, ebben is 
volt döntés április 8-án: az emberek a bevándorlásellenes és az ország védelmére 
alkalmas kormányzati erő mellett döntöttek. 

Apáti képviselőtársamnak mondom: nem aludtam át azt a három percet meg 
azt a háromnegyed órát sem. (Dr. Apáti István: Pedig úgy tűnt, hogy igen.) Nagyon 
örülök, hogy van egy olyan javaslat, amelyben együttműködnek és biztonsági 
kérdésként támogatják. Én azt gondolom, ez egy fontos körülmény. Csak jelezném, 
hogy nem szenvedek aluszékonyságban, bár lehet, hogy olybá tűnt, mert 
megpróbáltam az elmúlt ellenzéki hozzászólások során megfelelő fegyelmet 
tanúsítani. Nem tudom se szerét, se számát annak, hogy hányszor kiabálhattam volna 
be vagy hördülhettem volna fel - mint önök tették Bajkai képviselőtársam vagy az én 
korábbi hozzászólásomnál -, merthogy annyi valótlanságot, sületlenséget és igaztalan 
vádat mondtak el az elmúlt hozzászólásaikban, amit, azt gondolom, válaszra sem 
méltatunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: A 3. napirendi pontunk vitáját ezzel lezárom. Kérdezem 

képviselőtársaimat… (Jelzésre:) Minden frakció többszörösen kifejtette már a 
véleményét, ezért lezártam ennek a napirendi pontnak a vitáját.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e az Igazságügyi bizottság által 
kiosztott állásfoglalást. Aki igen? (Szavazás.) Tíz igen. Aki nem? (Szavazás.) Egy 
nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy 
a bizottság 10 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a bizottsági állásfoglalást 
elfogadta.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság az állásfoglalását bizottsági 
tájékoztatóban a honlapon nyilvánosságra hozhatja. Van-e ezzel kapcsolatban 
bárkinek észrevétele? (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Amennyiben nincs 
észrevétel, szavazzunk! Kérdezem képviselőtársaimat, egyetértenek-e azzal, hogy a 
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bizottság az elfogadott állásfoglalását a honlapon nyilvánosságra hozza. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen? (Szavazás.) Tíz igen. Aki nem? (Szavazás.) Nincs ilyen. Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, 
hogy az elfogadott bizottsági állásfoglalást a honlapon nyilvánosságra hozza. 

Az Országgyűlésről szóló törvény értelmében a bizottság az állásfoglalást a 
tájékoztató nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg a házelnöknek is megküldi. Ezzel 
ezt a napirendi pontot lezárom. 

Miniszterelnöki tisztség a Soros-ösztöndíjjal való 
összeférhetetlenségének kimondása érdekében a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
módosításáról szóló T/486. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Soron következik a negyedik napirendi pontunk, a miniszterelnöki tisztség 
Soros-ösztöndíjjal való összeférhetetlenségének kimondása érdekében a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról szóló T/486. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételéről való döntés. Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Szabó 
Timea, Párbeszéd, képviselő asszonyt és egyben megadom a szót neki, hogy javaslatát 
indokolhassa figyelemmel arra, hogy a szómegvonás a harmadik napirendi pontra 
vonatkozott és nem az egész napra. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea szóbeli kiegészítése 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: (Dr. Apáti István: Próbaidős vagy!) 
Ez megnyugtat, elnök úr. Köszönöm a szót.  

Azt gondolom, hogy ez az általam benyújtott javaslat nagyon jól folytatja a 
vitát, illetve tulajdonképpen az előző vita megalapozta ennek a törvényjavaslatnak a 
napirendre kerülését és a tárgysorozatba vételét, hiszen nem másról van benne szó, 
mint Magyarország biztonságáról. Úgy tűnik, abban konszenzus van, hogy 
mindannyiunk számára Magyarország biztonsága a legfontosabb. A magyar kormány 
meggyőződése, hogy ezt a biztonságot külső hatalmak veszélyeztetik, nem mellesleg 
az a közel 90 éves Soros György, akinek a munkásságát ismerjük. A kormány 
olyannyira megjelenítette az úgynevezett Soros-veszélyt, hogy óriásplakátokon 
jelezte, hogy Soros György tevékenysége megállítandó, illetve Soros-szervezeteket 
hallunk, Soros-szervezetnek bélyegez mindenkit tulajdonképpen, aki nem ért egyet a 
kormánnyal. 

Azt gondolom, hogy akkor mutassuk meg a nemzet egységét és mutassuk meg 
azt, hogy vannak olyan területek, ahol a kormánypártok és az ellenzéki pártok 
egyetértenek és állítsunk meg minden olyan, nemcsak szervezetet, hanem 
magánszemélyt is, akit valaha Soros György támogatott többek között ösztöndíjjal, 
bármilyen formában befolyással lehetett arra a magánszemélyre Soros György 
támogatása vagy az ő tevékenysége. E tekintetben, ha már magánszemélyekről 
beszélünk, kiemelt jelentősége és szerepe van a miniszterelnöknek. Tudjuk, hogy a 
miniszterelnök úgy jeleníti meg az országot, hogy neki feddhetetlennek kell lennie e 
tekintetben. Azt gondolom, hogy a kormány megállt félúton és nem fejezte be azt a 
munkát, ami valóban garantálja Magyarország biztonságát.  

Ezért az én javaslatom azt mondja ki, hogy hazánk maximális biztonsága 
érdekében Magyarország kormányfője ne lehessen olyan személy, aki valaha Soros-
ösztöndíjban részesült. Tekintettel arra, hogy önök kormánypárti képviselők 
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folyamatosan sorosoznak, Soros-veszélyről beszélnek, ezért meggyőződésem, hogy 
ebben egyetértünk és támogatni fogják ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a 

tárgysorozatba vételről történő bizottsági határozathozatal funkciója kizárólag annak 
eldöntése, hogy az indítvánnyal az Országgyűlés érdemben foglalkozni kíván-e. 
Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Arató Gergely 
képviselőtársunk, tessék parancsolni! 

Hozzászólások 

ARATÓ GERGELY (DK): Ennek a javaslatnak a kapcsán némiképp 
ellentmondásos helyzet alakult ki, ellentmondásos helyzetben vagyok, hiszen őszintén 
szólva szerintem számos ok van, ami miatt Orbán Viktor nem alkalmas Magyarország 
miniszterelnökének, de ezek közé nem tartozik, hogy Oxfordban tanult, sokkal inkább 
az, hogy úgy tűnik, nem tanult semmit arról, hogyan működik a demokrácia, hogyan 
működik az a fajta brit jogállamiság, amelyet sokan példának tekintünk. 

Ugyanakkor támogatni fogom a tárgysorozatba vételt annak érdekében, hogy 
az önök félelmeiről, démonairól és mániáiról legyen mód beszélgetni, hátha lesz 
ennek valamilyen terápiás hatása és az Országgyűlésben, ha szembesülnek azzal, mi 
történik akkor, ha valaki komolyan veszi azt, amit önök gondolnak, akkor annak mi a 
következménye. Akkor hátha segít abban, hogy picit átgondolják, hogy ez a fajta 
meglehetősen sajátos álláspont, amit önök gyakran hangoztatnak, most ebben a 
vitában is, az tartható-e vagy sem. 

 
ELNÖK: Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Én is úgy 

gondolom, ahogy Arató képviselőtársam elmondta, hogy semmi mást nem tesz az 
előterjesztés, mint tulajdonképpen komolyan veszi az önök által elmondottak egy 
jelentős részét. Nyilvánvaló lehetőség ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vétele 
arra, hogy a konkrét kérdésről vitát folytasson le az Országgyűlés és utána nyilván van 
lehetőség módosító indítványokkal élni. Tehát azt kérem kormánypárti 
képviselőtársaimtól, bár túl nagy illúzióink nincsenek, hogy támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. Bajkai István 

képviselőtársunk, tessék parancsolni! 
 
DR. BAJKAI ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nem szeretnék 

visszakanyarodni az előző napirendi pontunkhoz, de azért az jól látható, ahogy 
tulajdonképpen maga az előterjesztő is nemcsak az eddigi politikai előéletével, de 
magával a mostani rövid szóbeli indoklásával is kifejtette, hogy valójában ezt ő nem 
gondolja komolyan. De egyfajta provokációként ezt most előterjeszti.  

Szintén szót ejtettünk a korábbi napirendi pont kapcsán a színleltségről, vagy 
én szóba hoztam azt megint egy másik kategória kapcsán. De ilyen az, ha így jelenik 
meg előttünk az a magatartás vagy az az indítvány, amikor pontosan lehet tudni, hogy 
nincs mögötte valódi szándék. Ha csak felidézünk képviselő asszony munkásságából 
néhány apró fejezetet vagy fejezetcímet, ilyen volt - csak idézem, bocsánat -, hogy a 
külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot nemmel 
szavazta, a Soros-terv végrehajtásáról szóló határozat szavazásában nem vett részt. Az 
egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos 



30 

módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása során a Párbeszéd a javaslatot nem 
támogatta. Az egyes adótörvényeknek és más kapcsolódó törvényeknek a 
módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló törvényjavaslat 
zárószavazása során nemmel szavazott. Tehát azt gondolom, ön ebben a kérdésben 
már egyszer, nem is egyszer, sokszor állást foglalt és pontosan lehetett látni és ebből 
is következik, hogy a mostani előterjesztésének semmi alapja vagy semmi érdemi 
célja nincs, csak az, hogy úgymond vitát provokáljon vagy esetleg a sajtóban ezzel 
néhány hétig tudjon házalni. 

Igazából azt kell hozzátennem ezzel együtt, hogy maga a néhány soros, talán 
egy mondatból álló előterjesztés, illetve annak indoklása messze nélkülözi azt a 
kifejtést, amivel az ember egyáltalán érdemben foglalkozni szokott. Nem szeretnék 
ezzel visszaélni, mert ez megint személyeskedés jellegű, de ön az előbbi napirendi 
pont során, képviselő asszony, szakmai minőséget próbált kifejezni, amikor a 
gyermekére utalt, hogy milyen volt az előterjesztés az előző napirendi pontban. Nem 
akarok ezzel visszaélni, mert ez az egypontos előterjesztés szerintem szintén nem egy 
jelentős és lényeges jogi munkának tekinthető, ezt majdhogynem bárki papírra tudta 
volna tenni. Tehát sok energiát az alkotmányossági kérdések, illetve a jogalkotásról 
szóló törvény tanulmányozásába nem fektetett, aki ezt készítette vagy nem is ismeri.  

Ezzel együtt érdemben azt kell mondanom, hogy sajnos a néhánymondatos 
előterjesztéssel mégiscsak többet kell foglalkoznunk a bizottság ülésén azon 
túlmenően, hogy nyilvánvaló provokációról van szó. Azt kell mondanom, hogy az egy 
évezredes elv, majdhogynem több évezredes alapelv, a közhatalom gyakorlásában 
való részvétel rendkívül fontos alapjog. Tehát aki közhatalmat szeretne gyakorolni és 
egyébként választópolgár és más korlátozás alá nem esik, például nem 
cselekvőképtelen, akkor választható és ebben az esetben ő a közhatalomban részt 
vevő. Az alkotmányunk ezt világosan tartalmazza, de már kétezer évvel ezelőtti 
jogszabályok és jogelvek is ezt tartalmazták. Tehát most a tisztelt képviselő asszony 
egy olyan feladatra vállalkozik, hogy egy mondatban ezt a több évezredes jogi kultúrát 
úgymond megdönteni látszik. Egyébként azt gondolom, egy komolyabb jogi munka 
talán megérte volna, hogy foglalkozzon a kérdéssel, de ezt a fáradságot most képviselő 
asszony nem vette.  

Tehát rögzítsük azt, hogy alkotmányos alapjog nemcsak a választójog, hanem a 
választhatóság is, a közhatalomban való részvétel. A 8/2011. AB határozat 
egyértelművé tette, hogy csak alkotmányos indokkal lehet valakit a közhivatal 
gyakorlásának feltételéből kizárni. 

Ilyen alkotmányos indokot ez az előterjesztés nem tartalmaz - hogy érdemben 
is foglalkozzunk ezzel az egymondatos előterjesztéssel -, ilyet tehát nem tartalmaz, 
tehát már önmagában az előterjesztés mindannak hiányában van, amivel egyáltalán 
érdemben bizottsági szinten is foglalkozni lehetne. 

Nem felel meg továbbá az 52/2009. AB határozatban kifejtetteknek sem, 
hiszen azt mondja ki ez az alkotmánybírósági határozat, hogy mi tekinthető a 
közhivatal betöltése kapcsán alkotmányos szempontnak: ilyen természetesen az 
alkotmányos célok között a rátermettség, a megfelelőség, a szakmai tudás, a 
képzettség, és a másik fontos alapelv, amire az előbb kitértem, hogy a közhivatalhoz 
egyenlő feltételekkel lehessen hozzáférni minden választójoggal rendelkező 
állampolgárnak.  

Ez a két alapelv rendkívül fontos, úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
alkotmányosságunknak és az államiságunknak egyik fontos biztosítéka. Erre a 
kérdésre, utalva erre a két alkotmánybírósági döntésre is, a tisztelt képviselő asszony 
az előterjesztésében - amely, mondom, egy nem túl hosszú, egymondatos valami - 
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nem tér ki. Érdemes lett volna ezt a két szempontrendszert esetleg korábban azoknak, 
akik ezt kiötlötték, tanulmányozni.  

Az is látszik, hogy képviselő asszonynak - és nem teszek fel kérdést, mert 
szerintem nem válaszolná meg - ebben nincs semmifajta személyes meggyőződése, 
hogy ő úgy ítélné meg, hogy aki egyébként Soros-ösztöndíjban részesült, az 
veszélyezteti az államhatalmat. Ha egyébként ilyen van, akkor adott esetben, hiszen 
erre vannak más egyéb jogi normáink is - büntetőjog, nemzetbiztonság, s a többi -, 
érdemes egy megfelelő bejelentést tennie, mert akkor adott esetben nemzetbiztonsági 
szempontból a hatályos jogszabályok keretei között is van erre lehetőség, ha valahol 
képviselő asszony veszélyt érzékelne, ha ilyen van neki.  

Összességében az mondható el, hogy maga ez az előterjesztés, azon túlmenően, 
hogy súlyosan megalapozatlan, valójában még a normavilágosság követelményének 
sem tesz eleget, és tulajdonképpen végrehajthatatlan, hiszen amikor ezt az 
előterjesztést valaki elkészítette, figyelmetlen is volt, hiszen azt írta az 
előterjesztésben, hogy a 2010. évi XLIII. törvény - ez szól az államtitkárok 
jogállásáról, s a többi, nem ismétlem meg, mindenki tudja, miről van szó - 20. § 
pontjának - egybehangzóan így fogalmazta meg, nyelvtanilag ez nyilván pontatlan: 
20. § pontjának - módosítását kérem. Miután ez a szakasz több pontból áll, ebből az 
sem derül ki, hogy az egész 20. §-t szeretné módosítani, törölni, vagy annak melyik 
pontját. Tehát a normavilágosság követelményének sem felel meg.  

Ahogy tehát az előbbiekben próbáltam érzékeltetni, sem az 
alkotmányosságnak, sem a jogalkotásról szóló jogszabálynak ez a javaslat nem felel 
meg. És hadd ne utaljak ennek a színvonalára és célzatára, ezt már megtettem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük Bajkai kollégánknak a tényleg a napirendi ponttal 

kapcsolatban felvetett mély jogi aspektusait. Varga László képviselő úr! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Én Bajkai 

képviselőtársamnak csak annyit mondanék, hogy amit elmondott, az szerintem egy 
általános vitában a Ház előtt mind-mind orvosolható. 

A jogalkotás minőségéről pedig annyit, hogy emlékeim szerint az előző 
ciklusban volt olyan, az önök frakciója által benyújtott módosító a Házban, amiben 
egy smiley is benne maradt. Úgyhogy azért alkalmasint elő-előfordulnak ilyen típusú 
problémák az önök frakciójában. 

Én nem érzem egyiket sem olyan kérdésnek, amit ne lehetne orvosolni, tehát 
én a tárgysorozatba vételt támogatni fogom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Több felszólalót nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, 

kíván-e a vitában elhangzottakra reagálni. (Jelzésre:) Úgy látom, igen, megadom a 
szót. Tessék parancsolni! 

Szabó Timea reflexiói 

SZABÓ TIMEA (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
fideszes Képviselőtársak! Én nagyon sajnálom, hogy önöknek nem fontos 
Magyarország biztonsága. Hiszen önök hangoztatják a Soros-terv gonoszságát, a 
Soros-terv megalapozottságát, és maga az, hogy van egy ilyen terv, hogy Soros-terv, 
az az mutatja, hogy Soros György valószínűleg nem ma kezdte el az aknamunkáját 
Magyarország ellen, hanem már 20-30 évvel ezelőtt is. Tehát sajnos, amikor 
miniszterelnök úr Soros-ösztöndíjas lett, hát, akkor már valószínűleg ennek a 
tervnek, Magyarország tönkretételének a részesévé vált miniszterelnök úr. Ezt 
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szerintem nem hagyhatjuk annyiban. Ha önök fontos Magyarország biztonsága, 
akkor támogatják ezt a javaslatot.  

Én azt gondolom, nem egy előterjesztés hosszúságán múlik az, hogy mennyire 
megalapozott, nem azon múlik, hogy valami mennyire megalapozott, hogy az hány 
mondatból áll, hanem az a lényeg, hogy a fontos tartalmi dolgok benne legyenek. 
Ebben benne van a lényeg, pontosan nem akartuk ezt nagyon bő lére ereszteni, hiszen 
mindenki érti, hogy miről van szó. Azt gondolom, az önök számára is világos. 

A megalapozottságot tekintve hadd mondjak csak annyit, hogy azért itt az 
előző napirendi pontok kapcsán elhangzott az, hogy mennyire megalapozottak azok a 
törvényjavaslatok vagy jogszabályi javaslatok, amelyeket a kormány úgy nyújt be 
rendre, hogy azt itt a bizottságban kell folyamatosan módosítani - az mennyire 
megalapozott akkor? Ez a törvényjavaslat megalapozott.  

Én azt gondolom, itt nem az a kérdés, hogy én mit gondolok Soros Györgyről 
vagy én mit gondolok Magyarország biztonságáról, hanem hogy önök mit gondolnak 
Magyarország biztonságáról. Én önök helyett végeztem el most ezt a munkát, mert 
önök félmunkát végeztek Magyarország biztonsága tekintetében. Nem elég 
óriásplakátokra költeni tízmilliárd forintokat, ellopva a magyar adófizetők pénzét, 
nem elég a Soros-szervezeteket üldözni; én azt gondolom, szabjunk akkor már itt 
határt Soros György tevékenységének azzal, hogy hát, a miniszterelnököt is állítsuk 
bizony meg. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a miniszterelnök úr csupa jót 
tanult itt a Soros-ösztöndíja alatt. Mi van, ha van egy titkos terve, és Magyarországot 
tönkre akarja tenni?! Én azt gondolom, jobb óvatosnak lenni ebben a tekintetben. És 
ha ezt önök is így gondolják, és Magyarország biztonsága az első, akkor én azt 
gondolom, hazafias kötelességük támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen? (Szavazás.) Négy igen. Aki nem? (Szavazás.) Nyolc 
nem. És aki tartózkodott? (Szavazás. - Nincs ilyen.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 
4 igen és 8 nem szavazattal, tan a bizottság a törvényjavaslatot nem vette 
tárgysorozatba. 

A határozati házszabály értelmében a bizottság a döntéséről házelnök urat 
írásban értesíti. Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Egyebek 

Soron következik 5., utolsó napirendi pontunk: az egyebek megtárgyalása. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ebben a félévben bizottságunk nemzetközi 
kapcsolatainak ápolása céljából Bécsbe kíván látogatni, melynek egyeztetése jelenleg 
még folyamatban van. Ezért kérem, gondolják végig, hogy részt kívánnak-e venni 
ebben a delegációban, és a bizottság titkárságán szíveskedjenek ezt jelezni. 
Előreláthatóan november végén, utolsó hetében fog sor kerülni erre a háromnapos 
látogatásra. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
várhatóan 2018. október 9-én, kedden kerül sor, amikor Péterfalvi Attila, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének B/416. számú beszámolóját 
fogjuk megtárgyalni. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, van-e valamilyen további javaslatuk, 
észrevételük. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok. 
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Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs további észrevétel, a bizottság mai ülését berekesztem. 
Köszönöm szépen a megjelenésüket, a viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és dr. Lestár Éva 
 


