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Napirendi javaslat  
 

1. A lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6068. szám)  

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság önálló indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Előterjesztőként)   

 

2. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 

kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/5842. szám)  

(Zárószavazás előkészítése)   

 

3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/6319. szám) 

(Általános vita)  

 

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 

módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 

rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám)  

(Általános vita)  

 

5. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  

a) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/6389. szám)  

(Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

b) Magyarország Alaptörvényének módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5893. 

szám)  

(Balczó Zoltán, dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Gyüre Csaba (Jobbik) képviselők 

önálló indítványa)  
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c) A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni 

határozott fellépésről szóló határozati javaslat (H/5991. szám)  

(Mesterházy Attila és Harangozó Gábor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 

d) K-Alaptörvény az Országgyűlés rendszeres ülésezéséről szóló törvényjavaslat 

(T/5295. szám)  

(Dr. Szanyi Tibor (MSZP) képviselő önálló indítványa)  

 

6. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Salamon László (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távolléte idejére dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Kozma Péternek (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz), illetve dr. 
Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz) dr. Puskás Imrének (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Salamon Lászlónak 
(KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) távozása után dr. Ipkovich Györgynek 
(MSZP)  
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyüre Csabának (Jobbik)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Nátrán Roland helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)   
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Dr. Bodnár Bence szakértő (Belügyminisztérium)  
Balczó Zoltán országgyűlési képviselő (Jobbik)  
Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő (MSZP)  
 

Megjelent  
Szabó Endre Győző elnökhelyettes (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság)  
 



- 8 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Ülésünket megnyitom. 

Elsőként engedjék meg, hogy üdvözöljem körünkben dr. Puskás Imre képviselő urat, 
aki először vesz részt újdonsült tagként az alkotmányügyi bizottság munkájában. Budai Gyula 
helyére választotta meg az Országgyűlés a múlt heti ülésünkön. Köszöntöm 
képviselőtársamat, és jó munkát kívánok. (Dr. Puskás Imre: Köszönöm.)  

Napirendi javaslatomat az írásbelivel egyezően tartom fenn. Módosító javaslat nem 
érkezett. A határozathozatal előtt rögzítjük a helyettesítés rendjét: Papcsák Ferencet Kozma 
Péter, Turi-Kovács Bélát Molnár Attila, Cser-Palkovics Andrást Zsiga Marcell, Varga Istvánt 
Puskás Imre, Vitányi Istvánt Szakács Imre, Gaudi-Nagy Tamást Gyüre Csaba – Gaudi 
képviselő úr éppen megérkezett, úgyhogy ez akkor már tárgytalan –, Bohács Zsoltot pedig 
Vas Imre képviselő úr helyettesíti. 

A napirendi javaslat feletti határozathozatal következik. Ki ért egyet a napirenddel? Az 
igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát a napirendet elfogadta. 

A lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/6068. szám); módosító javaslatok 
megvitatása, előterjesztőként 

Első napirendi pontunk a lakossági devizaeladósodás megakadályozásához szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslat, amely az 
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság H/6068. szám alatt jegyzett önálló 
indítványa. Az ehhez benyújtott módosító indítványokról kell döntenünk, hogy 
előterjesztőként támogatjuk-e vagy sem. Előttünk ajánlástervezet formájában is megtalálható 
a két javaslat: az egyiket az oktatási bizottság, a másikat pedig Simon Gábor, Tóth Csaba és 
Tóbiás József képviselő urak terjesztették elő.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Nátrán Roland helyettes államtitkár urat. 
Az 1. ponttal kapcsolatosan kell először állásfoglalásunkat kialakítani. Kérdezem a 

kormány képviselőjét, mi a véleménye a javaslatról. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 1. pont egy szövegpontosítást tartalmaz, 
így a tárca támogatja a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A hozzászólás lehetőségét megnyitom. (Nincs jelentkező.) 

Hozzászóló nincs. Kérdezem tehát, hogy az alkotmányügyi bizottság mint előterjesztő 
támogatja-e az oktatási bizottság javaslatát. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  

A 2. pontban Simon Gábor, Tóth Csaba és Tóbiás József javaslata következik. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

határozati javaslat 1/d pontja tartalmazza a devizahitelesek megsegítése érdekében hozott 
intézkedések hatályosulásának vizsgálatát. Így indokolatlannak tartjuk a módosítást, ezért 
nem támogatja a tárca.  
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ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik, de előtte 
rögzítjük, hogy Horváth Zsoltot Gruber Attila képviselő úr helyettesíti. 

Kérdezem, ki támogatja a 2. pontban lévő javaslatot. (Szavazás.) 6 igen. A bizottság 
nem támogatta. Itt az egyharmadnak nincs jelentősége, mert mint előterjesztők alakítunk ki 
állásfoglalást, és ezzel ez meg is történt. Tehát Papcsák képviselő úr ennek megfelelően tudja 
képviselni a bizottságot. 

Köszönöm, ezt a napirendi pontot lezártuk.  

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5842. szám); zárószavazás előkészítése 

A következő napirendi pontunk a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 
rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. 
törvény módosításáról szóló T/5842. számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése. 
Az ajánlástervezetünk 8 pontot tartalmaz, ezeket a javaslatokat kivétel nélkül az előterjesztő 
nyújtotta be a saját javaslatához. Úgyhogy voltaképpen azt a kérdést, hogy a kormány 
egyetért-e vele, mivel a kormány az előterjesztő, ezt a kérdést nem teszem fel, hanem 
haladjunk a javaslatok sorrendjében. 

Az 1. ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha senki, 
határozathozatal következik. Ki támogatja az 1. pontbéli javaslatot? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A 2. ponthoz hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 16 igen. A bizottság támogatta. 

A 3. ponthoz hozzászólás? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy elég 

komplex, összetett elemekből álló ez a módosítás, amely végül is fő elemében a forintra 
váltásról szól, ami nekünk nagyon közel áll a szívünkhöz, hiszen régóta szorgalmaztuk. 
Nyilván örültünk volna, ha eredetileg is ez a legegyszerűbb megoldás kap támogatást, 
mindjárt az elején, és akkor így több tízezer ember nem kerül nagyon sanyarú helyzetbe. 

Azt kérdezem a kormány képviselőjétől, hogy annyiban egy kicsit az értelmezésben 
segítsenek, hogy itt egy szűkített forintra átváltási lehetőségről van szó, tehát nem arról van 
szó, hogy minden devizaadós, aki ezt igényli, a felvételkori forintárfolyamra való átszámítást, 
átváltást kérhet, hanem bizonyos elnehezült helyzetű, tartósan nem fizetők, és elég sok 
konjunktív feltételt tesznek egy csomagba. Ha jól látom, öt konjunktív feltétele van – illetve 
jól látom? Ezt kérdezem egyáltalán, hogy akkor ezt az öt feltételt konjunktív feltételnek kell-e 
értelmezni. Illetve a követeléselengedési elem, ami nagyon fontos elem, tehát a követelés 25 
százalékának az elengedése, miért ilyen mértékű? Tehát mondjuk, miért nem nagyobb, 
például miért nem 50 százalékos? Tehát milyen szempontok vezették az előterjesztőt ebben a 
helyes irányú törekvésben? Csak ezt egy kicsit azért még lehetne bővíteni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is néhány 

kérdésem lenne, lévén, hogy nem vagyok pénzügyi szakember, segítsenek megérteni. Először 
is a hírekben arról volt szó, hogy 20 millió forint lesz a hitel összege, és itt az ingatlan értékét 
látom kiemelve. Akkor itt valamit esetleg félreértettem, vagy ez egy másik jogszabály; ha 
válaszolnának erre, azt megköszönném. Illetve ez eleve csak a késedelembe esett adósokra 
vonatkozik. Nem gondolják-e úgy, hogy esetleg ez azokkal szemben, akik viszont utolsó 
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erejükből is, de törlesztettek, esetleg hátrányos lehet? Hiszen azt mondhatják, hogy lám-lám, 
aki nem tudott egy darabig törleszteni, az bizonyos kedvezményre jogosulttá válik, aki meg 
esetleg akár az ételt is megvonva a saját szájától, próbált törleszteni, az nem tud élni ezzel a 
lehetőséggel.  

Ezek tehát a kérdéseim. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Hát, annak nagyon örülünk, hogy előterjesztésre került ez a módosítás, de összességében, az 
az igazság, pontosan a legrászorultabbakon nem segít. Ezt már korábban is kifejtettük, hogy 
mikkel nem értünk egyet, és elsősorban arra utalnék, hogy mindig hangsúlyozva lett, hogy a 
devizakölcsönöket majd forintosítaná az Országgyűlés, és ezzel a részével egyet is értünk, 
azonban azzal nem, hogy milyen árfolyamon történik, hiszen itt olyan árfolyam lesz, amelyik 
a 2012. május 15. és június 15. közötti irányadó középárfolyam. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez 
egy jövőbeni…) Igen, nagyon nehéz; mondja itt Gaudi képviselőtársam, hogy egy jövőbeni 
árfolyamot nagyon nehéz egyáltalán figyelembe venni is majd. 

De ami a legfontosabb kérdés, az az, hogy ez az árfolyam minden valószínűség 
szerint, ugyan nem vagyunk látnokok, de azt azért beláthatjuk, hogy egyáltalán nem az az 
árfolyam lesz vagy nem ahhoz közelítő árfolyam lesz, mint amelyen a devizakölcsönöket 
igénybe vették, hanem közel szinte a duplája lesz az árfolyam. És ebben az esetben, többször 
kifejtettük már itt a bizottsági ülésen is azon álláspontunkat, hogy ez miért nem jó, ezt nem 
kívánom elismételni, hogy ez tulajdonképpen a bankok számára óriási tiszta nyereséget 
tartalmaz, hiszen a PSZÁF jelzései szerint közel sem lett felvéve oly mennyiségű svájci frank 
vagy deviza, mint amennyi hitel kihelyezésre került. Tehát itt óriási mértékű nyereség 
keletkezik a bankok oldalán és óriási veszteség a magánszemélyek oldalán. Illetve ez a 
jogszabályhely megint kizárja a lehetőségből is a legrászorultabbakat, azokat, akik már nem 
tudták törleszteni ezt. Vagyis e tekintetben valamilyen mentőövet jó lenne még dobni azoknak 
is, akiknek már nem él a szerződésük, de szívesen megpróbálnák vállalni az új feltételekkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Több jelentkező nem volt. Megkérem a kormány képviselőjét, 

hogy a fölmerült kérdésekre szíveskedjék választ adni. 
 
NÁTRÁN ROLAND helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Megpróbálok kimerítően válaszolni a 
kérdésekre. 

Valóban, a módosító indítvány a forintra történő átváltásról rendelkezik. Jelzem, hogy 
ez a lehetőség bármikor mindenki előtt lehetőségként adott, tehát bárki bármikor kérheti a 
bankjától, hogy az éppen aktuális árfolyamon forintra váltsa a deviza alapú hitelét. Tehát ez 
esetben sem történik különös dolog, hiszen ezt bármelyik devizaadós kérheti a banktól. 

Ami mégis szabályozási igényt váltott ki, az az, hogy ez egy speciális forintosítási 
konstrukció. Arról van szó, hogy azon adósok esetében, akik a legrászorultabbak, hiszen ezen 
adósok már késedelemben vannak, sőt a késedelem meghaladja a 90 napot, azon adósok 
esetében egy átlagárfolyamon forintosítja a bank, a pénzintézet a tartozásukat, majd ezt 
követően a 25 százalékát elengedni, aminek az egyharmadát, 30 százalékát a ’12-es 
bankadóból jóváírhatja a pénzintézet. Tehát ez a konstrukció a december 15-ei bankszövetségi 
megállapodásnak a tehermegosztást is figyelembe vevő megoldásának a része.  
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A pontos kérdésekre válaszolva: igen, ezek konjunktív feltételek. Tehát az 
érintetteknek meg kell felelniük minden olyan feltételnek, amelyek az (1) bekezdésben 
megfogalmazásra kerültek.  

A 25 százalékos elengedés, ahogy említettem, a december 15-ei bankszövetségi 
megállapodásnak a része. És azért ilyen szinten került meghatározásra, mert a hitelfelvételkori 
átlagárfolyam és a várható becsült átlagárfolyam – mármint a forintosítási árfolyam – közötti 
különbség körülbelül ezt a mértéket adja ki, tehát olyan 25-30 százalék. Azért engedi el a 
bank, a pénzintézet ezt a tartozásrészt, és azért ajánl fel az állam ehhez kamattámogatást, hogy 
ezen adósok újra fizető adóssá váljanak. Tehát a célja ennek a konstrukciónak az, hogy azon 
családok, azon adósok, akik az eredeti feltételek mellett még tudták volna törleszteni a 
hitelüket, de az árfolyamok kedvezőtlen irányú változása miatt erre már nem képesek, azok 
újra törlesztővé váljanak, és ennek érdekében a bank a tartozás egy részének az elengedését 
vállalta magára. Ennek megfelelően tehát egészen más konstrukcióról beszélünk, mint az 
úgynevezett árfolyamgát vagy árfolyam-rögzítéses konstrukció. Ugye, az árfolyamrögzítés 
azoknak az adósoknak, azoknak a többségben lévő adósoknak a helyzetét hivatott könnyíteni, 
akik még törleszteni képesek a tartozásukat, és nincsenek 90 napot meghaladó késedelemben. 
Ezen adósok esetében az árfolyamgátba való belépés feltétele valóban a 20 millió forintot 
meg nem haladó hitelösszeg. Ezen konstrukció esetében, ahol tehát már 90 napon túli 
késedelemben vannak az adósok, és forintosítást követően adósságelengedésre kerül sor, itt az 
ingatlan értékében kerül meghatározásra a javaslat szerint az, hogy ki az, aki ebben a 
konstrukcióban részt vehet. A célja ennek a 20 millió forintos ingatlanértéknek valóban az, 
hogy a legrászorultabbakat segítse ez a konstrukció. Az volt a bankszövetségi 
megállapodásnak és ennek a jogszabályjavaslatnak a mögöttes feltételezése, hogy azon 
családnak, amelynek ennél értékesebb ingatlana van, kézenfekvő megoldásnak kínálkozik az 
ingatlan értékesítése és egy kisebb értékű ingatlanba történő beköltözés.  

Arra a kérdésre, hogy nem járnak-e rosszul azok a családok, akik akár nehezen, de 
törlesztették a tartozásaikat, a válasz az, hogy semmiképpen sem járnak rosszul, hiszen az ő 
esetükben is kínál megoldást a kormány, illetve az Országgyűlés, ha elfogadja a 
jogszabályjavaslatot. Ez a megoldás az árfolyamrögzítés, az árfolyamgát, amely gyakorlatilag 
ugyanolyan helyzetbe hozza ezeket az adósokat, mint ez a konstrukció, tehát ugyanolyan 
jelentős, 25-30 százalékos mértékű havi törlesztőrészlet-csökkenést eredményez ez az előírás. 
Valós azonban ez a kérdésfeltevés, és annak érdekében, hogy semmilyen olyan ösztönző ne 
jelenjen meg a jogszabályokban, amely a családokat arra ösztönözné, hogy ne fizessék a 
tartozásaikat, ezért a jogszabályjavaslat azt írja elő, hogy ennek a tartozásnak már a 
bankszövetségi megállapodás ismertté válását megelőzően fent kellett állnia. Tehát szeretné 
elkerülni a jogszabályjavaslat azt, hogy valaki úgymond arbitrálja a bankokat, illetve a 
jogszabályalkotót. Arra szeretnénk ösztönözni az adósokat, hogy használják az árfolyamgát-
konstrukciót, és az ugyanolyan mértékű vagy adott esetben nagyobb mértékű havi 
törlesztőrészlet-csökkenést eredményez, mint ez a konstrukció.  

Az átváltási árfolyammal kapcsolatban nagyon fontos a feltett kérdés. Azért fontos, 
hogy egy átlagárfolyamon kerüljön átváltásra, mert ha egy meghatározott napi árfolyamon 
kerülne átváltásra ez a tartozásösszeg, abban az esetben a tőkepiaci szereplők számára ismert 
módon egy jelentős forintkereslet jelenne meg azon a napon és jelentős devizakínálat, tehát 
spekulációra adna módot. Ezt a konstrukciót, azaz az egy hónapos átlagárfolyamon történő 
átváltást a kormány a Magyar Nemzeti Bankkal egyetértésben dolgozta ki; szintén része volt a 
decemberi bankszövetségi megállapodásnak. 

Felmerült kérdésben, hogy ez a konstrukció a bankok számára nyereséget 
eredményezne, hiszen a hitelfelvételkori árfolyam egy erősebb forintárfolyam mellett történt, 
mint várhatóan az átváltási árfolyam. A válaszom az, hogy ez nem így van, tehát a bankok 
számára ez a konstrukció nem eredményez nyereséget, sőt a 25 százalékos adósságelengedés 
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éppen ekkora veszteséget okoz a bankok számára. Pénzügyileg tehát, megint csak el kell 
mondanom, nem állja meg a helyét az a feltételezés, hogy a bank nem deviza alapú kölcsönt 
nyújtott, és ezért az ő pozíciójában nyereséget vagy veszteséget eredményez az 
árfolyamváltozás. Ez nincs így. A pénzintézet a törlesztésekkel párhuzamosan zárja le 
úgymond a nyitott devizapozícióit, és ezt a pénzintézet ugyanolyan spot árfolyamon teszi, 
mint ahogyan az adósok a havi törlesztőrészletet befizetik.  

A másik felvetés, amit már szintén elmondtam ebben a bizottságban is, miszerint a 
PSZÁF kimutatása szerint a banki mérlegekben a devizaforrások mértéke alacsonyabb, mint a 
kihelyezett deviza alapú hiteleké, ez valóban így van, azonban, mint sokszor elmondtam, az 
úgynevezett swap ügyletek a mérlegtételeken kívüli ügyletek, tehát a swap ügyleteken 
keresztül a bankok úgymond forint jövőbeni cserélésére szerződtek a counterpartykkal, tehát a 
partnereikkel, annak érdekében, hogy a deviza alapú hiteleket valóban deviza alapon 
nyújthassák. Ahogy ezt korábban is megtettem, most is felajánlom a szakértői segítségünket 
abban, hogy ezt a viszonylag egyszerű pénzügyi műveletet a tisztelt képviselők előtt is teljes 
mértékben feltárjuk.  

Remélhetőleg minden kérdésre válaszoltam, de nagyon szívesen teszem, ha valamit 
kihagytam. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Csak nagyon röviden. Mi egyébként többször 

javasoltuk, hogy ezt a témát akkor részletesebben vizsgáljuk meg, mert akkor a szakmában is 
óriási eltérés mutatkozik, hiszen jelentős pénzügyi szakemberek – most név nélkül – 
nyilatkoztak úgy, a rendszert ismerő szakemberek, hogy bizony-bizony a bejövő 
devizamennyiség és a kihelyezett devizamennyiség tekintetében gondok vannak. Tehát ha 
ekkora az eltérés, és most ezt ön mint szintén szakember ennyire határozottan állítja, akkor 
ennek a részletesebb vizsgálata lenne indokolt.  

Egyebekben úgy gondoljuk, hogy persze egy jó lépés és előremutató lépés, de még 
mindig ennek az egész devizahitelezésnek a kapcsán akkor itt még felmerült, hogy milyen 
mértékben vagy hogyan hoztak be akár swap ügyleteken keresztül devizát, de az nem 
indokolja, hogy amíg Svájcban csökkent a jegybanki alapkamat, addig itt egyoldalúan 
növelték. Tehát tulajdonképpen a tőke csak egy része volt a történetnek. Nagyon sok csúnya 
dolog történt itt a magyar pénzügyi szektorban, ami külföldön elképzelhetetlen. Úgyhogy 
azzal együtt, hogy természetesen a jó lépéseknek mindenképpen örülünk, de azt továbbra is 
fenntartjuk, hogy ez nem száz százalékig, vagy nem tudjuk elfogadni, hogy minden esetben 
devizaügyletek álltak ezek mögött a tranzakciók mögött. Ennek valóban egy részletesebb, 
megnyugtató vizsgálata lenne indokolt, úgy érezzük. Nyilván nem ennél az asztalnál fogjuk 
ezt kitalálni, hogy ez eddig nem történt meg. Várjuk a fejleményeket, és bízunk benne, hogy 
egyébként ez a május 15. és június 15. közötti időszak, ami az irányadó lesz, akkor nem újra 
350…, hát nem újra, mert annyi talán nem volt, de azt hiszem, a svájci frank a 260-as szintet 
majdnem megütötte, tehát nem csúszik föl megint olyan szintre, és a törlesztést ez fogja majd 
meghatározni.  

Úgyhogy kíváncsian várjuk, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kifutása. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki 

támogatja ezt a most tárgyalt módosító javaslatot, amely az ajánlás 3. pontjában található? 
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 

A 4. pont következik, amely összefügg a 6-ossal, tehát a két pontot együtt tárgyaljuk. 
Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor határozathozatal 
következik. Ki támogatja ezt a két javaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
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Az 5. pont következik, amely összefügg a 7-essel, tehát együtt tárgyaljuk ezeket. 
Hozzászólás? (Nincs.) Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslatokat? (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. 

S végül a 8. pont kapcsán megnyitom a hozzászólások lehetőségét. (Nincs jelentkező.) 
Nem jelentkezett senki hozzászólásra, határozathozatal következik. Ki támogatja a 
javaslatokat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta ezeket a javaslatokat is. 

Köszönöm szépen. Ezzel ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását befejeztük. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény módosításáról címmel benyújtott törvényjavaslat (T/6319. szám); általános vita 

A 3. napirendi pontunk az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról címmel benyújtott 
T/6319. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátásának megtárgyalása. Köszöntöm a 
kormány képviseletében dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, meg is adom a szót. 
Jelen van és köszöntöm Szabó Endre Győzőt, az adatvédelmi hivatal elnökhelyettesét. 

Helyettes államtitkár úré a szó. 

Dr. Gáva Krisztián szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat 
benyújtására az önök által is nyilvánvalóan jól ismert, Európai Bizottsággal történt egyeztetés 
kapcsán került sor. Az Európai Bizottság 2012. január 17-én küldött felszólító levelet 
Magyarország kormányának, amelyben aggályait fogalmazta meg az adatvédelmi törvénynek 
az adatvédelmi biztosra vonatkozó bizonyos szabályozásaival kapcsolatban. A Bizottsággal 
történt tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen kialakult egy olyan törvénymódosítási 
szöveg, amelynek tartalmát az Európai Bizottság is visszaigazolta, és hogy az e tekintetben 
megfogalmazott aggályaikat ez a törvényjavaslat eloszlatja.  

A törvényjavaslat három ilyen lényeges pontot tartalmaz. Egy terület az, amelyet a 
Bizottság kifejezetten kifogásolt, a másik kettőt inkább a kormány tette hozzá, kifejezve 
abbéli szándékát, hogy az Adatvédelmi Hatóság elnökének a függetlenségét kicsit tovább 
erősítse, illetőleg a hatáskörét megszilárdítsa. 

Az első és legfontosabb, amelyet a Bizottság leginkább kifogásolt, ez a hatóság elnöke 
megbízatásának megszűnésével kapcsolatos szabályok, amely módosításának 
eredményeképpen úgy módosulnak ezek a szabályok, hogy minden olyan megszűnési 
esetben, amely a miniszterelnök indítványát, illetve a köztársasági elnök döntését feltételezi, 
ezekben az esetekben a hatóság elnökének bírósághoz fordulási lehetősége van. Tehát nem 
érheti a miniszterelnököt vagy a köztársasági elnököt sem az a vád, hogy mondjuk, visszaélve 
ezzel a felmentési, illetve felmentésindítványozási jogával, e független intézménynek a 
vezetőjét elmozdítsa. Ennek a garanciája lesz, hogy bírósághoz fordulhat a hatóság elnöke, ha 
ilyen visszaélést tapasztalna. Továbbá megszűnik az a megfosztási jog, amely a hatóság 
elnöke kapcsán neki felróható vagy fel nem róható okból, a tevékenységének elmulasztása 
esetén ezt lehetővé tette.  

Emellett a két, kormány által előterjesztett további javaslat, amelyet a törvényjavaslat 
tartalmaz, az egyik a hatóság elnökének kinevezési feltételei között az ötéves adatvédelmi 
vagy információszabadság-területet érintő ellenőrzésben szerzett gyakorlatot immár tíz évre 
emeli, ezzel a szakmai megalapozottságát a kiválasztásra kerülő személynek megerősíti. 
Illetőleg a hatóság elnökének részvételi és felszólalási jogot biztosít a javaslat az 
Országgyűlés bizottságainak ülésein is, tehát ez az Országgyűlés tevékenységét is közvetlenül 
érintő módosítás. 
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Tekintettel arra, hogy a több kérdést érintő magyar jogi szabályozást érintő bizottsági 
tárgyalások kapcsán ez egy olyan pont, amely nyugvópontra került, kérem, hogy a bizottság 
támogassa az általános vitára alkalmasságot. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Staudt Gábor, aztán 

Steiner Pál képviselő úr következik. 

Hozzászólások 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. No, ezt hívják olyan 
helyzetnek, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet. Egyrészről örülünk neki, hogy ezek a 
szabályozások behozatalra kerülnek itt, és egyfajta többletgaranciák és többletjogosultságok 
és a függetlenségnek a nagyobb biztosítása belekerül a jogszabályokba. De annak viszont nem 
örülünk, hogy ezt megint Brüsszelből, egyfajta felszólító levélben, mint egy bírósági 
végrehajtó – nekem ez jutott rögtön eszembe, hogy Brüsszel megírja a levelét, és akkor mi 
ezeket a jogszabályokat módosítjuk. Tehát maga az eljárás, ahogy Brüsszel beleszól a magyar 
belpolitikába, az felháborító. Az egy másik dolog, hogy ezek a törvények meg miért ilyen 
tartalommal születtek meg. Ebben a helyzetben ezért nehéz mit mondani, mert egyrészről 
felvetik az Orbán-kormány felelősségét, és a személyzeti politikában különös módon, 
másrészről viszont rávilágítanak az EU-nak és Brüsszelnek arra a rendszerére, ami ellen mi 
mindig tiltakoztunk, és ezért mondtuk mi is, hogy ez már tulajdonképpen ebben a formában a 
gyarmati sor. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyben mondanám el az idő 

kímélése miatt a kérdéseimet, illetőleg néhány dolgot kommentálnék. 
Az első egy kérdés a minisztérium képviselőjéhez. Nevezetesen azt szeretném 

megkérdezni, hogy ezt a törvényjavaslatot Navracsics Tibor miniszter úr mint egyéni 
képviselő jegyzi vagy mint közigazgatási és igazságügyi miniszter. És amennyiben az aláírás 
megfelel annak, hogy miniszterként jegyzi, akkor a jogalkotásról szóló törvény egyeztetési 
formáit miért hagyták ki. Mit jelent ez, hogy 2012. március, tehát egészen konkrétan március 
hányadikán? Mert ezt a törvényjavaslatot mi most látjuk először, illetőleg a napokban került 
fel az internetre. 

A másik, amit szeretnék az előterjesztés szempontjából megkérdezni, hogy mi 
akadályozza meg a minisztériumot abban, hogy részletesen megismertesse az alkotmányügyi 
bizottsággal az Európai Bizottságnak azon kifogásait, amelynek alapján ennek a 
törvényjavaslatnak az előterjesztésére sor került. Hiszen akkor lehetne igazán a 
törvényjavaslatot értelmezni, ha látnánk azt, hogy mi volt az az iniciálé, amelynek alapján ez 
a törvényjavaslat elkészült. Én most nem szeretnék azzal kapcsolatosan élcelődni, hogy itt 
valószínűleg a szabadságharcnak egy komoly vereségével állunk szemben. De ettől 
függetlenül, ami rendelkezésünkre áll információ és irat, arról a következőket lehet – 
legalábbis a mi véleményünk szerint – elmondani, illetőleg mi ezt a véleményt tudjuk erről a, 
nem tudom, miről, ami előttünk fekszik, kialakítani.  

Az első egy látszólag nagyon látványos szabályozás, mely szerint perelhető lenne 
Magyarország miniszterelnöke. Egyébként van erre már példa, tehát ez nem nóvum, a 
Nemzeti Bank függetlenségét garantáló jogszabályok között is található ilyen. És őszintén 
szólva, a miniszterelnöknek van jó néhány olyan tevékenysége, amely a magyar szabályok 
szerint, akár munkaügyi, akár polgárjogi szabályokat nézek, akár perelhető is lenne, ha valaki 
eddig a szintig elmenne. Azt gondolom, hogy miközben itt ennek az intézménynek az lenne a 
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célja, hogy elfedje a valóságot, miszerint ez egy szenzáció, hogy perelni lehet a 
miniszterelnököt, ez egyrészt jó néhány embernek valóban ötletet fog arra adni, hogy a 
bíróság előtt ezt meg is tegye, álláspontom szerint helyesen, ha úgy gondolja, hogy neki igaza 
van. Másrészt pedig az égadta egy világon nem ad semmire választ. Őszintén szólva ez egy 
kommunikációs puff, semmilyen más funkciója nincs a dolognak. 

A valódi kérdés az, hogy hajlandó-e a kormány szembenézni az Európai Bizottság 
által megfogalmazott kritikával, és hajlandó-e visszaállítani azt az ombudsmani rendszert, 
amely garantálta az információs önrendelkezési jogot. Hajlandó-e az eredeti szabályozáshoz 
képest egészen más szabályozási környezetbe tenni ezt az úgynevezett hivatalt vagy 
hatóságot, amely helyettesítené a független ombudsmanokat. Hajlandó-e a kormány ezen 
információs önrendelkezési jog gazdájaként jelentkező, akár ombudsman, akár hivatal, 
tényleges függetlenségét biztosítani, akár költségvetési szabadság biztosításával, akár pedig 
azzal, hogy újra visszahelyezi az Országgyűlés hatáskörébe ezt az akár ombudsmant, akár 
hatóság elnökét, mert ez a valódi kérdés. Ez a valódi kérdés, és ez abból következően is 
látszik, hogy ez a papír, amelyet önök elénk terjesztettek, és ezért kérdeztem, hogy ez az 
egész minisztérium munkája, és ilyen sokan bírtak egy ilyen nagyon fontos papírt kialakítani, 
vagy a miniszter úr egyéni hétvégi munkája – akkor egy kicsit toleránsabb vagyok. De ez a 
papír semmire nem alkalmas, főleg arra nem alkalmas, hogy az Európai Bizottság kritikájának 
eleget tegyen, és főleg arra nem alkalmas, hogy bármelyik normális parlamenti pártot 
meggyőzze arról, hogy ezzel, hogy a miniszterelnök perelhető, meg a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos szabályozások, meg egyéb ilyen kis, őszintén szólva, tortadíszek a valódi nagy 
problémát megoldják, amely miatt az egész nemzetközi és az egész magyar sajtó hangos.  

Én őszintén szólva szánalmasnak tartom az ön szerepét is, és sajnálom érte, hogy ilyen 
feladattal küldték ide. És szánalmasnak tartom ezt a papírt is, hogy ilyen papírral 
próbálkoznak a valódi nagy problémát elfedni, amelynek az a lényege, hogy Magyarországon 
sem ennek a hatóságnak az elnöke, sem az ombudsman nem független – ha lenne –, és 
továbbra is folytatódik az a gyakorlat, amely hosszú távon az önök hatalmának a 
bebetonozását próbálja elvégezni, abból a félelemből vezetve, hogy a normális parlamenti 
demokrácia szabályai szerint eljön az az idő, amikor nem az önök kormánya lesz hatalmon. 

Ebből következően mi ezt a törvényjavaslatot teljes formájában elutasítjuk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Igazából Staudt 

Gábor képviselőtársam szavaihoz kapcsolódnék, és azt kell mondanom, nagyon szomorúan 
konstatáljuk, hogy egy nagyon kemény és határozott mozgalom indult el, ami végül is egy 
dicséretes mozgalom, hogy „nem leszünk gyarmat”, ugye, erről szól a kormányhoz közel álló 
mozgalom – de akkor miért viselkedünk gyarmatként? Miért viselkedünk rabszolgaként? Ezt 
nem értjük. Tehát miért nem lehet, a nemzeti együttműködés rendszerét komolyan véve, az 
együttműködés szellemében elfogadni olyan jelentős jogszabályokat, mint például, mondjuk, 
az Adatvédelmi Hatóság? Nem azt mondom, hogy ez a legjelentősebb, tehát nyilván az 
Európai Unió részéről finoman szólva ez egy casus belli a sok közül, bármelyiket 
választhatták volna. De azért meg kell kérdeznem azt, hogy tényleg, hogyan fordulhat elő az, 
hogy szavakban folyik a szabadságharc, és csak szavakban folyik a szabadságharc. Itt voltak a 
lengyel testvérek, sokan demonstrálták, hogy kiállnak Magyarország mellett; ez nagyon jó és 
nagyon fontos dolog. És miniszterelnök úr is arról beszélt ezen a Kossuth téri rendezvényen, 
hogy valóban nem leszünk gyarmat, nem engedjük, hogy az Európai Unió ránk telepedjen, 
kizsigereljen minket, és Brüsszelből mondják meg, hogy mit csináljunk – hát, most 
Brüsszelből mondták meg, hogy mit csináljunk. Most gyakorlatilag egy ilyen jogszabály van 
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előttünk. Ez egyre szomorúbb folyamat. Ezt már többször kifogásoltuk a Jobbik színeiben, 
hogy számunkra elfogadhatatlan egy olyan törvényalkotási módszer vagy kultúra, ahol 
gyakorlatilag egy tőlünk idegen hatalmi központ szerinti leiratokat… Tulajdonképpen ez egy 
leirat, mint annak idején egy királyi leirat, ez a Barroso-féle Bizottság leirata, amelyet most 
zokszó nélkül végrehajt a kormánytöbbség. Egyébként hozzá kell tegyem, a kritikának itt is 
vannak alapos elemei, az Adatvédelmi Hatóság vezetőjének státusával kapcsolatos 
függetlenség valóban nem olyan mértékű volt, ahogy ezt egy jogállamban megkövetelnék a 
szabályok. De hát mi ezt elmondtuk a vitákban, és önök nem ránk hallgatnak, önöknek nem a 
nemzeti ellenzék szava fontos, nem annak a közel egymillió embernek a véleménye, akik 
annak idején a Jobbikra szavaztak, vagy bármilyen más kritikai vélemény, nem ez a fontos, 
ami itthon, belföldön megfogalmazódik; hanem ha már végképp sarokba szorulnak, és a Nagy 
Testvér, az Európai Unió mint új szuperállam, mint egy Szovjetunió típusú szuperállam, 
diktátumot hajtat végre velünk, kést tesz a torkunkra, akkor hajlandóak felocsúdni abból a 
közjogi ámokfutásból, ami zajlik immáron másfél vagy már közel két éve Magyarországon. 
Hozzá kell tegyem, hogy tehát abszolút kettős mércés és abszolút tisztességtelen az Európai 
Unió bánásmódja Magyarországgal szemben, a kohéziós alapok megvonásával kapcsolatos 
lépés is ebbe a körbe sorolható. Ugye, az egy más szempontrendszerű rezsim, ott a 
költségvetési hiány úgymond átlagot meghaladó mértéke volt a jogcím; itt meg ez egy 
kötelezettségszegési eljárás keretében hozzánk küldött vélemény. És ahelyett, hogy kapnánk 
egy tiszta és egyértelmű magyarázatot arra, sőt meg kell mondanom őszintén, nekem az is 
jólesett volna, ha miniszter úr személyesen jött volna el, és elmondja nekünk, hogy köszönjük 
szépen az ellenzék akkor elmondott véleményét, lám, igen, valóban, önöknek igaza volt, és 
sokkal bölcsebb lett volna egy szuverén államként, házon belül megvitatott módon rendezni 
ezt a kérdést. De nem, nem ez kellett, hanem elfogadták a nyilvánvalóan jogsértő, még az 
uniós szabályokat is sértő megoldást, és most egy ilyen megalázó helyzetbe kényszerültünk, 
hogy most egy diktátumot tettek elénk.  

Mindenkinek ajánlom egyébként, egy nagyon komoly írás jelent meg. Tudom, hogy 
egy olyan lapot fogok hivatkozni, ami nem biztos, hogy sokaknak szimpatikus, nekem sem 
az, de ettől függetlenül az Élet és Irodalom múlt heti számában Kajdi József tollából a 
„Rendszerváltás alkotmányos puccsal” című írást javaslom e téma iránt érdeklődő 
képviselőknek, amelyben tökéletes látleletet ad arról, hogy hogyan történt meg a magyar 
közjogi rendszer megerőszakolása. Mi nem a köztársaságot féltjük, mi a Szent Korona-eszme 
talaján álló magyar eszmeiséget, magyar államiságot és egyáltalán azokat az értékeket féltjük, 
amelyek a korlátozott, osztott és ellenőrzött hatalom elvét vallják. Itt egy olyan megoldásról 
van most szó, ahol a miniszterelnök kapott volna egy eléggé széles jogkört az Adatvédelmi 
Hatóság elnökének kinevezésével vagy visszahívásával kapcsolatban. Ezt most az Európai 
Bizottság felszólító levelére – köszönjük, ilyen szempontból tényleg őszinte volt az 
államtitkár úr megnyilatkozása, tehát egy felszólító levélre – itt most a bokánkat összecsapva, 
hirtelen ezt most el kell fogadjuk. Ez az a téma, ami miatt én egyébként megelőlegezem azt, 
hogy mi tartózkodással fogjuk kifejezni az ezzel kapcsolatos véleményünket, mert egy ilyen 
megalázó, csicskáztató típusú rendszernek nem hiszem, hogy Magyarország része kell hogy 
legyen. Szerintünk az Európai Unióból való kilépést kell most már nagyon tudatosan és 
nagyon egyértelműen előkészíteni, ez az az út, mert csak sokkal több megaláztatás és sokkal 
több veszteség vár ránk. Ha ezt a teljes közjogi szőnyegbombázást, amit itt végeztek, ezt mind 
górcső alá vonná még alaposabban az Európai Unió, akkor még ezen kívül huszonöt vagy 
harminc, vagy ki tudja, még hány más pontot találhatna, és előbb-utóbb mindenhol 
meghátrálásra kényszerülne a kormány, és rájönne előbb-utóbb, hogy nem lehet 
szabadságharcot vívni az Európai Unió keretein belül. Ezt kellene megérteni, ez egy tévedés! 
Az Európai Unió belül az uniós jog elsődlegességet élvez, és ebből fakadóan még az 
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alkotmányokat is übereli az Európai Unió joga. Tehát innentől kezdve illúziókba ringatjuk 
magunkat.  

Mindenesetre mi támogatunk minden olyan törekvést, amely a nemzeti szuverenitás 
bővítését szolgálja, az Európai Unión belül meg kívül is. De mi kifejezetten az Európai Unión 
kívüli szuverenitás-visszaállítás útját javasoljuk, természetesen az elcsatolt magyar 
területekkel együtt történő mozgással, a rájuk történő felelős odafigyeléssel. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) A vitát lezárom. Válaszadásra megadom a 

szót Gáva Krisztián helyettes államtitkár úrnak. 

Dr. Gáva Krisztián válaszai 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Szakmai szinten tartva a vitát kívánnék válaszolni 
az elhangzott kérdésekre. 

A T/6319. törvényjavaslatot Navracsics Tibor mint közigazgatási és igazságügyi 
miniszter a kormány nevében nyújtotta be. (Derültség az MSZP képviselői részéről.) A 
jogszabályok társadalmi egyeztetéséről szóló törvény lehetővé teszi, hogy sürgős, kivételes 
esetben ne kerüljön sor az abban meghatározott, szigorúan vett társadalmi egyeztetésre. 
Tekintettel arra, hogy a Bizottság a válaszlevelében határidőt szabott a magyar kormánynak 
arra vonatkozóan, hogy ezeket a törvénymódosításokat hajtsa végre, erre tekintettel 
elkerülhetetlen volt ez a sürgős benyújtása a törvényjavaslatnak, amely két héttel ezelőtt, ha 
jól emlékszem, pénteken történt meg. 

A Bizottság, ahogy az a saját maga által is kommunikált közleményekből kiderül, 
illetőleg a kormány által is jegyzett közleményekből is kiderül, három fő területen kifogásolta 
az adatvédelmi törvényt. Az egyik volt az adatvédelmi törvény megalkotása kapcsán az 
adatvédelmi biztossal való konzultációnak az elmulasztása; ezt fogalmazta meg kifogásként, 
amire a tárgyalások folyamán a kormány választ adott, és hitelesen bizonyítani tudta azt, hogy 
milyen javaslatokat fogadott be a korábbi ombudsmantól, milyen egyeztetéseket 
kezdeményezett, amit maga az ombudsman is elismert. Ezen érvelés hatására a Bizottság ezt a 
kifogását, aggályát a továbbiakban nem tartotta fönn.  

A második kifogásolt terület volt az, amire tulajdonképpen ez a törvényjavaslat választ 
ad, tehát az Adatvédelmi Hatóság elnöke függetlenségének az erősítése.  

A harmadik vitapont pedig a korábbi adatvédelmi ombudsman és az új Adatvédelmi 
Hatóság jogfolytonosságának a hiánya vagy a megszakítása. Hangsúlyozni kell, hogy a 
Bizottság az adatvédelem új rendszerének kialakítása kapcsán a rendszer lényegét tekintve 
semmiféle aggályt, kifogást nem fogalmazott meg. Nem is tehette, hiszen az Európai Unió 
több tagállamában is hasonló rendszer működik, tehát amikor nem egy parlament által 
választott ombudsman és az alá rendelt hivatali szervezet látja el az adatvédelmi feladatokat, 
az adatvédelmi hatóság feladatkörét, hanem egy önálló, független hatóság, amelyet adott 
esetben a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki, ezzel kapcsolatosan tehát 
nem volt aggálya. A Bizottságnak azzal sem volt aggálya, hogy jogállását tekintve egy 
autonóm államigazgatás szervként létesül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a költségvetését tekintve a 
korábbiakhoz képest nem romlik, sőt talán inkább én úgy gondolom, megerősödik a 
függetlensége az Adatvédelmi Hatóságnak.  

A harmadik ponthoz, tehát a korábbi adatvédelmi biztos és az új Adatvédelmi Hatóság 
jogfolytonosságának a megszakítását tekintve a kormány a válaszlevelében fönntartotta azt az 
álláspontját, hogy tekintettel arra, hogy itt a korábbi adatvédelmi ombudsman mint intézmény 
megszűnik, és egy új intézményrendszerre, egy új szisztémára tér át Magyarország egy 
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adatvédelmi hatóság formájában, így nincs semmiféle indoka annak, hogy a korábbi, más 
jellegű, egyébként bizonyos tekintetben más hatáskörökkel is rendelkező intézményt követő 
más rendszerre történő átállás kapcsán a korábbi intézményvezető legyen az új intézménynek 
a vezetője is. E tekintetben a Bizottság fönntartotta a kifogását, ugyanakkor talán azzal nem 
árulok el nagy titkot, hogy valódi megoldást egyébként a Bizottság sem tudott erre adni, hogy 
ez a helyzet szerintük hogyan lehetne mind az Európai Unió jogának megfelelő, mind pedig a 
magyar alkotmánynak megfelelő módon kezelhető. Hiszen ebben az esetben, utólag 
legalábbis, már éppen hogy a hivatalban lévő Adatvédelmi Hatóság függetlenségét, 
hivatalának függetlenségét veszélyezteti, hogyha itt bármilyen utólagos változtatásra kerülne 
sor. E tekintetben a kormány még a határidőn belül kialakítja a továbbiakban a megfelelő 
álláspontját, ebben a tekintetben csak a korábbi álláspontjára tudok szorítkozni. 

Mindazonáltal hangsúlyoznom kell, hogy alapvető és lényegét tekintve az új 
rendszerrel kapcsolatban kifogásokat ily módon nem fogalmazott meg a Bizottság. Tehát 
valóban, rövid ez a törvényjavaslat, de akkor ezek szerint talán a sajtóban volt túlságosan 
fölfújva a probléma, mert csupán erről volt szó e tekintetben. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 
igen. Ellenszavazat? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) 8 tartózkodás. A 
bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak ítélte, és támogatja általános vitára 
bocsátását.  

Előadót kíván-e a bizottság állítani? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6390. szám); általános vita 

A következő napirendi pontunk: szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő 
egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi 
rendelkezések módosításáról szóló T/6390. számú törvényjavaslat általános vitára 
bocsátásának megtárgyalása.  

Az előterjesztő kormányt a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, dr. Tóth László 
képviseli; köszöntöm, és meg is adom a szót a törvényjavaslat ismertetésére. 

Dr. Tóth László szóbeli kiegészítése 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztés egy törvénycsomag módosítására tesz javaslatot. Ennek 
oka, hogy a szabálysértési törvény április 15-én hatályba lép. A szabálysértési törvény hatálya 
alól 104 tényállásból kikerülnek tényállások, és a közigazgatási bírsági törvény hatálya alá 
kerülnek. Ennek megfelelően mintegy 13 törvény kerül módosításra. Módosul továbbá a 
szabálysértési jogsegélyről szóló törvény, figyelemmel az új szabálysértési végrehajtási 
rendszerre is. Módosul az áldozatsegítésről szóló törvény a bűncselekményi értékhatár 
megemelésére való tekintettel, amely 20 ezerről 50 ezer forintra emelkedik. Módosul a 
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény, amely lehetőséget biztosít az elkobzásra és a 
helyszíni bírságolásra is. S módosul a katasztrófavédelemről szóló törvény is.  

Az új szabálysértési törvény vonatkozásában jelentős részben szövegpontosító 
módosítások fognak megjelenni, illetve öt tényállás visszakerül a törvény hatálya alá. 
Közlekedési szabálysértések vonatkozásában kiegészül a fix bírsággal sújtható tényállásokkal, 
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illetve a gyermekbarát igazságszolgáltatás programja keretében a gyermekkorúakat érintő 
rendelkezések is kiegészülnek; továbbá pontosításra kerül a közérdekű munkával kapcsolatos 
nyilvántartási rendszer szabályozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége.  

Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt bizottságot az előterjesztés támogatására. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Először Ipkovich 

György kért szót, aztán Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr. 

Hozzászólások 

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Álláspontunk szerint tanúi vagyunk annak a folyamatnak, ami a 
ciklus felében, úgy tűnik, hogy rendszerré válik. Tehát az eddigi forradalmi jogalkotást 
követően a forradalmi helyreigazítás és a forradalmi kiegészítés című törvényalkotásnak 
vagyunk tanúi. Tapasztalhatjuk ezt akár a helyi adókkal kapcsolatos jogszabályban, akár az 
államháztartási törvényben, de mondhatnánk most a szabálysértési törvényt is, amelyet úgy 
módosítunk, hogy tulajdonképpen még hatályba sem lépett.  

Annak ellenére, hogy magában a szabályozni kívánt területek között látunk 
előremutató változásokat és látunk pozitív szabályozási törekvéseket, például az 
áldozatvédelem területén és más ilyeneknél, mégis úgy gondoljuk, hogy a helyes eljárás az 
lenne, hogy az alaptörvényt visszavonva, egységes egész törvényt alkotnánk, figyelembe véve 
a most megszületendő, illetve most megalkotandó büntető törvénykönyvi vonatkozásokat is. 
Úgy gondoljuk, ez lenne az a helyes eljárás, amely kielégítené a mi jogszabályalkotással 
kapcsolatos elképzeléseinket. 

E hiányosságok miatt a Szocialista Párt ezt az előterjesztést nem tudja támogatni. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, milyen 

alaptörvény-visszavonásról beszél itt Ipkovich képviselőtársam; nem értem, hogyan kerül ide 
ez a dolog. Mindenestre az tény, hogy egy elég alapos és elég részletes vitát folytatott az 
Országgyűlés még tavaly decemberben a szabálysértési törvény elfogadása kapcsán. Én 
próbáltam figyelmesen hallgatni államtitkár úr szavait arra vonatkozóan, hogy vajon mi 
indokolta ennek az igen testes törvénycsomagnak a mostani beterjesztését, és nem nagyon 
kaptam meggyőző választ, finoman szólva, tehát nem kaptam választ. Azért nyújtjuk be, mert 
most benyújtjuk – ha jól értettem, valami ilyesmi magyarázat jelent meg. Ennél azért talán 
kicsit többet kellett volna mondani. Esetleg azt beismerni, hogy nem gondoltuk át kellően a 
szabálysértési törvény beterjesztését, és a vita során sem jutott eszünkbe, hogy azokat a 
módosításokat megtegyük, amelyeket kellett volna. Mert most a szabálysértési törvény mellett 
azért közel húsz egyéb jogszabály módosítására is sor kerül. Nyilván minden jogalkotási 
elvvel ellenkezik az, hogy már egy elfogadott, ugyan ki nem hirdetett törvényhez még itt 
utólag hozzápiszkáljunk. Nyilván lehetséges ilyen, mindenki hibázhat, mindenki rájöhet arra, 
hogy persze, ezt cizellálni kell, bővíteni kell. 

Külön örülök egyébként annak, hogy a child fairy justice, tehát a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás egyes elemei itt megjelennek a törvényjavaslatban, már csak azért is, mert 
az Európa Tanács jogi ügyek bizottságában jómagam lettem véleménytevőnek felkérve az 
Európa Tanács kebelén belül elkészülő „Gyermekbarát igazságszolgáltatás” című jelentéshez. 
Tehát ezt figyelni fogom, hogy pontosan milyen irányba megy majd itt a szabályozás. 
Mindenesetre jó, ha ebben egy picit fölzárkózunk.  
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Konkrétan rátérve a módosítás egyes elemeire, az általános kritika magát az 
eljárástechnikát illette, tartalmilag a következő észrevételeim vannak. 

Az új Btk. megalkotása folyamatban van, az ezzel kapcsolatos véleményünket 
nemrégiben tettük le az asztalra, a Jobbik megfogalmazta a véleményét. Többek között azt is, 
hogy a társadalomra veszélyesség kitétel alkalmazása egy ódivatú, lényegében egy 
kommunista csökevény a jogrendünkben, amelyet ’45 előtti időszakban nem ismert a magyar 
jog. Ott materiális jogellenességről beszélt; a társadalomra veszélyesség egy kiváló eszköz 
volt arra, hogy a veszélyes emberek a szocialista rendre kiszűrhetők legyenek a rendszerből. 
Ez tehát egy teljesen értelmetlen butaság, meg merem ezt kockáztatni, dogmatikailag 
tarthatatlan dolog. Én egyébként védőként nagyon sokszor hivatkoztam a társadalomra 
veszélyesség hiányára, de egyetlenegy esetben még nem találkoztam bíróval, aki fölkapta 
volna a fejét arra, hogy mérlegelje, hogy van-e valami szerepe egyáltalán a társadalomra 
veszélyességnek a bűncselekmény fogalomban vagy éppen a szabálysértési fogalomban. 
Ugyanis az előterjesztés 1. §-a pontosítja a szabálysértés definícióját, és azt mondja, hogy „az 
a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő 
büntetéshez képest kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami vagy 
társadalmi, gazdasági rendjét, természetes, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetek személyét vagy jogait”. Itt tehát nagyon komolyan át kellene gondolni azt, hogy 
ezt a rendszert így megtartjuk-e vagy sem, különös tekintettel a készülő új büntető 
törvénykönyvre, amelynek márciusban indul a vitája – vagy nem tudom, mikor, mert elvileg, 
azt hiszem, így volt a jogalkotási rendben, amit a kormánytól kaptunk, de mindegy, amikor 
tehát elindul a vitája –, nagyon furcsa lenne, hogy most megkérdezték a véleményünket a 
Btk.-val kapcsolatban, hogy milyen észrevételeink vannak, voltak generális, voltak különös 
észrevételeink, például a társadalomra veszélyesség fogalmát mi szeretnénk kihagyni a 
rendszerből. Na most, ha most itt az új szabálysértési törvényhez benyújtott módosító 
csomagban már most kőbe vésetik a társadalomra veszélyesség fogalma, akkor nyilván ilyen 
kettősség nem lehet a magyar jogrendben. Tehát értelmetlenné válik mindenfajta vita 
lefolytatása, mondjuk, a társadalomra veszélyességről a Btk. kapcsán.  

Nekem tehát az az ügyrendi felvetésem vagy javaslatom, hogy azokat az elemeket, 
amelyek ilyen súlyos jogelméleti kérdéseket vetnek fel, és összefüggésben állnak az új Btk. 
szövegezésével, azt ne most véssük kőbe, mert akkor megint azon kapjuk magunkat, hogy ha 
éppenséggel egy hónap múlva kerül a Ház elé az új Btk., de időközben valami csoda folytán 
elérjük azt, mert rábeszéljük önöket, meggyőzzük a képviselőtársakat arról, hogy a 
társadalomra veszélyesség fogalmát emeljük ki a rendszerből, akkor megint ott kapjuk 
magunkat, hogy újra kell módosítani a szabálysértési törvényt. Az tehát a javaslatom, hogy ki 
kellene gyomlálni ezeket az elemeket ebből, és csak azokra fókuszálni, amelyeknél 
szükségképpen a szabálysértési törvény valamilyen belső logikai okból vagy bármilyen 
jogalkotói elképzelés miatt mégis szükségessé tette, hogy módosítsuk.  

Utaltam már rá, tehát ezek a bizonyos gyermekbarát elemek mindenképpen 
üdvözlendők. A közérdekű munka végrehajtására vonatkozó szabályok is végül is fontosak, és 
jó, hogy létrejön egy ilyen külön nyilvántartása a közérdekű munkára kötelezett embereknek. 
Hiszen valószínűleg talán nem az én kettős olvasatom eredménye vagy az én értelmezésem 
egyedül az, hogy a Magyarországon tomboló munkanélküliség, illetve rengeteg olyan 
elvégzendő közmunka, amely indokoltan meg kell történjen a közeljövőben, magyarul a 
rabmunkával, az elítéltek vagy az elzárásra ítéltek munkájával bizonyos mértékben kezelhető. 
Nekünk ez egy szimpatikus dolog, tehát ami ilyen irányba menő javaslat, azt tudjuk 
támogatni. Ennek a mechanizmusát, úgy tűnik, elég jól átgondolták; a részletszabályokban 
majd még megtesszük a javaslatainkat, a cizellálás érdekében.  

Hát, hogy aztán miért kell a bányászatról szóló törvényt is itt egy szuszra módosítani, 
meg sok más egyéb jogszabályt, az valójában kérdés lehet.  
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Illetve ami nekünk egy nagy szívfájdalmunk, hogy ha már a rendőrségről szóló 
törvényt módosítjuk, mi ezt a bizonyos csengőfrász elemet kiiktatnánk a rendszerből, amely 
lehetővé teszi, hogy az igazságügy-miniszter bírói engedély nélkül adhat felhatalmazást a 
Terrorelhárítási Központnak a terrorizmussal úgymond összefüggésben álló személyek teljes 
körű megfigyelésére és vizsgálatára. Mint tudjuk, a terrorizmus fogalmát igen szélesen 
értelmezik Európában. Ebben aztán bezzeg követjük Európát! Egyébként még hozzá kell 
tegyem: még túl is teljesítjük az európai elvárásokat. Van az Európai Uniónak egy 
terrorizmussal kapcsolatos irányelve; javaslom, hogy mindenki tanulmányozza, vagy 
éppenséggel figyeljen fel arra a hírre, ami Angliában most történik: ott gyakorlatilag 
beismerték, hogy olyan adatmegőrzési rendszert alkalmaznak mostantól fogva vagy rövid 
időn belül, amelynek a lényege az, hogy minden e-mail üzenetet le fognak archiválni, és azt 
hiszem, három évig megőrzik, de azt, hogy kinek küldtem e-mailt és kit hívtam, azt soha nem 
fogják törölni. Azért egy ilyen szép új világban mi nem szeretnénk részt venni, ezért mondjuk 
azt, hogy az Európai Unión kívül kellene a megoldásokat keresni. 

De visszatérve a javaslatra – ugye, ezt csak azért mondtam el, hogy mi hiányzik –, a 
módosítandó rendelkezések között találjuk, hogy a szabálysértési törvény 232. §-ában a 
szabálysértési értékhatárt, ha jól látjuk, 20 ezerről 50 ezer forintra emelik. Ez egy üdvözlendő 
elem. Nyilván itt megint csak a Btk.-ban áprilistól hatályos mértékekhez igazítják hozzá – de 
ez is miért maradt ki? Fel lehet tenni a kérdést, hogy ha már egyszer igen alaposan, igen 
részletesen, ha jól emlékszem, Staudt Gábor képviselőtársam volt ott a vezérszónok, mi 
nagyon keményen felkészültünk erre, úgy érzem, nagyon tisztességesen végigdolgoztuk ezt a 
vitát, és most jönnek elő ilyen dolgok, ami persze jó, hogyha még inkább most jönnek elő, 
mint amikor már az elfogadott törvénynek az anomáliáival találkozik a jogalkalmazó, főleg, 
mondjuk, olyan bírók, akik, mint például a Pesti Központi Kerületi Bíróságon Rácz János volt 
rendőr, most bíró, aki futószalagon ítéli el a gárdistákat, olyan ügyekben, ahol a bírótársai 
meg futószalagon mentik föl. Ez ügyben fogok majd egyébként alkalmassági vizsgálatot 
kezdeményezni vele szemben meg néhány bíróval szemben, akik egyszerűen szabálysértési 
bíróként képtelenek megfelelni a vonatkozó normáknak, és egy önkényes, egyfajta szobajogot 
alkalmaznak politikai elfogultság talaján. Ezt a véleményemet tartom, még akkor is, ha 
esetleg az illető személy ezt kifogásolja.  

Az, hogy a kárenyhítési szabályokhoz, az áldozatsegítési szabályokhoz is 
hozzányúlunk, nagyon jó dolog. Viszont ezt is egy sokkal szélesebb társadalmi vitát követően 
kellene megtenni. Itt viszont tényleg volna helye a társadalmi vitának! Nem tudom, bekérték-
e a Fehér Gyűrű Egyesület vagy olyan, áldozatvédelemmel foglalkozó egyesületek 
véleményét, akik elég régóta dolgoznak ezen a területen. Ne adj’ isten, még mi is, a Nemzeti 
Jogvédő Szolgálat is szívesen elmondtuk volna a véleményünket, ha valaki megkérdez minket 
erről, hogy miért így, miért éppen ebben a formában definiáljuk újra például az áldozat 
fogalmát, s a többi.  

Úgyhogy mi mindenesetre nyitottak vagyunk a téma iránt, azonban ezekkel a 
fenntartásokkal vagy gondolatokkal tudjuk majd a véleményünket kialakítani a vitában. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég sok minden 

elhangzott előttem, egy-két dologra én is felhívnám a figyelmet. 
Az meghökkentő vagy megdöbbentő volt, hogy a kormány jelen lévő képviselője azzal 

indokolta a módosítást, hogy április 15-én hatályba lép az új szabálysértési törvény. Azt eddig 
is tudtuk, hogy hatályba lép, sőt akkor is tudtuk, amikor megalkottuk az új szabálysértési 
törvényt. Jó lett volna ezeket a rendelkezéseket belefoglalni, az általános vitában, részletes 
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vitában átbeszélni. Éppen ezért többször elmondtuk már, hogy nem jó, ha ennyire 
kutyafuttában, társadalmi egyeztetés nélkül történik a jogalkotás, de úgy tűnik, önöket vagy a 
kormányt ez sem döbbenti rá, hogy összevissza tüzelnek, és ha valami kijön a cső végén, 
akkor utána azt még néhány hónap múlva lehet vagy akár még a hatálybalépés előtt lehet 
módosítani – hát, ez minden, csak nem a jogbiztonság fenntartása irányában tett jogalkotás.  

Az általános vitára és részletes vitára nyilván sor fog kerülni, akkor majd 
természetesen elmondjuk részletesen a véleményünket. De hogy egy általános indokolásban 
olyan szerepelhet, hogy az alaptörvénnyel egyidejűleg hatályba lépő, katasztrófavédelemről 
szóló törvény – mindkettő január 1-jén lépett hatályba –, mivel az alaptörvény is hatályba 
lépett, ezért „jelentősen megváltozott szabályozási környezetben lépett hatályba”, hát ebből is 
kitűnik, hogy önök alaptörvényt is úgy csináltak, a kormány és a Fidesz–KDNP többség 
alaptörvényt is úgy csinált, hogy ezek szerint a 2011 végén elfogadott katasztrófavédelmi 
törvénnyel ezt még nem tudták összhangban hozni. És hoppá, hatályba lépett, mit ad isten, 
egy új alaptörvény is megszületett! Úgyhogy azt hiszem, az általános indokolás önmagában az 
abszurditását vetíti előre a jogalkotásnak, és utólagosan is igazolja azokat a vádakat és 
kérdésfeltevéseket, amelyeket mi megtettünk. Ez nyilván falra hányt borsó lesz a jövőben is, 
de ettől még engedtessék meg, hogy ugyanígy elmondjuk a véleményünket, és bízunk benne, 
hogy a jövőben egyszer kialakulhat egy olyan jogalkotási gyakorlat, ami mindenkinek a 
javára válik, és legfőképpen az állampolgárok javára. Annál is inkább egyébként, merthogy 
önök elmondták, illetve a kormány képviseletében elmondták, hogy azért lesz előnyös, hogy 
az új szabálysértési törvény elfogadásra kerül, mert végre egy kódexben, mindent egy helyen 
szabályozva, az állampolgárok jogkövetését így elősegítve alkotnak egy új törvényt. Itt meg 
leírják, hogy bizonyos szabálysértéseket kivesznek ebből, és az ágazati törvényekbe teszik be. 
Most akkor ezek szerint a jogalkotási politika ennyit változott néhány hónap alatt; ez 
fájdalmas. Illetőleg ehhez az ember már nem tudja magát tartani, hiszen ha önök egyszer ezt 
mondják, másszor meg amazt, akkor felmerül bennünk, hogy tulajdonképpen önmaguk sem 
tudják, hogy pontosan merre tartanak. És ez a nagyobb probléma, mert ehhez nehéz igazodni; 
ehhez az egész országnak és a jogkövetést megvalósítani próbáló állampolgároknak is nehéz 
igazodni. És akkor ne is várják el, hogy bárki be fogja tartani ezeket a szabályokat! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Szeretném én is azzal kezdeni, hogy ez az előttünk fekvő törvénymódosító javaslat 42 
oldalnyi beismerése annak, hogy hogyan nem szabad jogszabályt alkotni. 42 oldalon keresztül 
ismerik be azt, hogy a szabálysértési törvény, amelyet elfogadtak, hemzseg a hibáktól, 
méghozzá olyan mértékben, hogy ezt ilyen terjedelemben kell módosítani és kiegészíteni.  

Mi akkor elmondtuk a parlamenti vitában azt, hogy elhamarkodott és összecsapott 
törvényjavaslatról van szó. Először is örülök, hogy ezzel a javaslattal ezt önök beismerik. 
Másrészt pedig azt gondolom, hogy ha már ez így van, akkor az általános indokolásban 
legalább ezt a tényt meg kellene említeni, meg kellene jeleníteni, és elnézést kérni az első 
mondatban vagy az első mondatokban azért, amit műveltek az elmúlt törvénymódosítás 
kapcsán. 

Amit tartalmi szempontból szeretnék megemlíteni és kérdezni; sok minden elhangzott 
már itt a vitában, azokat nem ismétlem, és ténykérdés, hogy vannak olyan rendelkezések, 
amelyek támogathatók ebből a törvénymódosító javaslatból. Jó lett volna, ha ez akkor jut 
eszükbe, és nem most így utólag. De a szabálysértés fogalmának a módosításáról szeretnék én 
is néhány szót szólni. 
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Először is, ha már Gaudi képviselőtársam szóba hozta, a társadalomra veszélyesség 
mint fogalom persze a magyar büntetőjog rendszerébe a szovjet jogból került át, de annak az 
eredete francia, és ma az eredeti francia jelentéstartalomnak megfelelően működik a magyar 
büntetőjog rendszerében, én azt gondolom, nagyon helyesen. Át lehet ezt nevezni materiális 
jogellenességre vagy bármi másra, kinek milyen fogalom tetszik, de az intézmény, azt 
gondolom, önmagában jó és igazságos. S ha már a jogállami büntetőjogról beszélünk és 
annak a kritériumairól, akkor ott nemcsak a formális, hanem a materiális igazságosság 
fogalomnak is meg kell felelni, márpedig az igazságosság kritériumának való megfelelést 
jórészt a társadalomra veszélyesség mint a bűncselekmény három fogalmi elemének az egyike 
biztosítja. Az tehát, hogy a szabálysértési jogba ez a fogalmi elem, ez a tényállási elem, a 
bűncselekmény három pillére átkerül, és tulajdonképpen a szabálysértés is 
bűncselekményként kerül megfogalmazásra, ezzel én alapvetően egyet tudok érteni. Csak 
akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ha már önök is pozitívként gondolják, hogy a 
bűncselekmény fogalmához hasonló szabálysértési fogalmat vezetnek be, és ezzel 
tulajdonképpen egy kvázi trichotomikus rendszerét fogják megalkotni a büntetőjognak, akkor 
miért nem alkottak egy olyan büntető törvénykönyvet, ahol ez a trichotomikus felfogás 
érvényesül, mint mondjuk, a Deák-féle 1843-as törvényjavaslatban, amely óriási jelentőséggel 
bírt a magyar jogfejlődésre. Kétségtelen tény, hogy sosem lépett hatályba, de ettől függetlenül 
a modern jogállami magyar büntetőjognak, azt gondolom, legalább annyira alapját képezi, 
mint a későbbi Csemegi-kódex. Ez egy legitim cél, és azt gondolom, lehet ez a 
büntetőpolitikája egy kormánynak, csak számomra igen furcsa az, hogy ha önök ezen az 
állásponton vannak, akkor mégis meg kívánják tartani a szabálysértési jogot önálló 
jogterületként, és nem kívánják involválni a büntetőjog rendszerébe.  

Egyébként ez, mondom, egy legitim vita lehetne, van ennek számtalan előnye és 
számtalan hátránya. De hogy most a trichotomikus rendszer mellett tesznek hitet egy 
szabálysértési törvénynek a módosítási javaslatában, ami még hatályba sem lépett, ez 
számomra megint azt a kapkodást jelenti, ami az önök jogalkotási tevékenységére az elmúlt 
másfél-két évben jellemző volt. Tehát legalább, ha bevezetnék a trichotomikus rendszert, 
lenne alapja egy új büntetőkódex megalkotásának, mert így, mivel 90 százalékot megőriz 
egyébként az eredetiből, sőt mi több, felfogásában sem tér el, hála istennek, az eddigitől 
jelentősen, ezért inkább tekinthető egy novelláris módosításnak, mint egy új kódexnek. Ha 
átvariálták volna a rendszert, és a szabálysértési jogot részévé teszik a büntetőjognak, akkor 
az valóban indokolhatott volna egy új kódexet. Nem tudom, akkor most mi az önök 
álláspontja valójában ezzel a kérdéssel kapcsolatban: tehát a trichotomikus rendszert 
pártolják, akkor miért nem tették be; vagy nem pártolják? Tehát magunk közt szólva, ezt egy 
felemás megoldásnak tartom. 

Ami pedig egészen megdöbbentő számomra, az pedig az általános indokolásban 
foglalt néhány mondat erről az új szabálysértési normáról. Azt mondják, hogy a társadalomra 
veszélyes cselekményként definiálni a szabálysértéseket, amivel ugye létrehozzák a kvázi 
trichotóm rendszert, ez a közeledés „az áldozat szempontjából pozitívan értékelhető, mivel 
számára a szabálysértés és a bűncselekmény megítélése közt nincs jelentős különbség”, s a 
többi, s a többi. Őszintén szólva, kíváncsi lennék az önök álláspontjára, hogy mennyiben 
szolgálja ez az érdekét az áldozatnak. Mert ha ugyanolyan szabályozást kívánnak itt 
bevezetni, mint a büntetőjogban van, márpedig ezt teszik, akkor tudják önök is, hogy a 
büntető jogdogmatika szerint a társadalomra veszélyesség, illetve annak a hiánya 
büntethetőséget kizáró okot képez. Azaz, ha valaki számára… – és hangsúlyozom, én híve 
vagyok, pontosan a jogállami büntetőjog és az igazságosság érdekében, hogy ez így maradjon 
és így legyen, ahogy egyébként híve az ügyészség, a bíróság, az ügyvédi kar és a 
jogtudománynak a 90 százaléka is –, akkor magyarázzák el nekem, hogy egy büntethetőséget, 
vagy szabálysértési nyelvre lefordítva, egy felelősségre vonást kizáró ok mennyiben szolgálja 
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az áldozatok érdekeit. Mert én azt gondolom, hogy ha a formális szabálysértési fogalom 
maradna meg, akkor ezt a büntethetőséget kizáró okot nem kellene alkalmazni; másként, 
megfordítom: ha nem tesszük a tényállás fogalmi elemévé a társadalomra veszélyességet, 
akkor ezt az elemet nem kell bizonyítania a hatóságnak, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, a 
formális szabálysértési fogalommal kellene neki dolgoznia. Tehát, másként fogalmazva, 
sokkal egyszerűbb a marasztalás, sokkal könnyebb, sokkal könnyebben bizonyítható, és nincs 
kizáró ok. Ehhez képest én kíváncsi lennék, hogy miként szolgálja tehát az áldozatok 
szempontját, mert ez pont annak a szempontjait nem szolgálja, hogyha további tényállási 
elemmel bővítik a szabálysértési jog rendszerét, a dogmatikáját. 

Úgyhogy az eddigi felvetések mellé én ezt szeretném hozzátenni. És még egyszer 
szeretném hangsúlyozni azt, hogy azon kívül, hogy tényleg 42 oldalban módosítani egy ez 
évben elfogadott új szabálysértési kódexet, egy elképesztő jelenség önmagában. Az viszont, 
hogy önök az elfogadott szabálysértési kódexhez képest koncepcionális módosítást hajtanak 
végre, az tehát nem javítja a szabálysértési kódexet, hanem azt mondja, hogy mást kívánok 
szabálysértésként megjelölni, mint az eddigi szabálysértés volt, más fogalmat kívánok 
megalkotni. Ha a szabálysértési jogban valami kulcskérdés, én azt gondolom, hogy ez az: az, 
hogy mi a szabálysértés – ezt önök egy módosító javaslattal az elfogadott törvény után két 
vagy három hónappal kívánják módosítani. Először is érdekelne, hogy honnan jött ez az új 
ötlet; másodszor, hogy hogyan gondolják tehát azt, hogy az áldozatok érdekeit ez szolgálja; és 
az utolsó kérdésem az lenne, hogy vajon ennek a terjedelmes törvénymódosító javaslatnak 
megvolt-e a jogalkotási törvényben előírt társadalmi és szakmai vitája. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor a vitát 

lezárom. 
Válaszadásra megadom a szót államtitkár úrnak. 

Dr. Tóth László válaszai 

DR. TÓTH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Mindösszesen három dologra szeretnék reagálni. Az egyik az, hogy ilyen 
nagy darabszámú törvénycsomag módosítására azért volt szükség, mert a szabálysértési 
törvény hatálya alól, mint már említettem, kikerült nagyon sok tényállás, viszont a 
szankcionálás hatálya alól nem. 

A 232. §-sal összefüggésben egyetértünk azzal, hogy 20 ezer forintról 50 ezer forintra 
kell módosítani; ez egy elírás volt.  

A büntető törvénykönyvvel kapcsolatban pedig azt szeretném megemlíteni, hogy itt 
egy kihirdetett törvénynek a szövegszerű módosításáról van szó. 

Bárándy képviselő úrnak pedig a válaszadásra megkérem szakértő kollégámat.  
 
DR. BODNÁR BENCE (Belügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! A társadalomra 

veszélyesség benne volt eredetileg is az új szabálysértési törvényben, tehát ez nem új elem, ez 
egy megtárgyalt dolog. Ami történt ezzel a szakasszal most, az a b) pontnak a szövegszerű 
módosítása, amely eredeti formájában sem a felvezető szöveggel, sem önmagával nem volt 
koherenciában. Tartalmi változtatást nem jelent, csak magyarrá vált a b) pont. Itt tehát 
koncepcionális váltás nem történt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Előtte rögzítjük, hogy 

Molnár Attilát Gruber Attila, Turi-Kovács Bélát Mátrai Márta, Rubovszky Györgyöt pedig 
Salamon László helyettesíti. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Megkérdezem, ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Az igenlő 
szavazatokat számolom. (Szavazás.) 18 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára bocsátotta. 

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a tárgysorozatba-vételek napirendi pontjára, ahol négy 
javaslatnak a tárgysorozatba-vételében való döntésre kerül sor.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

a) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6389. szám) 

Elsőként a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 
T/6389. számú, dr. Papcsák Ferenc képviselő által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-
vételéről, illetőleg tárgysorozatba-vétele esetén általános vitára bocsátásáról döntünk, 
mindezeket megtárgyalván. Az előterjesztő nincs itt… (Dr. Vas Imre jelentkezésére:) Az 
előterjesztő egy személy, képviselete nem lehetséges; hozzászólni lehet, képviselő úr. Tessék 
megérteni, nincs rá mód. (Dr. Vas Imre: Csatlakoztam az előterjesztőhöz!) Jó, azt lehet, de ha 
nincs itt az előterjesztő, akkor expozé nincs, és elsőként a kormányt fogja megilletni a szó. 

Megkérdezem tehát Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, akit ismételten 
köszöntök e napirendi pontnál, hogy mi a kormány álláspontja a törvényjavaslattal 
kapcsolatban. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az igazságügyi területnek a 
következetes gyakorlata, hogy képviselői önálló indítványról annak kapcsán mondja csak el a 
véleményét, hogyha azt tárgysorozatba vette a bizottság. Én ehhez a gyakorlathoz tartanám 
magunkat. Ha a bizottság tárgysorozatba veszi, akkor természetesen el tudom mondani a tárca 
álláspontját. 

 
ELNÖK: Elnézést, közben itt elvonták a figyelmemet… Tehát egyelőre nem 

nyilatkozott a helyettes államtitkár úr. Közben azt tisztáztuk, azt jelezte Vas Imre, hogy 
időközben ő csatlakozott előterjesztőként a törvényjavaslathoz, tehát két előterjesztője van 
ezek szerint a törvényjavaslatnak; erről mi nem tudhattunk, ezért mondtam, amit mondtam. 

Tehát akkor megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak, hogy ha a törvényjavaslathoz 
kíván magyarázatot fűzni, akkor azt most tegye meg. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az előterjesztés a kiemelt jelentőségű 

ügyekben szabályozza a hirdetményi kézbesítés szabályait. Nagyobb teret ad azon esetekben a 
hirdetményi kézbesítésnek, amikor a perbe bocsátkozott már a másik fél, illetve jelen esetben 
az alperes. Szabályozza azt is, hogy ilyenkor ki láthat el ügygondnoki képviseletet: az a 
személy, aki egyébként jogi képviselet ellátására alkalmas. Hangsúlyozom még egyszer, hogy 
azokban az esetekben ad nagyobb teret a hirdetményi kézbesítésnek, amikor már perbe 
bocsátkozott, amit a javaslat részletesen leírt, hogy mit tekintünk perbe bocsátkozásnak, 
megakadályozván egyébként azokat a lehetőségeket, amikor perbe bocsátkozás után valaki a 
pert azzal kívánja elhúzni, hogy például a kézbesítési megbízott megbízatása megszűnik, de 
mondjuk, nem jelent be új kézbesítési megbízottat. Egyébként, úgy gondolom, aránylag kis 
számú ezeknek a kiemelt jelentőségű ügyeknek a száma, mert itt a Pp. általános szabályai 
szerint számított értéknek a 400 millió forintot meg kell haladja.  

Köszönöm szépen, ennyit kívántam kiegészítésként elmondani. 
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ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Steiner képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Az első, amit szeretnék 

megjegyezni, továbbra is az a régi álláspontunk, hogy ilyen nagyon fontos jogszabályokat, 
mint például a polgári perrendtartás, de mondhatnám a polgári anyagi jogot, büntetőjogot és 
más hasonló nagy, átfogó, kódexjellegű szabályozásokat, ezek esetében nem tartjuk helyesnek 
azt, hogy egyéni képviselői indítványokban módosítják ezt a törvényt. Különösen az ilyen 
szakmai jellegű módosításoknál rendkívül szükséges lenne a jogalkotási törvény által előírt 
egyeztetési kötelezettség, mert ha a polgári perrendtartás bármelyik szakaszába belenyúlunk, 
annak számos más hatása van más perrendtartási intézményekre, esetleg más eljárásjogi 
intézményekre; nem beszélve arról, hogy rendkívül megváltoztathatja adott esetben a konkrét 
jogvita tartalmi elbírálását is. Tehát ilyen hűbelebalázs módon idecsattintott egyéni 
indítványok szakmailag teljesen irrelevánsak, és nem volna szabad ezt így tenni. 

Másrészt azért sem pontosan érthető ez a törvénymódosítás, mert a polgári 
perrendtartás több helyen, többféle módon tiltja a perelhúzást. Ha ezt a bíróság észleli, 
megfelelő bírságokkal és végzésekkel kezeli. Tehát en bloc törvényi szakasszá emelni 
egyébként egy fél felróható magatartását, amelynek a kezelését viszont a bíróságnak kell 
megítélni, érzékelni és végzésben döntenie erről, ezt nem tartanám, nem tartjuk jónak, én 
személyesen sem tartom jónak. 

Harmadrészt pedig ezt az úgynevezett kiemelt ügyek tekintetében akkor kellett volna 
átgondolni, vagy pedig be kellene vállalni azt, hogy ez egy szabályozási hiátus. És akkor még 
jobban szükséges az, hogy a kormány, illetve a felelős miniszter előkészítésében és a 
jogalkotási egyeztetés követelményeinek megfelelően készüljön el egy ilyen indítvány, nem 
pedig úgy, hogy egy ilyen egyéni képviselő indítvány március 14-én, az ünnep előtt egy 
nappal idecsattintva az Országgyűlés elé. Ezért mi ezt nem támogatjuk. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Valóban, időről 

időre Papcsák Ferenc képviselőtársunk megrázza magát, és a polgári perrendtartáshoz néha 
benyújt egy-két törvénymódosító javaslatot. Amelyek egyébként nem rosszak, tehát el kell 
mondani, hogy az ellenzék azért tényleg ne mindig csak kritizáljon, azért a jót is fel kell 
fedeznünk. A múltkor kifejezetten egy jó javaslat volt az elsőfokú közigazgatási szerv 
beavatkozókénti részvételének a biztosítása a közigazgatási perekben; az sem volt egy rossz 
megoldás. Ez sem egy rossz elképzelés, hogy a hirdetménykézbesítés lehetőségét terjesszük 
ki, illetve tényleg zárjuk ki minél jobban a perelhúzó lehetőséget, pláne a kiemelt jogállású 
perekben.  

Abban azonban valóban egyet kell értsek Steiner Pállal, hogy ez a fajta ötletszerű, és 
tulajdonképpen itt nem is a jóhiszeműséget kifogásoljuk; könnyen lehet, hogy egyébként 
Papcsák képviselőtársunk akár a praxisában vagy kollégái praxisában naponta találkozik 
olyan anomáliákkal egy-egy ügy kapcsán, amelyek azt vetik föl, hogy nem jó a törvényi 
szabályozás. De hát ilyet persze én is tudnék jó pár tucatot hozni, de nyilván nem ülök a 
kormányoldalon, úgyhogy ezért nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint Papcsák 
Ferenc, hogy ő ráz egyet magán, és akkor gyakorlatilag bármikor egy Pp.-módosítás lesz 
belőle, sőt át is fog menni, mint ahogy nyilván ez is át fog menni. De azért arra mindenképpen 
hadd hívjam fel a figyelmet, hogy valóban, a polgári perrendtartásnak több módosítására 
került sor már az elmúlt másfél évben, de itt azért nagyon érdemes volna elgondolkozni – a 
minisztérium képviselőjének külön címzem ezt a kérést –, hogy most az új Ptk. vitája kapcsán 
nyilván az anyagi jogszabályok mellett az eljárási jogszabályoknak is egy nagyon komoly 
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revízióját óhatatlanul el kell végezni. Nyilván tűzoltó jellegű módosításokat mi is szoktunk 
benyújtani, tehát nem ülök fel annak a könnyű csábításnak, hogy azt mondjam, hogy egyéni 
benyújtás, és ez komolytalan, és ezért ne tárgyaljuk, mert mi is nyújtunk be rengeteg ilyet, a 
büntető törvénykönyvhöz a Jobbik számos módosító javaslatot nyújtott be, 12 éves korhatárra 
levinni a büntethetőséget, vagy éppen most egy alaptörvény-módosítást, amelyet most majd 
Balczó Zoltán alelnök úr fog ismertetni. Tehát nyújtunk be esetenként, tehát lehet ilyen. Csak 
mondjuk itt, jelen esetben, amit fölvetnék, és a gyakorlatból tennék hozzá egy kicsit a 
kétoldalúságot felvetve, az érem kétoldalúságának a szempontját, mégpedig azt, hogy az 
ügygondnokos ügyekben, amikor én azt tapasztaltam, hogy ügygondnok kolléga jár el 
képviselői oldalon, akkor azt tapasztaltam – tisztelet a kivételnek természetesen –, hogy 
finoman szólva nem volt képben. Úgyhogy itt valamilyen módon törvényi garanciát kellene 
biztosítani arra, hogy ha növeljük az ügygondnoki eljárás lehetőségét, azaz a távol lévő, 
ügyről nem tudó, eltűnt alperes vagy felperes vagy fél esetében belép a képbe egy őt 
képviselő ügyvéd, anélkül, hogy vele találkozzon, ez azért óhatatlanul nagyon nehéz 
helyzetbe hozza a képviselő ügyvédet. Gyakorlatilag szinte megoldhatatlan helyzeteket 
teremt, hiszen a tényállásfeltárásban nem tud előrehaladni a jogi képviselő, csak az aktára 
hagyatkozhat. Ezért én elgondolkodnék valami olyan szabályon, ami mondjuk, azt írja elő, 
hogy az ügygondnok meg kell hogy próbálja a kapcsolatfelvételt időközönként a távol lévő 
személlyel. Mert én azt veszem észre, hogy az ügygondnokok úgy szépen megnyugodnak, 
hogy kaptam egy ügygondnoki megbízást, nehezen megy a praxis, végre egy biztos megbízás, 
és gyakorlatilag nem nagyon foglalkozik azzal, hogy él-e vagy hal-e az a szerencsétlen ember, 
akit ő képvisel. És azért tényleg ember legyen a talpán, aki tisztességesen tud ügyvédként 
olyan ügyben eljárni, ahol életében nem látta a felet, nem ismeri igazából a tényállást, és 
aktákba lapozgat csak bele, a másik fél álláspontjából ismeri meg az ügyet. Ez azért így elég 
nehéz. 

Én tehát kifejezetten javasolnám, és kérem is, hogy ha lehet, legyenek nyitottak erre 
képviselőtársaim, Vas Imre és Papcsák Ferenc, hogy valamilyen ilyen, akár ügyvédi 
törvénybe emelt kötelezettségként vagy akár a Pp.-be emelt kötelezettségként jelenjen meg 
egy ilyen kapcsolatfelvételi kísérlet, akár időközönként visszatérő rendszerességgel, mert 
enélkül sajnos nagyon kiüresedhet. Tehát értem a szándékot, hogy gyorsuljon az eljárás, de a 
másik oldalt is figyelni kell, és a másik oldalról egy jóhiszemű, de mondjuk, valóban távol 
levő, valóban térképről eltűnt ember – mert vannak ilyenek –, ott valóban sérülhet a törvényes 
képviselethez fűződő jog, vagy egyáltalán a törvény előtti egyenlőség. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás nincs. Mielőtt határozathozatalra sor kerülne, illetve 

viszonválaszra megadnám a szót az előterjesztőnek, megkérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy mindenképpen tartja-e magát ahhoz, hogy nem most nyilatkozik, hanem a 
tárgysorozatba-vételi szavazás után. Mert ha az történik, akkor nekem meg kell nyitnom a 
vitát újfent a tárgysorozatba-vételi szavazás után. Természetesen helyettes államtitkár úr 
szabadon döntse el, hogy hogyan jár el, csak előre el kell mondjam a processzust. Tehát 
kíván-e most nyilatkozni a törvényjavaslat érdemét, támogatását illetően, vagy tartja magát a 
korábbi nyilatkozatához, és akkor előbb szavazunk, és akkor megnyitom a vitát a 
tárgysorozatba-vételi szavazás után. 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ha nem okoz nagy fennakadást a bizottság munkájában, akkor tartanám 
magam az eddigiekhez, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tudomásul vesszük. Most akkor már különvált a vita, legalábbis formálisan.  
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A tárgysorozatba-vétel kérdésében való válaszadásra megadom a szót Vas Imre 
képviselő úrnak, az előterjesztők képviseletében. 

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Steiner Pál képviselőtársam említette, 

hogy ő nem tartja jónak az egyéni képviselői indítványt. Az MSZP részéről többször kaptuk 
azt a kritikát kormánypárti képviselők, hogy mi állandó jelleggel megszavazzuk a kormány 
előterjesztéseit; amikor meg önálló képviselői indítványt terjesztünk elő, akkor meg pont ezt 
kifogásolják. (Derültség az MSZP-s képviselők részéről.)  

Említette azt is, hogy ilyenkor egy nagyobb törvény kis terjedelmű módosításánál 
abban igaza van valóban, hogy a koherencia megteremtésére is figyelni kell. De nem tudom, 
mennyire figyelte képviselőtársam, például az 1. §-t, amely a Pp. 101. § (2) bekezdését 
módosította, pont azért kellett módosítani, hogy a kivételek közé betegye az egyébként most 
beiktatandó 386/C. § (3) bekezdését.  

Ezek a kiemelt jelentőségű ügyek nem tucatperek, és hangsúlyoztam az elején is, hogy 
itt csak azokban az esetekben van szó hirdetményi kézbesítésről, amikor már az alperes perbe 
bocsátkozott. Tehát itt igazából rosszhiszemű magatartás igen-igen valószínűsíthető.  

Másrészt említette azt, hogy persze, a Pp.-nek vannak bírságolási szabályai a 
perelhúzással kapcsolatban, de azért arra felhívom a figyelmet, hogy több mint 400 milliós 
perérték esetén, mondjuk, az a pár százezer forintos bírság, hogy mondjam, az ügy 
szempontjából nem különösebb jelentőségű.  

Gaudi képviselőtársamnak köszönöm, hogy jónak tartja a javaslatot. Amit az 
ügygondnokkal kapcsolatban elmondott, hogy az ügyvédek erre nem annyira szoktak 
odafigyelni, ebben lehet némi igazság, de hangsúlyozom, hogy itt tényleg komoly ügyekről 
van szó, és csak azokról, amikor egyébként valószínűsíthetően legalábbis súlyos gondatlanság 
merül föl a kézbesítés elmaradása tekintetében. Tehát amikor megszűnt, mondjuk, a 
kézbesítési megbízás, akkor utána, úgy gondolom, azért egy alperestől elvárható, hogy másik 
kézbesítési megbízottat jelöljön.  

Mindezek alapján kérem a bizottságot, hogy vegye tárgysorozatba, illetve utána 
nyilvánítsa általános vitára alkalmasnak. Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik a tárgysorozatba-vételről. 
Tárgysorozatba veszi-e a bizottság a törvényjavaslatot? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Nem volt. A bizottság tehát tárgysorozatba vette a javaslatot. 

Közben megállapítom – már így is szavaztunk –, hogy Lamperth Mónika képviselő 
asszony Ipkovich György képviselő urat a helyettesítésével bízta meg.  

Megnyitom tehát a vitát az általános vitára bocsátás tekintetében. Az előterjesztő 
kíván-e hozzátenni valamit a korábbi vitaszakaszban elmondottakhoz?  

 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Nem, köszönöm. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A kormány a törvényjavaslatról nem tárgyalt, a tárca álláspontját tudom 
tolmácsolni: a tárca támogatja.  

Egy mondattal egészíteném ki az eddig elhangzottakat, hogy a javaslat alkalmas arra – 
úgy gondolom, a képviselő úr gyakorlati tapasztalataiból ered az indoka ennek a javaslatnak –
, hogy az elmúlt egy évben, mióta ezek a kiemelt ügyekben történő speciális szabályok 
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működnek, előfordultak olyan esetek, amikor a külföldi kézbesítés kapcsán a bíró nem tudta 
egyszerűen a folytatólagos tárgyalásra előírt tárgyalási időközt megtartani, mert egyszerűen 
addig nem érkezett vissza semmifajta értesítés, hogy átvette, nem vette át az idézett fél a neki 
küldött iratot. Erre teremt egy megoldást ez a törvényjavaslat, ami ebben a formában 
szerintünk alkalmas az általános vitára. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, ki kíván az általános vitára bocsátás tárgyában 

hozzászólni. Steiner Pál képviselő úr! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tulajdonképpen hosszasan tudnám sorolni a 

kifogásaimat, de egyetlenegy mondat volt a minisztérium igen tisztelt képviselőjétől, 
amelynek alapján azt kell mondjam, hogy példátlan volt az indokolás. Széles Magyarországon 
számos ügyvéd dolgozik, ebből lényegesen kevesebb az országgyűlési képviselő, de akkor 
ezek szerint egyedül Papcsák ügyvéd úrnak van az megadatva, hogy ami az ő praxisában 
előfordul, az azonnal egyéni képviselői indítványként megérkezzen ide az Országgyűlés elé. 
Úgyhogy én még minősíteni sem szeretném ezt az indokolást, főleg a kormány tisztviselője 
részéről.  

Egyébként a válasz pedig megalapozza azt az aggályunkat, amit az elején elmondtunk. 
Tehát a továbbiakban ez egy komolytalan érvelés volt, amivel nincs értelme vitatkozni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs.) Ha nincs, válaszadásra megadom a szót Vas 

Imre képviselő úrnak. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy egy képviselő a 

tapasztalatait nemcsak ügyvédi praxisából, hanem egyébként választópolgárok jelzései 
alapján is szerezheti. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Támogatja-e a bizottság az imént 
tárgysorozatba vett törvényjavaslat általános vitára bocsátását? Az igenlő szavazatokat 
számolom. (Szavazás.) 21 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság a 
törvényjavaslat általános vitára bocsátását támogatja.  

b) Magyarország Alaptörvényének módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5893. szám) 

Következő témánk a tárgysorozatba-vételek körében a Magyarország 
Alaptörvényének módosításáról szóló T/5893. szám alatt benyújtott törvényjavaslat. Az 
előterjesztők: Balczó Zoltán, dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Gyüre Csaba, a Jobbik képviselői.  

Köszöntöm alelnök urat; kérem, fáradjon az előterjesztők helyére. Köszönöm a 
türelmét is, és felkérem, szíveskedjék a javaslatot megindokolni. 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Gaudi-

Nagy Tamás és Gyüre Csaba képviselőtársaimmal együtt benyújtott indítványunk 
Magyarország Alaptörvényét kívánja módosítani, méghozzá egy népszavazással kapcsolatos 
rendelkezés tekintetében. 

Nyilván arra, hogy a nép közvetlen hatalomgyakorlásának milyen elterjedt szokása, 
eszközei vannak az Európai Unióban, erre nem akarok kitérni; csak két példát hadd említsek. 
Az Európai Unión kívül, de Európában, Svájcban a mi szemünkben sokszor nem is nagyon 
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meghatározó kérdésekben akár országos, akár kantonon belüli népszavazásokat tartanak. 
Vagy egy másik példa Írország: Írország esetében minden nemzetközi szerződés 
kötelezettségvállalásról a parlament helyett népszavazással kell dönteni.  

A javaslatunk pontosítani akar egy kivételt, nevezetesen azzal kapcsolatban, hogy nem 
lehet országos népszavazást tartani a 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerint nemzetközi 
szerződésből eredő kötelezettségről; itt ér véget a jelenlegi szabályozás.  

Amikor én jogászokkal vagy képviselőtársakkal beszéltem arról, hogy vajon hogyan 
állunk nemzetközi szerződések megkötésének vagy megszüntetésének kérdésében, ez akkor 
vajon kiterjed-e erre vagy sem, teljesen eltérő jogi okfejtéseket és válaszokat kaptam. Egy 
példát hadd mondjak. Teljesen természetesnek tartom, hogy például arról nem lehet 
népszavazást kiírni, hogy Magyarország vámbevételeit fordítsuk az egészségügy 
finanszírozására. Ugyanis az Európai Unió tagjaként hatályos kötelezettség van a 
vámbevételek jelenleg 75, a továbbiakban 90 százalékának uniós központi forráshoz 
továbbítására, tehát ezt nem tehetnénk népszavazás tárgyává. Ugyanakkor önmagában az 
Unióba való belépésről népszavazás döntött. Tehát a mi módosításunk a következőt 
tartalmazná, egy értelmezéspontosítást: nevezetesen, nem lehet országos népszavazást tartani 
nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről, kivéve nemzetközi szerződés megkötéséről 
vagy megszüntetéséről szóló döntést. És hadd tegyem hozzá, ez a pontosítás arra az esetre is 
vonatkozik, hogy adott esetben egy kormány rendel el népszavazást. Hogy példát mondjak: 
Csehország, miközben az európaktumot, a költségvetési uniót jelenleg nem támogatja, a 
kormány kijelentette, hogy bármely esetben a kormány erről népszavazást fog elrendelni. 
Tehát a mi javaslatunk valóban ilyenekre vonatkozik, akár az európaktum ratifikálására 
országgyűlési helyett népszavazásra, vagy bármely más nemzetközi szerződés megkötésének 
vagy megszüntetésének a kérdése. És ez azt jelenti, hogy a parlament jogalkotó, tehát 
lehetetlen, hogy a törvényben egy ilyen fontos kérdésre vonatkozóan, mint a nép közvetlen 
hatalomgyakorlása, ilyen kétségek merüljenek föl. A jogalkotói szándékot ebben a helyzetben 
teljesen világosan kell látni, és a meggyőződésünk szerinti helyes szabályozást ilyen módon 
kívánjuk világossá tenni. Tehát a tiltás mellett ott szerepel, hogy „kivéve nemzetközi 
szerződés megkötéséről vagy megszüntetéséről szóló döntést”. 

Ez tehát a javaslatunk, amelyhez várjuk a tisztelt bizottság véleményét, támogatását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr! 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Az alaptörvényünk szerint a 

választópolgárok vagy az emberek a népfelségből eredő jogaikat elsősorban választott 
képviselőik útján gyakorolják, és csak kivételesen népszavazás útján.  

Az alelnök úr vámbevételekre vonatkozó példája, megmondom őszintén, kifejezetten 
rossz példa, mert ugyanúgy az alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésének b) pontja kifejezetten 
tiltja például a központi költségvetésről, központi költségvetés végrehajtásáról, a központi 
adónemekről, illetékekről, járulékokról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről 
szóló törvény tartalmáról történő népszavazást. Tehát ha ezt még az Országgyűlés el is 
fogadná, amit én egyébként nem javaslok, akkor sem lehetne egyébként a vámbevételek 
tekintetében népszavazást tartani, mert ez benne van a kivételek között; illetve az, hogy azt 
mire költsük, mert az pedig a költségvetésre vonatkozik.  

Egyébként pedig a javaslat túlzottan tágra kívánja nyitni a népszavazás körét, amit én 
nem javaslok. Úgyhogy kérem képviselőtársaimat, hogy ne vegyék tárgysorozatba a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úr! Utána pedig majd én szeretnék hozzászólni. 



- 31 - 

 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én nem értek egyet a Vas Imre képviselőtársam által elmondottakkal, hiszen talán éppen az, 
amit ő elmondott, támasztja alá azt, hogy szükséges ennek a szabályozása. S valóban igaz, 
hogy a Balczó alelnök úr által elmondottak alapján ezt kétféleképpen is lehet értelmezni, és 
sajnos azt látjuk, hogy adott esetben nem úgy értelmezik akár az alaptörvényt is, ha az 
Országos Választási Bizottság előtti döntésről lenne szó, mint ahogy azt adott esetben kellene, 
és szükséges lenne az, hogy ezt egyértelműsítsük. Ebben az esetben pedig valóban annak 
kellene érvényesülnie, amit Vas Imre képviselőtársam elmondott, mégpedig az alaptörvény B) 
cikk (3) bekezdésének, miszerint a közhatalom forrása a nép, és azt is idézte Vas Imre 
képviselőtársam, hogy ezt a hatalmat általában képviselői útján gyakorolja, és csak 
kivételesen közvetlenül. Azonban én azt gondolom, hogy az a kérdés, ami itt felmerült 
példaként, illetve önmagában a nemzetközi szerződések megkötése és megszüntetése 
általában olyan fontos kérdéseket szabályoz, aminél nagyon lényeges lenne az, hogy a 
közhatalomnak ez eredeti forrása, tehát maga a nép tudjon ezekről dönteni. Nyilván nem 
mindenfajta kis nemzetközi szerződések megkötéséről lenne szó, de a jelentősebb tárgyú 
szerződéseknél ez nagyon fontos. Főleg akkor, amikor maga a népképviseleti szerv nagyon 
sok esetben nem kapott gyakorlatilag felhatalmazást annak a kérdésnek az eldöntésére, hiszen 
mint a pénzügyi európaktumnak a megkötése sem szerepelt a 2010-es választásokon, hiszen 
nem tudtuk azt, senki nem tudta a választók közül sem, hogy sor fog kerülni – ezt csak 
példaként mondom – egy ilyen jövendőbeli szerződésre, önmagában erre nem kapott a 
kormány felhatalmazást, illetve egyik párt sem ennek az aláírására. S amikor ez nagyon fontos 
az ország, a nemzet szempontjából, akkor bizony célszerű lenne, ha visszanyúlnánk a 
közhatalom eredeti forrásához, azaz a néphez, és ők dönthetnék el, hogy a kiemelt jelentőségű 
ügyekben milyen döntést is akarnak hozni, és ne bízzuk rá néhány országgyűlési képviselőre. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Átadom az ülés vezetését Gyüre Csabának hozzászólási lehetőségem 

érdekében. 
 

(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, és megadom a szót elnök úr számára. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Az én álláspontom szerint az 

alaptörvény hatályos szövege egyértelmű: nem lehet országos népszavazást tartani 
„nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről”. Ez a szabály az én jogértelmezésem szerint 
teljesen egyértelmű, és nem zárja ki azt, hogy nemzetközi szerződésről magáról ne lehessen 
népszavazást tartani, akár a megkötéséről, akár nemzetközi szerződés felbontásáról. Ergo az 
alaptörvény-módosító javaslat felesleges, és én ezért nem tudom támogatni. Az alaptörvény, 
még egyszer mondom, egyértelműen rendezi a kérdést. 

Elfogadom azt, amit Balczó képviselő úr mond, hogy biztosan lehetnek jogászok, akik 
más véleményen vannak, akár még tekintélyes jogászok is, de a jogalkotási szükségességet 
nehogy már egyes jogászok jogértelmezési álláspontja határozza meg, adott esetben tévedése! 
A szöveg nyelvtani értelemben egyszerűen megkérdőjelezhetetlen: „nemzetközi szerződésből 
eredő kötelezettségről”. Ha az alaptörvény ki akarta volna zárni magának a nemzetközi 
szerződésnek a megkötéséről vagy felbontásáról, azaz kilépésről, például egy nemzetközi 
konvencióból való kilépésről történő népszavazás lehetőségét, akkor azt mondta volna ki, 
hogy nem lehet népszavazást tartani nemzetközi szerződésről. Pont.  
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Én úgy gondolom – ez az én véleményem legalábbis, és a szavazatomat is ez fogja 
meghatározni –, hogy fölösleges az alaptörvény-módosítás, csak azért, mert bizonyára, ezt 
természetesen nem vonom kétségbe, alelnök úr hallott ellentétes jogászi véleményt, és el 
tudom képzelni, hogy úgy gondolják egyes jogászok, hogy ezen lehet vitatkozni, de az 
alkotmányozónak a tollát ezek a szempontok ne vezessék.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Megadom a szót Gaudi-Nagy Tamásnak, és visszaadom az elnöklést elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr, alelnök úr. A 

kérdésfeltevés indokoltságát szerintem az húzza alá, és azért is nyújtottuk be ezt az 
alaptörvény-módosítási javaslatot, mert az Országos Választási Bizottság saját 
joggyakorlatában sorozatosan ilyen helytelen módon, tehát nem úgy értelmezi helyesen, 
ahogy elnök úr értelmezi, meg ahogy mi értelmezzük, magyarul, mondjuk, például az európai 
uniós tagságunkról szóló döntés, annak megszüntetése vagy annak létesítése – most már csak 
a megszüntetésről lehet beszélni, miután betuszkoltak minket a 2003-as népszavazáskor, 
annak következményeképpen –, ezt az Országos Választási Bizottság úgy tekinti, hogy ha 
valaki az Európai Unióból való kilépés érdekében kezdeményez népszavazási aláírásgyűjtést, 
akkor ezt az OVB a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségnek tekinti, nyilvánvaló 
helytelenül, de akkor itt valamit tenni kell. Tehát tétlennek nem szabad maradnunk, az biztos. 
Mi tehát azért gondoltuk azt, hogy akkor öntsünk teljesen tiszta vizet a pohárba, és a 
jogértelmezésben nem túl erős – hogy mondjam… – képességeket mutató OVB tagjai se 
tudjanak már a jövőben ilyen hajmeresztő érveléseket előhozni, mondjuk, az EU-ból való 
kilépéssel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésre. Vagy a fiskális unióról szóló paktum, 
amelyet aláírt a kormány, ott sem az lenne egy általunk jónak tartott kezdeményezés tárgya, 
hogy most akkor betartsuk-e a (3) bekezdést vagy az 3. § (1) bekezdését, hanem hogy úgy, 
ahogy van, en bloc, ezt hiába írta alá a kormány, és hiába vállalta a költségvetés fölötti EU-
kontrollt, ezt nem szeretik a magyar emberek és ezt nem kívánjuk.  

Nagyon frappánsan fogalmazta meg itt Katona Gábor, a frakciónk szakértője, hogy 
tulajdonképpen az a helyes értelmezés, ha azt mondjuk, hogy „nemzetközi szerződésből 
származó kötelezettség a megkötött szerződést betartani, de nem nemzetközi szerződésből 
származó kötelezettség a szerződés kereteiben benn maradni”. Ebben teljesen egyetértünk, 
csak sajnos van egy rendkívül sérelmes helyzet, hogy nem egy és nem két ilyen irányú vagy 
bármilyen nemzetközi szerződésben való tagságunkat megszüntető népszavazási 
kezdeményezést elfektet, elvág, elutasít az Országos Választási Bizottság; nagyon remélem, 
hogy a Kúria ezeket helyre fogja tenni. De ha nem teszi helyre, akkor valamit tennünk kell. 
Tehát én akkor hadd javasoljam azt, hogy ha és amennyiben mégsem támogatnák ezt az 
alaptörvény-módosítási javaslatunkat, amit szeretnénk, ha támogatnának, akkor viszont 
utaljuk ezt a kérdést az alkotmányügyi bizottság végrehajtást ellenőrző albizottságának 
hatáskörébe, mert ez egy alapvető, nagyon-nagyon komoly kérdéssel kapcsolatos, durva 
jogalkalmazási anomáliát vet föl. Márpedig szerintünk a magyar embereknek igenis kell hogy 
legyen szabadsága abban, hogy döntsön arról, hogy az Európai Unió tagja kíván-e maradni a 
jövőben vagy sem. Már csak azért is, mert népszavazás döntött annak idején a belépésről, az 
alkotmány 79. §-ába beleillesztettek egy rendelkezést, illetve alkottak egy új 79. §-t ennek 
kedvéért. Tehát itt a fő útvonal szerintünk az, hogy a népszuverenitást ne korlátozzuk.  

Kivételes eszköz, mondja Vas Imre képviselőtársunk. Igen, kivételes eszköz a magyar 
jogrendben a népszavazás, de ez nem jelenti azt, hogy annyira kivételes kell legyen, hogy egy 
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ilyen súlyos kérdésben, ahol hazánk gyarmatosításának csúcsra járatását éljük meg 
mindannyian, és kormány közeli mozgalmak indultak „nem leszünk gyarmat” címmel, akkor 
nem hiszem, hogy nagy dolgok választanának el minket attól a közös gondolattól, hogy az 
Európai Uniónak nem szabad tagjának maradni. 

Egy utolsó zárójeles megjegyzés: ennek fényében viszont nagyon szomorú, hogy 
maga az alaptörvény, ezt azért ne felejtsük el, 50 százalék plusz egyre felvitte az 
eredményességi és érvényességi küszöböt, tehát jelentősen megnehezítve a népszavazás-
kezdeményezés lehetőségét Magyarországon, de ez sem rettent el minket. Hiszen szerintünk 
4 millió plusz egy fő bizonyára egyértelműen igent fog mondani a kilépésre az Európai 
Unióból, ha ennek eljön az ideje. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Csak nagyon röviden, mert 

tulajdonképpen a legtöbb dolog elhangzott már előttem. 
Köszönjük egyrészt elnök úrnak ezt az értelmezését, ami véleményünk szerint is az 

egyetlen logikus értelmezés. Az már egy jogállami perverzitás, hogy ha van egy egyértelmű 
értelmezés, és az nem valósul meg, vagy a gyakorlatban a szervek nem tartják be, vagy az erre 
hivatottak máshogy értelmezik. Ha ez így van, akkor viszont a jogalkotónak kell teljesen 
egyértelművé tenni azt, hogy mi volt az ő szándéka, egyértelművé tenni, hogy milyen irányba 
szeretné a jogalkalmazást vinni, illetve vezetni. Úgy tűnik, hogy számos esetben nem elég az 
egyértelmű megfogalmazás, még jobban és még pontosabban kell ezt leírni. S tulajdonképpen 
Balczó képviselőtársunk, alelnök úr erre tesz javaslatot, hogy ez a jövőben megfelelő módon, 
a megfelelő jogbiztonság kialakítása érdekében félreértelmezhetetlenül érvényesülhessen. Ez 
szerintünk az alaptörvénynek is az érdeke, és egyúttal mindenkinek, aki ennek a szellemiségét 
be szeretné tartani; így, gondolom, az önöké is. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Ismét felszólalásra kért lehetőséget 

– ígérete szerint egy mondat erejéig (Derültség.) – Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr. 
Megadom a szót. 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A jegyzőkönyv kedvéért, csak hogy 

pontosítsam, mely OVB-határozatokról van szó, amelyek ezt az abszolút törvénysértő és 
alaptörvénysértő értelmezést tartalmazzák: ez egyrészt az IMF-tagságról szóló 32/2012-es, a 
31/2012-es és a 30/2012-es; a középső az EU-tagsággal kapcsolatos, a legutolsó pedig a 
NATO-tagsággal kapcsolatos kérdéskörök. Tehát ezek miatt vált szükségessé a módosító 
javaslat benyújtása. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás ha nincs, a vitát lezárom. Válaszadásra 

megadom a szót Balczó Zoltán alelnök úrnak. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Vas Imre Képviselő 

Úr! Ne vegye személyeskedésnek, de úgy tűnik, hogy az előterjesztői mivolta elfárasztotta a 
koncentrációban. (Derültség.) Én arra mondtam példát, hogy teljesen egyértelmű, hogy 
például a vámbevételek kérdéséről nem lehet népszavazást tartani, mert az egy EU-s 
kötelezettség. Ön erre azt mondja nekem, hogy van egy másik pont, ami szerint szintén nem 
lehet. Hadd mondjam tehát: pontosan arra hoztam példának, hogy nem lehet. 
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S engedje meg Salamon elnök úr, hogy megszólítsam, és elnöki minőségében. Az, 
hogy tekintélyes jogászoknak eltérő álláspontja van, és ön mint akit ebben a kérdésben 
legtekintélyesebb jogásznak kell megítéljünk (Dr. Salamon László a kezével tiltakozó 
mozdulatot tesz.), szerepe és tudása alapján is, a szerepe az, hogy a Magyar Köztársaság…, 
bocsánat, tévedtem…, Magyarország Országgyűlésének Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottságának elnöke, akinek véleménye egy ilyen döntést nagyban befolyásol. Itt 
nem arról van szó, hogy jogászok hogyan látják. A hivatkozott OVB-határozatok teljesen 
világossá tették, hogy a népszavazás kérdésében, annak lehetővé tételében felhatalmazott 
testület ezt az alapszabályt, ezt az alaptörvényt nem úgy értelmezi, ahogy ön. Hát akkor 
hogyan lehet másképp változtatni ezen a helyzeten? Hogy ön magánemberként ír nekik egy 
levelet? Hát miért nem az ennek a kérdésnek a teljesen világos megoldása, most ezt attól 
függetlenül mondom, hogy valaki egyetért-e ezzel vagy nem, de hát ha ez a jogértelmezés, és 
a leghivatottabb testület nem így értelmezi, akkor mi akadálya van annak, hogy ezt azzal a 
kiegészítéssel oldjuk meg, amit mi itt megfogalmaztunk? Ha ezt nem tesszük meg, akkor 
változatlanul elfogadjuk, és nem az, hogy nagy tekintélyű emberek eltérő módon látják, 
hanem akkor ez a bizottság tudomásul veszi, hogy az Országos Választási Bizottság mint a 
népszavazások kérdésében, annak lehetővé tételében alkotmányos, közjogi felhatalmazással 
rendelkező testület, teljesen eltérő módon értelmezi az adott jogszabályt, mint a jogalkotó. 

Úgyhogy én ennek a felelősségnek a figyelembevételével kérem önöket az 
indítványunkról való szavazásra. Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Akkor határozathozatal következik. Ki támogatja az alkotmánymódosító 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét? Az igenlő szavazatokat számolom. (Szavazás.) 3 igen 
szavazatot kapott. Ki ellenzi? (Szavazás.) 22 nem. A bizottság tehát nem vette tárgysorozatba 
a javaslatot.  

c) A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat (H/5991. szám) 

Következik a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni 
határozott fellépésről szóló H/5991. számú határozati javaslat. Mesterházy Attila és 
Harangozó Gábor képviselő urak jegyzik. Előterjesztőt nem látok. (Jelzésre, dr. Steiner 
Pálhoz:) Ön is csatlakozott az előterjesztőkhöz? (Dr. Steiner Pál: Igen.) Ezt nem tudtam, 
újfent, mint ahogy a kormányoldalon sem tudtam a másik törvényjavaslatnál, tehát a 
tájékozatlanságban 1:1 a mérkőzés állása.  

Ezek után megadom a szót Steiner Pál úrnak mint előterjesztőnek.  
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előterjesztés 

önmagáért beszél, úgy vélem, különösképpen indokolni nem kell. Megjegyezném, hogy az 
Európa Tanács által elfogadott határozati javaslatra épül, azt hiteles magyar fordítás alapján 
szinte szó szerint veszi át. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben is Európához kell 
tartoznunk, és ezért célszerű lenne, ha a Magyar Országgyűlés ezt a határozatot elfogadná, és 
ünnepélyes formában elkötelezné magát a rasszizmus, az idegengyűlölet és a szélsőség 
valamennyi formája elleni határozott fellépés mellett.  

Nyilvánvalóan hosszasan tudnám indokolni, de tekintettel arra, hogy hamarosan 
kezdődik a plenáris ülés, ettől most eltekintenék, hiszen a szöveg magától adja az 
elfogadhatóságát. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a hozzászólások lehetőségét. Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úr! 

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem 

mintha bármit magunka vennénk (Derültség.) ebből a fércműből, ami elénk került, de ha már 
itt van és napirendre került, nem tudom megállni azt, hogy azt a kis észrevételt ne tegyem 
meg, hogy vajon hogyan illeszkedik az MSZP által felvetett szélsőségesség, rasszizmus és 
idegengyűlölet keretei közé, mondjuk, az az esetkör, amelyet az én személyemben úgy 
határozott meg – bár nem definiálta személyemet, csak én felismertem magam itt az 
indokolásból (Derültség.) –, mégpedig úgy, hogy „az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének január 25-ei ülésén a svéd néppárti alelnök és a Jobbik képviselője közötti” – 
ez én volnék – „vitát követően a jobboldali radikális képviselő felszólította a ’magyar 
hazafiakat’ a svéd képviselő elleni fellépésre.”  

Ez a tipikus tisztességtelen, csúsztató, hazug, bolsevik típusú propagandafordulat 
(Derültség.), amelyet itt most tetten érhetünk. Mert miről volt szó? Ha már itt vagyunk, akkor 
egy picit beszéljük meg! Röviden arról volt szó, hogy én nem átallottam az Európa Tanács 
üléstermében kitenni egy körülbelül ekkora (Körülbelül 10 centiméteres nagyságot mutat.) 
piros-fehér-zöld zászlócskát a helyemre, ahol én ültem; történetesen éppen a Szerbiáról szóló 
jelentés vitájában. Ez egy viszonylag kialakult szokás az Európai Parlamentben, az Európa 
Tanácsban nem szokott gyakran előfordulni, vagy nem emlékszem rá, de ez nem jelenti azt, 
hogy bármi tiltotta volna. És a házszabály sem tiltotta. És miután ezt én megtettem, utána a 
svéd néppárti alelnök, Pourbaix-Lundin alelnök asszony – néppárti alelnök asszony! – azt 
követelte tőlem, hogy távolítsam el a zászlót. Szót kértem, és jeleztem, hogy ezt nem kívánom 
megtenni, mivel sem a házszabály nem tiltja, színes Európában vagyunk, a tolerancia 
hazájában, s a többi, miért ne lehetne a magunk színeit felmutatni, ha mások is felmutathatják, 
munkájukban adott esetben vagy szellemiségükben, s a többi. A lényeg az, hogy ezután rövid 
konzultációt kezdeményeztem az egyik tekintélyes svájci képviselővel, hogy mit tegyek, és 
miközben elmentem oda, és már tartottam vissza a helyemre, egy biztonsági őrt küldött oda a 
néppárti alelnök, aki ledöntötte a zászlómat. Tehát szerintem a nemzeti jelkép megsértésének 
a vétségét követte el ezzel, úgyhogy én ennek megfelelően fogok is majd valószínűleg 
büntetőeljárást kezdeményezni vele szemben. Mindenesetre a dolog lényege az, hogy ennek 
kapcsán szélsőségesség, nem tudom, rasszizmus, idegengyűlölet jusson eszébe valakinek, egy 
ilyen jelenség kapcsán ez jut valakinek az eszébe, azt egyszerűen sajnálatosnak tartom, orvosi 
esetnek tartom.  

S azért csak folytatásképpen elmondom, az történt, hogy én erről az esetről 
tájékoztattam a magyar választópolgárokat, föltettem a honlapomra, néhány más honlap is 
átvette ennek a felvételét, és azt írtam egy közleményben, hogy kérem magyar honfitársaimat, 
hogy akinek véleménye van az ügyről, az írja meg véleményét a svéd néppárti alelnöknek. 
Ennyi, és nem több történt. (Dr. Gruber Attila: Ezt meg is tették.) Igen, ezt megtették, a 
véleményüket megírták, és gondolom, nem dicsérő jelzőket kapott a svéd néppárti alelnök, aki 
valószínűleg ennek hatására, nem tudom, állítólag a svéd nemzetbiztonságtól kezdve 
mindenhova, fűhöz-fához szaladgált rémületében. Csak ugye azt kellene most már végre 
megtanulni az Európában élő nemzeteknek meg a kevésbé látható nemzeteknek, hogy ne 
húzzanak ujjat a magyarsággal, vagy legalábbis tekintsék legalább olyan egyenrangú félnek, 
mint más nemzetet. Tehát magyarul, az egész határozatnak a hitelességét, komolyan 
vehetőségét ez romba, porba dönti, hogy egy ilyen esetről, a magyar zászlót ért sérelem 
esetéről rasszizmus meg idegengyűlölet jut eszébe. (Dr. Staudt Gábor: És a svédek ellen akar 
fellépni emiatt.) Igen, azt mondja Staudt Gábor képviselőtársam, hogy lehet, hogy a 
magyarságvédelem vezeti itt az MSZP-t ebben a határozati előterjesztésben – vagy lehet, 
hogy a svédek iránti védelem? Nem tudom, mert én a svédeket nem gyűlölöm, eddig sem 
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gyűlöltem, bár kevésbé szeretem mostanában őket, mert nagyon sok támadást vezetnek 
Magyarország ellen az Európa Tanácsban. Éppen Lundin asszony volt az egyik leghangosabb 
szószóló ezzel kapcsolatosan, monitoringozást kezdeményezett Magyarország ellen.  

No, mindenesetre száz szónak is egy a vége, ezt a fajta utat, én úgy gondolom, teljesen 
el kell felejteni, ugyanis a véleménynyilvánítási szabadság és a demokratikus választójogi 
elvek súlyos sérelmét jelenti az, hogy gyakorlatilag választott képviselőket kívánnak ilyen és 
ehhez hasonló módszerekkel regulázni. Én annyit tudok üzenni Steiner Pál 
képviselőtársamnak és mindenki másnak, aki úgy érzi, hogy nem szimpatikus neki mindaz, 
amit mondjuk, akár a Jobbik képviselői itt képviselnek, vagy akár amit az LMP vagy bárki 
más – az LMP részéről is hallottunk már magyarellenes kirohanásokat éppenséggel –, akkor 
fogja be a fülét, vagy menjen ki, vagy nem tudom, valami más gyógyszert vegyen be, de ne 
ilyen határozatokkal fárassza az Országgyűlés munkáját.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr; próbálom nem 

mosolyogva elmondani… Szóval az a helyzet, hogy én is tudnék mindenféle érdekes 
történeteket mesélni, aminek egyébként semmi köze nincs az előterjesztéshez. Ilyen 
hallhattunk Gaudi képviselőtársamtól is. Ez egy nagyon érdekes történet volt, nyilvánvalóan 
sok tanulsága van ennek a történetnek. Többek között a tanulsága az is, hogy semmi köze 
nincs a beterjesztett törvényjavaslathoz. Zárójelben mondom, hogy nemcsak a történet jellege 
miatt nincs köze a javaslathoz, hanem a helyszín miatt sincs köze, hiszen ez az előterjesztés a 
Magyar Országgyűlés munkájára vonatkozna, nem pedig az Európa Tanács munkájára. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Akkor miért írtátok bele?) Így megnyugtatom képviselőtársamat, hogy 
ez alapján a törvény alapján őt biztosan nem lehetne felelősségre vonni ebben a történetben 
semmiért. Ahogy valószínűleg mást sem lehetne ez alapján a törvényjavaslat alapján ebből a 
történetből felelősségre vonni semmiért. 

Ha képviselőtársamnak nem tetszett az az eseménysor, ami vele történt, ezt én el 
tudom fogadni; erről természetesen kezdeményezhet bármilyen eljárást. Csak én azt 
szeretném kérni, hogy aki hozzászól ehhez a témához, az szóljon hozzá ahhoz az 
előterjesztéshez, ami előttünk fekszik.  

Azt gondolom, nagyon egyértelműen kifejezi ennek a tartalmát maga az előterjesztés 
címe is: a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat. Ilyen elfogadott határozati javaslatoknak számos példája 
van Európában, ezt csak fideszes képviselőtársaimnak mondom, akik gyakorta hivatkoznak az 
európai példák sorára a saját előterjesztéseiknél. És valóban, van erről egy nemzetközi döntés 
is. Azt gondolom, mindenkinek érdeke az, hogy Magyarországon a parlamenti viták kulturált 
mederben folyjanak, hogy Magyarországon az országgyűlési működés során ne lehessen 
társadalmi csoportokat sértő és megbélyegző mondatokat mondani. Én úgy hiszem, hogy 
enélkül is mindenki szabadon kifejtheti a véleményét, akár olyan kényes témákról is, amelyek 
adott esetben társadalmi csoportokat érintenek, akár még hátrányosan is. Ez tehát nem kívánja 
általában a képviselői beszédjogot korlátozni, a szólásszabadságot korlátozni. Egész 
egyszerűen egy olyan korlátot kíván felállítani, hogy nem lehet az egyes társadalmi 
csoportokat emberi méltóságukban súlyosan sértő mondatokat hangoztatni. 

Én azt gondolom, ez egy nemes ügy, egy nemes cél, és ezért kérem 
képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás okából felkérem Gyüre Csabát, vegye át az ülés 

vezetését. 



- 37 - 

 
(Az ülés vezetését dr. Gyüre Csaba, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót elnök úrnak. 
 
DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Bizottság! Kezembe vévén a határozatot, 

olvasom a felvezető szöveget: „Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy az általa az 
Országgyűléshez benyújtandó, az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatban”, és itt megállok, 
mert a következőt konstatálom. Könnyen elképzelhető, hogy előbb fog megszületni az 
Országgyűlésről szóló törvény, mint ha ezt tárgysorozatba vesszük és tárgyalni kezdjük, 
ennek az országgyűlési határozatnak az elfogadása. Tehát függetlenül a tartalomtól – nyilván 
valamennyien egyetértünk mind a szélsőségesség, mind a rasszizmus, mind az idegengyűlölet 
formái elleni küzdelemben és összefogásban; tehát függetlenül ettől a tartalomtól –, ez a 
javaslat ilyen értelemben elkésett; egyszer. Semmi akadálya nincs és nem lesz módosító 
javaslatokkal, hogy ha nem kielégítő az országgyűlési törvény – én erről most nem tudok 
állást foglalni, mert annyit tudok, hogy benyújtotta a kormány, de én még nem olvastam –, ha 
bármely képviselőtársunk nem tartja kielégítőnek az ott foglalt ilyen rendelkezéseket, akkor 
semmi akadálya, hogy módosító javaslatokkal igyekezzenek ezeket a szempontokat 
érvényesíteni.  

Amit egyébként eddig hallottam a sajtóból erről a törvényjavaslatról, az arra enged 
következtetni, hogy az Országgyűlés elnöke – és ezt nagyon helyesnek és nagyon fontosnak 
tartom, bár nem erről tárgyalunk most – nagyon határozott és egyértelmű eszközöket kap a 
parlamenti fegyelem megtartására. A parlamenti fegyelmi jogkör kulcskérdés. Nagyon sok 
országban ezt megvalósították, és fontos, hogy mi is megvalósítsuk, és ennek keretében 
szerény véleményem szerint az olyan kérdések is határozottan kezelhetők, amelyeket ez a 
határozati javaslat mint megszüntetendő jelenségeket megemlít.  

Tehát összegezve, én úgy gondolom, azokat a kérdéseket, amelyeket a határozati 
javaslat meg akar oldani, a már benyújtott, Országgyűlésről szóló törvényben kell 
megoldanunk, kezelnünk, és ilyen értelemben ez az országgyűlési határozat gyakorlatilag 
feleslegessé válik.  

 
ELNÖK: Megadom a szót Bárándy Gergelynek, és visszaadom az elnöklést elnök 

úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Salamon László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, alelnök úr. Először is 

szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem a javaslat késett el, hanem a javaslat tárgyalása. 
Ugyanis februárban került benyújtásra ez a javaslat. És ráadásul szeretném azt is 
hangsúlyozni, hogy nem először; egyszer már volt a Ház előtt, most másodszor van a Ház 
előtt a javaslat. Ezt csak arra utalással mondom, hogy elkéstünk-e vele vagy nem. 

A másik, hogy akkor ezek szerint alelnök úrral ellentétben én olvastam a 
Házszabálynak nem is a módosítását, hanem az új országgyűlési törvényről szóló 
előterjesztést, és megmondom őszintén, bizonyos utalások vannak a képviselők fegyelmezési 
jogkörének tekintetében az elnöknél, de ezek abszolút általánosak, és olyan mélységben, 
ahogy ez a határozati javaslat javasolni kívánja, nincs benne az előterjesztésben. Tehát én úgy 
hiszem, hogy a Fidesznek, a kormánytöbbségnek számtalan eszköze van arra, hogy 
meggyorsítsa az eljárást. Tudomásom szerint az új országgyűlési törvénytervezetről egyetlen 
bizottság sem tárgyalt még. Tehát ha ezt most tárgysorozatba vesszük és általános vitára 
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alkalmasnak tartjuk és tekintjük, akkor ennek az elfogadása a házszabályi rendelkezések 
értelmében meg fogja előzni az új országgyűlési törvény elfogadását.  

Éppen ezért azt gondolom, hogy bizony van létjogosultsága ennek a határozati 
javaslatnak. Annál is inkább, mert az előterjesztőknek lehetőségük van ezt a vita folyamán – 
természetesen az Országgyűlés engedélyével – visszavonni. Tehát ha látszik, látjuk azt, hogy 
az Országgyűlésről szóló törvényjavaslathoz olyan módosító javaslat érkezik, amelyet adott 
esetben el is fogad az Országgyűlés addig, ami tartalmában megegyezik az itt határozati 
javaslatban foglaltakkal, akkor természetesen az országgyűlési vitát nem kell elvinni a 
zárószavazásig. De ezt én a jelen pillanatban még nem látom. Tehát úgy hiszem, hogy ha már 
ilyenkor tárgyaljuk – szerencsésebb lett volna kicsit korábban –, akkor is indokolt még most 
is ennek a határozati javaslatnak a tárgyalása. S bízunk abban, hogy ha másra nem lesz jó, 
legalább figyelemfelhívásnak igen, hogy egy ilyen tárgyú módosítása már most látszik és már 
most indokoltnak látszik az országgyűlési törvényben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Csak tájékoztatásul, képviselő úr: a Házszabály 30 napot ír elő a 

tárgysorozatba-vételre. Nagyon figyelünk. (Dr. Bárándy Gergely: Rendben van!) A 
következő napirendi pont is csak ezért került be – ahhoz majd fogok egyébként egy-két 
megjegyzést fűzni… (Dr. Bárándy Gergely: Nem is beszéltem házszabálysértésről!)  A 
Házszabályt megtartottuk. Elég sok tárgysorozatba-vételt tárgyalunk hétről hétre. Úgyhogy 
ezzel semmilyen hibát nem követtünk el, ennek ez a tárgyalási menete. 

Ha nincs további hozzászólás, a viszonválasz lehetősége Steiner Pál képviselő úré. 
Tessék, képviselő úr! 

 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Először az érdemi 

részére szeretnék reagálni, mert Bárándy képviselő úr kivételével tartalmi hozzászólást én 
nem hallottam. 

Ha megnézik az előterjesztés 2. oldalát, semmi mást nem teszünk 
képviselőtársaimmal, mint hogy felhívjuk a figyelmét a Magyar Országgyűlésnek az Európa 
Tanács Közgyűlésének különböző kéréseire. Utalok itt például az európai politikai pártok 
chartájára a rasszizmus nélküli társadalmakért, valamint a rasszista, antiszemita és 
idegenellenes elemek politikai diskurzusban való használatáról szóló deklarációra. Utalok 
arra, hogy a Közgyűlés felhívja a tagállamokat, hogy kikkel és hogyan kezdeményezzenek 
párbeszédet. Utalunk arra, hogy a miniszteri bizottság a gyűlöletbeszéd elleni ajánlásainak 
megfelelően már korábban tett arra ajánlást, hogy a büntetőjogba építsék be ezeket a 
rendelkezéseket. Utalunk arra, hogy a Közgyűlés felhívja a tagállamokat, hogy 
kezdeményezzék etikai bizottság felállítását. És utalunk arra, hogy a Közgyűlés felhívja a 
tagállamok figyelmét arra, hogy a szélsőséges politikai pártok tevékenységének korlátozása 
vagy betiltása összhangban áll az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogával. Az első 
kérdés tehát, ami itt igazán az asztalra kívánkozik a nagytiszteletű bizottság elé, hogy ezek 
miért nem történtek meg eddig, mert a gyűlöletbeszéd kivételével nekem nincs erről 
ismeretem, hogy a Magyar Országgyűlés elé kerültek volna ezek a tárgykörök.  

Ebből következően az is látszik, hogy mi egy olyan kérdést vetünk fel Mesterházy 
Attila és Harangozó Gábor képviselőtársaimmal közösen, ami egész Európában fontos kérdés; 
olyannyira fontos kérdés, hogy ezek a kiváló európai szervek felhívják a tagállamokat 
ezeknek a kérdéseknek a rendezésére. Tehát ezzel szeretném bizonyítani azt, hogy nekünk 
nem egyszerűen eszünkbe jutott valami kommunikációs okokból, hanem egy súlyos probléma 
megoldására teszünk javaslatot, és ebből következően vélhetően a vitából most azt 
érzékeltem, hogy a kormánypártok nem fogják ezt támogatni, de akkor szembe kell nézniük 
azzal a felelősséggel, hogy miért is nem teljesítik az európai szervek felhívását. 
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Van a vitában viszont két olyan elem, amelyet szeretnék megemlíteni, anélkül, hogy 
bármiféle személyeskedést tennék. Őszintén szólva, ha humorosan fognám fel a dolgot, lelki 
szemeim előtt láttam, amint Gaudi képviselőtársamat a svéd nehézvértesek megtámadták, és 
ledöntötték a zászlót az ő asztalán, ő pedig lovagolva, a magyarok villámainak megfelelően 
válaszolt erre a kihívásra. De kétségkívül el tudok tekinteni ettől az indokolástól, az 
indokolásnak ettől a részétől, ha csupán erről volt szó, mert a világért sem szeretnék 
beavatkozni az ősmagyarok és a svédek harcába. 

Van ennél több más utalás is, ami sajnos felborzolta a magyar közvéleményt több 
alkalommal, és ebből következően is szükséges ennek az etikai bizottságnak a létrehozása. 

A másik, amit szeretnék elnök úrnak megjegyezni, illő tisztelettel. Korábban én ezt az 
„egyebekben” akartam megemlíteni, de eltekintek ettől, hogy önálló témakörként használjam 
föl ezt az ügyet, viszont itt megemlíteném. 

Én elnök urat tényleg mint egy neves jogászprofesszort, aki generációkat tanít, 
tisztelem a tudományos tevékenysége miatt. De arra szeretném kérni, elnök úr, tisztelettel, 
hogy olyan jogi érveléseket ne adjon elő elnöki hatalmával visszaélve, ami nem felel meg a 
valóságnak. Bárándy képviselőtársam világosan elmondta: február 20-ai keltezésű ez a 
beadvány, és ez a második ilyen típusú beadványunk. Az ön által citált házszabálytörvény, 
amely önmagában még megnevezésre is érdekes és izgalmas – hogy más jelzőket ne tegyek –, 
az az elmúlt hét végén került nyilvánosságra. Hiszen maga az elnök úr mondta, hogy maga 
sem olvasta még ezt a törvényt. Ebből következően nem tudom, hogyan tudta levonni azt a 
következtetést, hogy ez a törvény mindennek eleget tesz. Ebből következően ez a beadvány 
lényegesen megelőzte az úgynevezett házszabálytörvényt. Ezt azért is említettem meg, mert a 
múltkor is szégyelltem magam, őszintén szólva, amikor a Velencei Bizottság képviselői itt 
voltak ezen a megbeszélésen, amikor kizárólag a delegáció vezetésének a felhívása alapján 
vette észre, hogy Schiffer András képviselőtársam éppen hatodszorra próbálja elmondani a 
hozzászólását, és majdhogynem azt mondtam, hogy az atyaúristenért sem akart szót adni 
Schiffer képviselőtársamnak. Tehát tessék tartózkodni az ilyen típusú elnöki magatartástól a 
jövőben, ha szabad ezt kérnem. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt határozathozatal következik, erre elnöki minőségemben reagálok. 

Egyrészt visszautasítom azt (Dr. Steiner Pál: Rendben van.), hogy ne vezetném mindig a 
tárgyilagosságra törekedve és álláspontom vagy véleményem szerint, bár önmagam 
minősítése nem az én dolgom, de tárgyilagosan az ülést.  

És a Velencei Bizottságnál is mindenki szót kaphatott. Lehet, hogy Schiffer képviselő 
úr jelentkezését nem láttam időben. Egyébként sorban kaptak, felváltva kormánypárti és 
ellenzéki képviselők szót. Akiben végül bent rekedt a szó, mert elment az idő, az Gyüre Csaba 
volt, aki utoljára szót kért, és aztán azzal el lett rendezve a dolog, hogy majd az ebédnél el 
fogja tudni mondani; de ezt sem én proponáltam.  

Úgyhogy, képviselő úr, nagyon csodálkozom, mert ön ennek a bizottságnak a 
tagjaként láthatja a tevékenységemet. Egyébként méltatlannak tartom, hogy védekezzem 
ilyenek ellen. Ha úgy gondolja, hogy nem vagyok méltó az alkotmányügyi bizottsági elnöki 
tisztségre, akkor megfelelő helyen tegye meg az indítványát.  

Ami a másik kérdést illeti, a Házszabály 98. § (4) bekezdése azt mondja: „A képviselő 
által benyújtott törvényjavaslatot az Országgyűlés…” (Dr. Steiner Pál közbeszólására:) – 
ismertetem, mert rosszul tudja képviselő úr a szabályt – „…az Országgyűlés elnöke kiadja a 
kijelölt bizottságnak, amely 30 napon belül,” – a kiadástól számított 30 napon belül; február 
27-én adták ezt ki, tehát még a jövő héten is tárgyalhattuk volna – „ha a képviselő sürgős 
tárgyalást kért, 8 napon belül határoz az indítvány tárgysorozatba-vételéről.” Február 20-án 
kaptuk ezt az indítványt, tehát ha az iktatástól számítom, akkor is, a február 29 napból állt, 
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szökőév van, akkor is az euklideszi matematika szerint március 19-én benne vagyunk a 30 
napban. De nem is 20-ától kell számolni, hanem 27-étől. 

És egy dolog, tényleg, hogy pontos legyen, képviselő úr – Bárándy képviselő úrnak 
mondom, ez is házszabályi kérdés –, a versengő törvényjavaslatok tárgyalása kapcsán a 86. § 
(1) bekezdése azt mondja: „Ha a törvényjavaslat általános vitája megkezdéséig ugyanabban a 
tárgyban azonos időszakban vagy ugyanazt a törvényt illetően több törvényjavaslatot 
nyújtottak be”, akkor jön a versengésre vonatkozó szabály. Tehát amiről képviselő úr beszél, 
az föl sem merülhet akkor, ha nem törvényjavaslat versenyez törvényjavaslattal. Ez az 
országgyűlési határozati javaslat nem előzi meg, nem előzheti meg egy törvényjavaslat 
tárgyalását, mert törvényjavaslat tárgyalását csak törvényjavaslat tud megelőzni. Először. 

Másodszor: azért azt sem lehet mondani, még ha átfedés is van részben a témák 
között, hogy az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat egy az egyben erre a témára 
vonatkozik, tehát ha itt törvényjavaslatok versenyeznének, akkor sem állna meg az, hogy az 
egyik megelőzné a másikat.  

Határozathozatal következik… (Dr. Bárándy Gergely jelzésére:) Tessék, képviselő úr; 
valóban, én is érdemi észrevételt tettem, még ha házszabály-ismertetés okán is, de ezt azért 
tettem meg a vita lezárása után, mert a Házszabály ismertetése vitán kívüli ismeretátadást 
szolgál. De értelmezzük méltányosan a dolgot… (Dr. Bárándy Gergely: Személyes érintettség 
okán kértem szót.), és tegye meg képviselő úr a megjegyzését. Tessék! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem a 

házszabály-értelmezés okán, hanem személyes érintettség okán kértem szót; majd arról beszél 
képviselő úr, amiről én. Én szeretném egyértelművé tenni, hogy az első felszólalásomban is 
nem véletlenül nem mondtam a házszabálysértést és nem hivatkoztam rá. Mindössze azt 
kívántam jelezni, hogy a törvényjavaslatnak a benyújtása késett el, nem maga a 
törvényjavaslat késett el, hanem ez a helyzet, amiről elnök úr beszél, ez abból adódik, hogy az 
elmúlt egy hónap alatt nyújtották be az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatot. Magyarán 
szólva, amikor benyújtották képviselőtársaim ezt a javaslatot, akkor nem tudhatták még azt, 
hogy három hét múlva az Országgyűlésről egy törvényjavaslatot nyújtanak be. Én erre 
utaltam. Magyarán szólva nem a benyújtás késett el, mert az akkor késett volna el az én 
értelmezésem szerint, ha a törvényjavaslatot, mondjuk, ma nyújtjuk be, holott tudjuk, hogy 
már bent van az Országgyűlésről szóló.  

Tehát még egyszer szeretném pontosítani azt, amit mondtam: én nem beszéltem 
házszabálysértésről akkor sem, és elnök úrnak egyébként teljesen igaza van, amikor a 
Házszabályt ilyen módon értelmezi. 

Köszönöm. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Ki ért egyet az 
országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételével? Az igenlő szavazatokat számolom. 
(Szavazás.) 5 igen. Ellene? (Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

d) K-Alaptörvény az Országgyűlés rendszeres ülésezéséről szóló törvényjavaslat 
(T/5295. szám) 

Tisztelt Képviselőtársaim! A következő napirendi pont kapcsán jeleznem kell, hogy ha 
már itt fölmerült az időhatárhoz kötött kényszer, akkor itt most kifejezetten ennek okán voltak 
kénytelen napirendi javaslatot tenni egy olyan alkotmánymódosító javaslatra, melyet az 
Országgyűléshez és az alkotmányügyi bizottsághoz teljes mértékben méltatlannak tartok. (Dr. 
Szakács Imre: Mondjuk ki: idióta!) Ez a javaslat kicsúfolása a parlamentarizmusnak. Azonban 
a Házszabály kényszerén nem tudtam magam túltenni, kénytelen voltam napirendi javaslatba 
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bevenni, kényszerűen, és a bizottság tagjai, gondolom, ezt mérlegelve, hogy 30 napon belül 
ezzel is foglalkozni kell, szavazhatták meg a napirendet, bár ezt én csak feltételezésként 
mondom. 

Még annyit: nagyon remélem, hogy az új országgyűlési törvény útjába fog állni a 
parlamentarizmust kicsúfoló és az Országgyűléshez és a bizottsághoz méltatlan indítvány 
tárgyalásának. 

Megadom a szót Szanyi Tibornak. 
 
DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök úr és 

tisztelt bizottság. Hát, fáj a szívem, hogy elnök úr ilyen előzetes szavakkal bocsátotta itt 
napirendre ezt a történetet. (Dr. Gyüre Csaba: Lehetett volna keményebb is!) Nem tudom, 
hogy ez egyébként szokásos, megengedhető-e ilyen bölcs, nagytekintélyű jogászok között, 
hogy eleve minősítsenek valamit, mielőtt még akár az előterjesztő egy kukkot is szólhatott 
volna, de… (Dr. Gyüre Csaba: Elég elolvasni! – Többek: Így van! – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Szégyelld magad!), de valószínűnek tartom, hogy ez még inkább alátámasztja ennek a 
javaslatnak az értelmét. Hiszen ez egy udvariassági javaslat, elnök úr, ez egy igazi 
udvariassági javaslat. Arról szól, hogy tulajdonképpen az eddigi bevett gyakorlatot, illetve 
megadott és jól tudható törvényhozói, illetve kormányzati szándékokat egy transzparens, 
átlátható módon tudja a továbbiakban az Országgyűlés kezelni. 

Másodsorban pedig úgy is értem, hogy nagyon fontos hozzájárulás lenne a magyar 
demokrácia külső képének megerősítéséhez, hiszen azt hiszem, az a nagyon kevés, vagy lehet, 
hogy talán egyetlen ellenzéki oldalról jövő törvényjavaslat lenne, amelyet a többség elfogad, 
tehát ez egy jól kommunikálható módja lenne a magyar demokrácia diadalának.  

Én úgy érzem, ez a két ok elégséges arra, hogy önök jó szívvel ajánlják ezt a 
parlament számára elfogadásra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úr! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, 

amikor azon vitatkozunk vagy arról beszélünk, hogy mi fér bele a parlamenti műfajba és mi 
nem, akkor lehetnek ebben eltérő álláspontok is természetesen, mint minden másban is. Én 
úgy hiszem, az előttünk fekvő törvényjavaslat, én nem tudom másként értelmezni, mint hogy 
egy görbe tükröt tart az Országgyűlés elé, és fölhívja arra a figyelmet – a maga kétségkívül 
cinikus módján, és feltételezem, hogy szándékoltan cinikus módján –, hogy milyen módon 
folyik az Országgyűlésben a törvényalkotás. 

Ha lebontjuk róla azokat az elemeket – amelyek, mondom, kétségkívül, véleményem 
szerint cinikusak, szándékoltan cinikusak –, akkor bizony eljutunk oda, hogy az elmúlt másfél 
év jogalkotási gyakorlatát figyelembe véve bizony az igazságtól nem áll távol az, amit Szanyi 
Tibor előterjesztett. Mondom, a sallangokat fejtsék le róla képviselőtársaim. Az, hogy milyen 
módon jönnek ide törvényjavaslatok, hogy azt sem tudja – és hangsúlyozom, nem Salamon 
elnök úr, hanem még Balsai elnök úrral kapcsolatban fogalmazom meg – a bizottság elnöke, 
hogy mi az a törvényjavaslat, mi a tartalma annak a törvényjavaslatnak, amit a bizottság 
benyújt és a bizottsági elnök jegyez, gondolok itt a Be.-módosító javaslatra; aztán az 
államtitkár úr sem tudja, hogy miről szól ez a törvényjavaslat, ez is kiderül a jegyzőkönyvből; 
aztán hogy 240 oldalnyi, zárószavazás előtti módosító javaslatot hoznak ide; aztán hogy teljes 
területeket egy nap alatt képviselői önálló egyéni indítványokkal szabályoznak újra, én azt 
gondolom, hogy ha valami a parlamentarizmusnak a megcsúfolása, akkor ez a folyamat az.  

Az a javaslat, amelyet képviselőtársam benyújtott – és mondom, én értem a humort, 
úgyhogy igennel fogok rá szavazni, de hangsúlyozottan ezért –, semmi mást nem tesz, mint 
ahogy mondtam a bevezető gondolatoknál, mintegy görbe tükröt tart elénk. Bizony sajnos ez 



- 42 - 

így van. Én őszintén remélem, hogy nem lesz így a jövőben, de hogy ez eddig így volt, az 
kétségtelen tény. 

Az meg, hogy a parlamentarizmus működésébe, a parlament működésébe belefér-e ez 
a stílus, ezt meg, azt gondolom, mindenki ítélje meg saját maga. Én úgy hiszem, hogy ha 
beleférnek a belekiabálások, ha beleférnek a parlamenti ülésteremben elhangzott, ennél 
lényegesen cinikusabb mondatok, ennél lényegesen bántóbb mondatok, akkor hogy ez írásba 
foglaltan kerül-e ide vagy nem, nagyon nagy jelentősége nincs.  

Én abban bízom, hogy a következő időszakban valóban nevetségessé válik az és 
indokolatlanná, hogy valaki egy hasonló élccel éljen az Országgyűlés előtt, akár írásos, akár 
szóbeli formában, mert megváltozik ez a tarthatatlan gyakorlat, amit az Országgyűlés és 
benne ez a bizottság is folytat. Úgyhogy mondom, én ezt a javaslatot ilyennek tekintem, és 
erre való hivatkozással, értve az élcet, értve a fanyar humort, támogatni fogom. 

Köszönöm. (Dr. Gruber Attila tapsol.) Most miért? 
 
ELNÖK: Steiner Pál! 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Bárándy 

képviselőtársam egy nagyon helyes kifejezést alkalmazott; én egy kicsit folytatnám ezt a 
kifejezést. Ő azt mondta, egyfajta görbe tükör. Képviselőtársaimat emlékeztetném, talán 
sokan ismerik Gogol A revizor című darabját, amelynek az a mottója, hogy ne a tükröt okold, 
ha a képed ferde. Ebből a halhatatlan gogoli megállapításból is következik, hogy Szanyi 
képviselőtársammal együtt nagyon sokszor éreztük és éltük meg így, hogy ez történik velünk, 
hogy ilyen módon folyik az Országgyűlésben másfél éve a munka.  

Ami a stílusát illeti ennek a törvényjavaslatnak, kétségkívül, bár én nem cinikusnak 
nevezném, ahogy Bárándy képviselőtársam tette, hanem szarkasztikusnak, de kétségkívül 
eredeti stílusa van. De az is kétségtelen, hogy nincs benne semmi olyan, ami nem igaz. Hiszen 
az itt felsorolt adatok igazak, megtörténtek, valósak; jó néhány kormánytagot ismerek 
koromnál fogva abból a korszakból, amikor a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt. 
Tehát ebből következően nem lehet azt mondani, hogy nem igazak. 

A harmadik egy fontos kérdés. Nagyon sokszor elhangzik ez a magyar parlamentben, 
hogy a parlamenti bekiabálás, a parlamenti minősítés parlamenti műfaj, és ennek a 
milyensége és szintje pedig már nyilvánvalóan egyéni kulturáltság és ízlés kérdése. Az sem 
kevésbé erősebb, amikor anélkül, hogy egy vitát meghallgatna Frajna képviselőtársam (sic!), 
alapállásból leidiótázza Szanyi Tibor képviselőtársamat. Csak halkan jegyzem meg, hogy az 
idiótának kétfajta értelmezése van: van olyan értelmezése is, ami közszolgát jelent az ókori 
korszakban. Tehát ha ezt az értelmezését veszem, akkor Szanyi képviselőtársam a közt 
szolgálta, amikor erre a jelenségre fölhívta a figyelmet. És az is megszokott a magyar 
parlamentben, hogy egyébként egyes képviselők a házelnök tüntető figyelmen kívül hagyása 
mellett persze megtehetik, hogy elképesztő dolgokat kiabáljanak, időnként még fizikai 
retorziókat is kilátásba helyezzenek. Ezt magam is megéltem az elmúlt héten. Tehát ebből 
következően azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat egyfajta válasz arra a nagyképű 
magatartásra, amit a többség folytat. Ennek megfelelően a stílusa is egy válasz, és én is 
támogatom a magam részéről az elfogadását. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. A jegyzőkönyv kedvéért 

jegyzem meg, hogy ismét egy olyan határt lépett át a Szocialista Párt, illetőleg egyik 
képviselője, ami eddig a parlamentarizmus húsz éve alatt nem történt meg. Szerintem se nem 
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szarkasztikus, se nem cinikus – egyszerűen egy idióta javaslat, amelynek egyetlenegy célja 
van: a Szocialista Párt pártelnöki kampányában egyfajta ütőkártya, vagy olyan legyen, amiről 
beszélnek.  

Én javaslom a bizottságnak, hogy ne vegye napirendre. Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, válaszadásra megadom a 

szót Szanyi Tibornak. 
 
DR. SZANYI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Én örülök, hogy Szakács 

képviselő úr jegyzőkönyvbe mondta, amit mondott. Ez nyilvánvalóan jól mutatja azt a 
tényleg, szerintem káprázatos és történelmileg is ritkán előforduló kormányzati 
pökhendiséget, arroganciát és egyebeket, amit általában, mondjuk, a politikai jó ízlésen túl 
szoktunk értelmezni.  

Nem értem egyébként ezt az álszent felháborodást, sem Szakács képviselő úrtól, sem 
pedig bizottsági elnök úrtól. Hiszen önöknek tényleg az a napi gyakorlata, mint a mesében, 
amikor a tolvaj kiált tolvajt. Önök szétgyalázták a magyar jogrendet, szétrabolták ennek 
bázisán az egész országot, és most jajonganak, amikor valaki egy tükröt tart önök elé.  

Egyébként szeretném elmondani, hogy december 19-én adtam be ezt az indítványt, 
akkor még senkinek semmiféle pártelnöki, meg nem tudom, mije nem volt. Az, hogy esetleg 
valaki, például Szakács képviselő úr itt hetet-havat összehord, és mindent megpróbál 
kombinálni annak érdekében, hogy valamiféleképpen tudja tromfolni ezt a javaslatot, én ezt, 
bocsásson meg, Szakács képviselő úr, végtelenül primitív, szánalmas kísérletnek tartom.  

Ezen felül, csak a bizonyosság kedvéért, eszem ágában nem volt idekürtölni a sajtót, 
mint látják, nincs is. Tehát semmiféle PR-ról nincs itt szó; itt a Magyar Országgyűlés belső 
világának egyféle tükröztetéséről van szó. Úgyhogy a kedvesnek szánt, ámde tartalmában 
goromba szavait nagy boldogsággal visszautasítom.  

Ezenkívül pedig az, hogy a Fidesz–KDNP pártszövetség mérhetetlenül érzékeny arra, 
hogy amikor ő teli szájjal szokott kommunistázni reggeltől estig, akkor esetleg visszmenetben 
megkapja ugyanezeket a jelzőket, akár esetleg egy törvényjavaslat szövegezésében – hát, 
bizony! Egyébként az önök sokaságával ellentétben, kedves kormányoldal, én nem voltam a 
Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, tehát nem tudom átérezni ezt a szörnyedelmet, amit 
egyébként önök átérezhetnek akkor, amikor ilyeneket hallanak akár saját magukról. Meg ott 
látom a zavarodott tekintetű kormánytagokat, akiknek a vörös tagkönyvük mindig úgy eléjük 
lebeg, amikor egészen konkrétan valaki megemlíti, hogy talán nem kéne a volt fészekbe 
beleüríteni.  

Szóval, a helyzet az, hogy ezt a képmutatást szerettem volna ezzel a törvénnyel rendbe 
tenni. Sokkal egyszerűbb a világ, ha van egy transzparens, átlátható helyzet: Orbán Viktor 
vagy bármelyik kormánytag vagy maga a kormány reggel felébred, azt mondja, hogy hoppá, 
tízre már legyen is ebből törvény, és kész, és megvan, és igen, igen, igen! Ez az igazi magyar 
csoda, megmutatjuk a világnak, hogy itt aztán valóban mindent lehet; alkotmányosság nincs, 
fütyülünk égen-földön mindenre, egy akarat van a nemzeti együttműködés rendszerén belül, 
ez konkrétan a miniszterelnök és kormánya, amit egyébként önök többnyire óbégatva szoktak 
támogatni. 

Nos, én azt gondolom, fontolják meg ennek a törvényjavaslatnak a továbberesztését 
vagy általános vitára alkalmasságát. Higgyék el, önöknek is nagyon jól fog állni – most a 
kormányoldalra célzok – az, hogyha végre egyszer szembesülnek a valósággal. Én úgy 
gondolom, ezt a gyakorlatot legalább a négy évre szánt ciklus felénél meg lehet tenni, ez el 
kell hogy férjen a kormányzati nagylelkűségben. 

Köszönöm szépen. 
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Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét? 
(Szavazás.) 5 igen. Ki van a tárgysorozatba-vétel ellen? (Szavazás.) 20 nem. A bizottság nem 
vette tárgysorozatba. 

Egyebek 

„Egyebek” – vannak fontos „egyebek”. Az indonéz delegációval való találkozó 
elmarad; ez az első. Tehát vacsorázni is ki-ki otthon vacsorázik. 

A következő: az alkotmányügyi bizottság ellenőrző albizottságából Budai Gyula és 
Harangozó Tamás, akik tagok voltak, kiváltak, ezért itt majd választanunk kell. Az MSZP 
megtette a javaslatát Varga László képviselő úr személyében. A Fideszben van-e javaslat 
most? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Akkor kérem a Fideszt és a KDNP-t, egyeztessenek, és a 
jövő ülésünkre személy szerinti javaslatot terjesszenek elő, hogy a szavazást meg tudjuk 
tartani. (Közbeszólások.) Jó, én elfogadom, Varga László képviselő úr tagsága felett tudunk 
szavazni.  

Ki ért egyet az ő megválasztásával? (Szavazás.) 22 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetért a bizottság. 

Kérem tehát majd a Fidesz–KDNP jelölését. 
S van még egy harmadik dolog, amit most csak megemlítek, mert ebben nyilván 

egyeztetnünk kell; ott van a képviselőtársak asztalán. Tehát lesz egy brüsszeli kiküldetés, 
ahová angol nyelven beszélő képviselőt fogunk tudni kiküldeni. Erre vissza fogunk térni. 

Köszönöm a részvételt. Az ülést berekesztem. Minden jót kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 28 perc)  
  

Dr. Salamon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


