
 
Ikt.sz.: AIB/96-1/2013. 

AIB-34/2013. sz. ülés 
(AIB-211/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v  

az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 
2013. július 4-én, csütörtökön, 13 óra 3 perckor  

az Országház főemelet 58. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 6 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 27-i 
ülésnapján elfogadott, „A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
vonatkozású jogszabályok módosításáról” szóló törvény (T/11651/22. szám); zárószavazás 
előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján 6 

Az ülés napirendjének kiegészítése 13 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-i 
ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról” szóló törvény (T/10593/28. szám); zárószavazás előkészítése a 
Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján 14 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-i 
ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló 
törvény (T/10750/40. szám); zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) 
bekezdése alapján 17 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/11729. szám); általános vita 18 

Gulyás Gergely szóbeli kiegészítése 18 

Hozzászólások, reflexiók 19 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 24 

Egyebek 24 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

június 27-i ülésnapján elfogadott, „A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és 

egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/11651/22. számon került iktatásra)  

(Zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján)   

 

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

június 26-i ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik 

módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/10593/28. számon került iktatásra)  

(Zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján)   

 

3. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. 

június 26-i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és 

működésével összefüggő törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával 

összefüggő módosításáról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/10750/40. számon került iktatásra)  

(Zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján)   

 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP)  
Dr. Steiner Pál (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Gulyás Gergely (Fidesz) távolléte idejére dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) megérkezéséig Kozma Péternek (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) távozása után dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) távozása után dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Dr. Botka László (MSZP) dr. Lamperth Mónikának (MSZP)   
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Vojnits Tamás Péter kormánybiztos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium–
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 

Megjelentek  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 3 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, az előterjesztők 
képviselőit, mindenkit, aki figyelemmel kíséri bizottsági ülésünk munkáját. 

A helyettesítési rend a következő: Papcsák Ferenc alelnök úr Mátrai Márta képviselő 
asszonyt helyettesíti, Szakács Imre képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat, Turi-Kovács 
Béla képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat, Vejkey Imre képviselő úr Gruber Attila 
képviselő urat, Lamperth Mónika képviselő asszony Botka László képviselő urat, Gulyás 
Gergely képviselő úr Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyt, Kozma Péter képviselő úr 
Molnár Attila képviselő urat, Ipkovich György képviselő úr Bárándy Gergely képviselő urat, 
Vas Imre képviselő úr Vitányi István képviselő urat helyettesíti.  

Napirend-kiegészítésre érkezett indítvány Staudt Gábor képviselő úr részéről, ez 
kiküldésre került a bizottsági tagok részére: az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság 
képviselőinek önálló indítványa megtárgyalásának elmulasztása tárgyában nyújtott be egy 
javaslatot, illetve napirend-kiegészítésre tett indítványt. Erről vita nélkül döntünk. Kérdezem, 
ki az, aki támogatja Staudt Gábor képviselő úr napirend-kiegészítésre tett javaslatát. 
(Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, nem egészítette ki ezzel 
a napirendjét. 

Egyelőre tehát az eredetileg kiküldött napirendi javaslatról kérem, hogy döntsön a 
bizottság. Ki az, aki azt támogatja? (Szavazás.) 24 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 
ellenszavazat mellett a bizottság elfogadta a napirendet.  

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 27-
i ülésnapján elfogadott, „A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 
vonatkozású jogszabályok módosításáról” szóló törvény (T/11651/22. szám); 
zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján 

Soron következik a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött, az 
Országgyűlés 2013. június 27-i ülésnapján elfogadott, „A szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról” szóló törvény. A 
köztársasági elnök úr átirata T/11651/22. számon került iktatásra. Zárószavazás előkészítése 
következik a Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján. 11 pontos az ajánlás, 
valamennyit az előterjesztő nyújtotta be. 

Vas Imre képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Javaslom, hogy az összes pontot 

egyben tárgyaljuk és egyben szavazzunk róla. Ezek mind a törvényjavaslat problematikáját 
próbálják a köztársasági elnök észrevételeinek megfelelően módosítani. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslat tekintetében nyitom meg a vitát. 

Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Határozottan tiltakozom az 

ügyrendi javaslat ellen. Nem elég a fideszes többségnek, hogy az adott témában nagyon sok 
olyan észrevétel volt a nyilvánosság előtt, ami világossá tette, hogy borzasztó nagy a 
fölháborodás a Fidesz mohó einstandolási vágyával és akaratával szemben, nem elég, hogy a 
köztársasági elnök világosan leírja, hogy vannak problémák, Vas Imrének még ahhoz sincs 
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türelme, hogy ezeket a pontokat egyenként megvitassa az alkotmányügyi bizottság. Azt 
gondolom, hogy ez szégyen.  

Vas Imrének azt tudom illő tisztelettel a figyelmébe ajánlani, hogy ha egy picit is 
fontosnak tartja Magyarországon a parlamenti demokráciát, akkor fogja vissza magát. Nem az 
ellenzék találta ki, hogy további hetekig ülésezzünk, mi itt vagyunk, elvégezzük a dolgunkat. 
Legyen szíves egy kicsit több alázatot tanúsítani! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Az ügyrendi javaslatban más hozzászólni nem kíván. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja az ügyrendi javaslatot. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 6 
ellenszavazat mellett a bizottság az ügyrendi javaslatot elfogadta.  

A módosító javaslatok kapcsán az előterjesztőt nem kérdezem, hiszen gondolom, 
államtitkár úr értelemszerűen ezeket a javaslatokat támogatja.  

Hozzászólási szándékot jelez Lamperth Mónika képviselő asszony. Képviselő 
asszonyé a szó. 

 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy az 

elnök több problémát fölvetett a szövetkezeti hitelintézeti integrációról szóló törvénynél, én 
szeretnék az egységes vitában négy dolgot megkérdezni először, és utána véleményt is 
nyilvánítani. És államtitkár úr nyilván válaszolni fog ezekre a kérdésekre.  

Az első. A köztársasági elnök az új integrált csúcsszerv kapcsán fölvetette a vétóban, 
hogy meg kell vizsgálni, hogy ez a megoldás az EU-irányelvben foglaltaknak megfelel-e. Az 
elnök nem nyilvánított véleményt abban határozottan, hogy ő ezt így vagy úgy gondolja, de 
mindenesetre fölvetette az aggályát, hogy az európai uniós irányelvekkel ez összhangban van-
e. Meg lennék lepve egyébként, mert én egyetlen olyan európai uniós irányelvet sem 
olvastam, amelyben az benne lenne, hogy amerre jár Orbán Viktor és valami megtetszik neki, 
arra ráteheti a kezét. Tehát azt gondolom, hogy ebben egy világosabb érvelés szükségeltetik. 

A másik, hogy ugyancsak tartalmi kifejtés nélkül az elnök úr megjegyzi, hogy a 
törvény további rendelkezéseit vizsgálni kell a tekintetben is, hogy a tulajdonra vonatkozó 
alkotmányos követelményeknek megfelel-e. Úgyhogy nyilván ezt a vizsgálatot elvégezte a 
kormány, meg elvégezte talán Vas Imre is, aki a legfelkészültebbek sorába tartozik ebben a 
bizottságban. Tehát nyilván föltehetjük okkal ezt a kérdést, hogy a tulajdonra vonatkozó 
alkotmányos követelményeknek hogyan felel meg ez az einstandoló törvénytervezet.  

Harmadrészt az elnök aggódik a részvényesi jogok maradéktalan érvényesülése miatt 
is – hozzáteszem, okkal –, tehát fölteszi azt a kérdést, hogy a részvényesi jogok maradéktalan 
érvényesülése biztosított-e ebben a törvényben. 

S végezetül – negyedszerre – a jogorvoslati szabályozással kapcsolatban szeretném a 
saját aggodalmamat is megfogalmazni. A felügyelet határozatai ellen benyújtott 
jogorvoslatnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Egy normálisan működő 
jogállamban önmagában ez alkotmányellenes, mert lényegében nem biztosítja a hatékony 
jogorvoslathoz való lehetőséget. Ezzel összefüggésben a vétó is felveti a kormánybiztosi 
jogkörök gyakorlásának problémáját. Tehát én szeretnék világos, egyértelmű mondatokat 
hallani arra nézve, hogy a jogorvoslati szabályozás a kormány, illetve a kormánypárti többség 
– különösen Vas Imre képviselőtársam – megítélése szerint megfelel-e a magyar alkotmányos 
berendezkedésnek.  

Tehát erre a négy témakörre szeretnék először választ kapni, és azt követően a 
véleményünket is elmondom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretnék még visszatérni arra, hogy 11 
pontból áll a zárószavazás előtti módosító indítvány, a 11 pontból 9 pont olyan, amely 
gyakorlatilag szövegpontosítást tartalmaz. Például a Budapesti Törvényszéket – helyesen – 
Fővárosi Törvényszékkel helyettesíti; vagy hogy az adott szöveg helyébe nem a következő 
rendelkezés lép, hanem mondjuk, az Ptk.-nak az egyik pontja a következő szöveggel lép 
hatályba; és ilyen, hasonló nagyságrendű pontosításokat tartalmaz a 11 pontból egyébként 9. 
Ami a törvény szövegéhez érdemben hozzátesz, az a 3. és az 5. pont.  

Ezért javasoltam tehát azt, hogy egyben tárgyaljuk és egyben szavazzunk róla. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Az első körben további hozzászólási szándékot nem látok. Államtitkár úrnak 

adom meg a szót válaszadásra. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Ahogy itt a 
felvezetőben is szó került róla, a múlt héten elfogadott, de ki nem hirdetett, a szövetkezeti 
hitelintézetek integrációjáról szóló törvényhez köztársasági elnök úr valóban észrevételeket 
fűzve visszaküldte egyes részeit további megfontolásra. Köztársasági elnök úr észrevételei – 
és ez itt az ön hozzászólásából is kiderült – gyakorlatilag három körre csoportosulnak. Az 
egyik: általános elvi kérdések, amelyeket ön is felvetett, EU-s megfelelőség, tulajdonnal 
kapcsolatos kérdések; a másik a jogszabály szövegének a lényeget nem érintő, de 
mindenképpen pontosítása; a harmadik pedig a háttérjogszabályoknak, elsősorban a polgári 
törvénykönyvnek való megfelelőség és azzal összefüggésben a szövegkoherencia 
megteremtése.  

Szeretném a válaszadásom elején hangsúlyozni, hogy köztársasági elnök úr felvetései 
az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény eredeti célkitűzéseit és alapvető, lényegi tartalmát 
nem érintették. Tehát azt, hogy a kormány százmilliárdot beletesz a szövetkezei 
hitelintézetekbe, beletesz azért, hogy a vidék legfontosabb pénzintézeti bankhálózata az 
eredeti, több évtizeddel ezelőtt meghatározott céljait továbbra is ki tudja elégíteni. Hiszen a 
bizottság tisztelt tagjai tudják, hogy 20-25 évvel ezelőtt még 2 millió tagja volt ezeknek a 
szövetkezeteknek, ez ma már alig éri el a 100 ezret. Mindnyájan tudjuk, hogy az elmúlt hetek, 
hónapok történései azt mutatták, hogy a korábban stabilnak hitt szövetkezeti pénzintézetek 
meginogtak, hiszen jó nevű szövetkezetek buktak be az elmúlt időszakban. Tehát sem a 
törvény előterjesztésének és elfogadásának szükségességét, sem annak tartalmát, sem a céljait 
elnök úr nem kifogásolta. 

A képviselő asszony konkrét kérdésére válaszolva. Igen, az EU-s szabályokkal való 
egyeztetés egyébként az eredeti törvénytervezet előkészítésének időszakában is megtörtént. S 
mind az előkészítés, mind most az elmúlt egy hét során, teljes lelkiismerettel mondhatom, a 
mi álláspontunk és jogértelmezésünk szerint a korábban önök elé terjesztett és az 
Országgyűlés által elfogadott és most egyébként módosítókban idehozott javaslatok mind az 
Európai Unió elvi szabályozásának, mind a témával összefüggő egyedi vagy konkrét ágazati 
szabályozásnak megfelel.  

A tulajdonnal kapcsolatos kérdést, ha jól emlékszem, képviselő asszony már az 
általános vita során is felvetette. Akkor is azt mondtam, és engedje meg, hogy 
megismételjem: az elfogadott, de ki nem hirdetett törvény, vagy akár a most hozzáfűzött 
módosítások és kiegészítések tulajdonnal kapcsolatos kérdést nem érintettek. Tehát mind a 
szövetkezeti törvénnyel, mind a szövetkezeti tulajdonnal kapcsolatos szabályok változatlanul 
megmaradtak, azt a törvény nem érintette és nem érinti. Ilyeténképpen tehát ennek kapcsán 
azok sérelméről meggyőződésem szerint egyszerűen nincs szó.  
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Lényegében ugyanez vonatkozik a részvényesi jogokra is, hiszen mind a szövetkezeti, 
mind a pénzintézeti szabályozás ebből a szempontból csorbítatlanul megmaradt. De ennél a 
pontnál majd kérni fogom elnök úr engedélyét ahhoz, hogy esetleges banktechnikai, pénzügyi 
jogi és bankjogi kérdésekben a mellettem helyet foglaló kormánybiztos úr adjon választ, mert 
ezekben a kérdésekben ő nálam meggyőződésem szerint autentikusabb választ tud adni.  

A jogorvoslati aggályokkal kapcsolatban ugyancsak, emlékezetem szerint az általános 
vitában is elhangzott, ott is elmondtuk, hogy a jogorvoslat halasztó vagy a halasztást kizáró 
szabályai általában a magyar jogrendszerben mindig a jogbiztonságot kívánják elősegíteni. 
Tehát hogy a jogorvoslati időszakban ne legyen olyan függő jogi helyzet, amely akár az 
ügyleti folyamatokat, akár valamelyik tulajdonosnak vagy betétesnek a jogait 
bizonytalanságban tartják. Nem egy új dilemma ez. Emlékezetem szerint ez minden, ezt a 
kérdést érintő normaalkotásnál fölmerül, hogy a halasztó hatály mennyire védi magát az egész 
jogbiztonságot, vagy mennyire sérti esetenként a fellebbező félnek a jogait és lehetőségeit.  

Ismételni szeretném, hogy ezeket az alapvető célokat ez nem érinti. 
Tisztelt Elnök Úr! Megismételve a kérésemet, hogy kormánybiztos úr szólását 

szíveskedjék lehetővé tenni, engedje meg azonban, hogy néhány megjegyzést tegyek az 
egyébként a fejlesztési miniszter asszony által jegyzett módosító javaslatok kapcsán is, 
különös tekintettel arra, hogy az előbb képviselő úr mondta, hogy tulajdonképpen a 3. és az 5. 
javaslat az, amelyik érdemi részt érint. Egyrészt annyiban érint érdemi részt, hogy a 3. 
ajánlási pontban a rossz hitelezési mutató fogalom alkalmazhatóságának megállapításáról van 
szó. Ennek kapcsán szeretném megerősíteni azt a korábban is elhangzott érvünket, hogy ez az 
egész az integrációt gyorsítja, és egyáltalában azzal, hogy a teljes hitelállományhoz képest a 
12 százalékot engedi, megkönnyíti, illetve javítja a szövetkezeti hitelintézetek helyzetét 
legalább erre az átmeneti időszakra, erre a kétéves időszakra, ugyanakkor az integrációt 
gyorsítja.  

Még egy dologra szeretnék utalni. Ezt megelőzően a gazdasági bizottság is tárgyalta, 
és esetleges kérdést megelőzve engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy felhívjam a 
figyelmüket arra, hogy az 5. ajánlási pontnál szereplő, „eljáró központi bank” terminus 
technikus ez esetben nem az MNB, hanem ez a Takarékbankot fedi. Mert a központi bank az 
általános szóhasználatunkban általában az MNB, de ennek a normának az alkalmazása esetén 
ez a Takarékbank. 

Megköszönve a figyelmüket, ismételten kérem, elnök úr, hogy kormánybiztos úr 
kaphasson szót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Természetesen, államtitkár úr. Kormánybiztos úr, öné a szó. 
 
VOJNITS TAMÁS PÉTER kormánybiztos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium–

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tulajdonképpen sok hozzáfűznivalóm nincs az általános részhez. Én mint az egész 
szakmai koncepció és ilyen értelemben a kormány által elfogadott stratégia kidolgozója, 
kimunkálója csak megerősíteni tudom, hogy az egész kormánystratégia célja az, hogy a 
szövetkezeti hitelintézeti szektor tőkemegfelelési képessége erősödjék. Ennek érdekében 
erősíti a koncepció az intézményvédelmet, és igyekszik kihasználni az Európai Unió 
szigorodó szabályozásából adódó lehetőségeket, illetve az ennek való megfelelést biztosítani. 

Ha belemegyünk a konkrét módosításokba, és esetleg valamilyen szakmai 
részletkérdés fölmerül, akkor örömmel válaszolok, ha tudok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, kormánybiztos úr. Képviselő asszony jelezte már az 

előbb, hogy a második körben szólni kíván. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
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DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a 
véleményem a törvénytervezettel, illetve módosítással kapcsolatban annak függvényében 
alakul, hogy milyen választ kapok, illetve kaptam a kérdéseimre.  

Először is szeretném kifejezni együttérzésemet Fónagy János államtitkár úrral, akitől 
mindig korrekt hozzáállást kaptunk a különböző kérdésekben, hogy ilyesmit is képviselnie 
kell – nem lehet egyszerű. Államtitkár úrnál azt a cinizmust és szolgalelkűséget, amit Vas 
Imre képviselőtársamnál rendre tapasztalok, még soha nem tapasztaltam, mégis kénytelen 
belegyalogolni egy ilyen ügybe.  

Szerintem a dolog rendkívül kínos. Ugyanis az, amit államtitkár úr az elején mondott, 
hogy egy segítő szándékú, százmilliárdos kormányzati segítő csomagot kívánnak adni a 
takarékszövetkezeteknek annak érdekében, hogy biztosabb lábakon álljanak és tőkeerősebbek 
legyenek, ezt a szándékot minden egyes lépés, amit tett a kormány, megkérdőjelezi. 
Megmondom, miért. Ha a civil életben is valaki segíteni akar, mondjuk, egy nehezen élő 
családnak, akkor először is beszél vele, hogy figyelj, mi az, ami neked a legnagyobb segítség 
lenne, hogyan tudnánk segíteni. Tehát az, hogy senkivel nem egyeztettek, senkivel érdemi 
egyeztetés nem folyt, pontosan azt támasztja alá, azokat a feltételezéseket, amit egyébként 
maguk az érdekeltek is levettek ebből a történetből, hogy le akarják nyúlni ezt a bankot, 
illetve a takarékszövetkezet-hálózatot, einstandolni akarják, mégpedig úgy, hogy nagyon 
komoly alkotmányos aggályokat vet fel a dolog.  

Ha nekünk nem hitték el a parlamenti vitában, és azt mondták, hogy az ellenzéknek 
nincs igaza, akkor legalább az elnökre figyelnének egy kicsit! Tisztelt Államtitkár Úr! Ha a 
köztársasági elnök, akire egyébként nem lehet azt mondani, hogy rossz szándékú lenne a 
kormányzattal szemben, azt mondja, hogy meg kell vizsgálni, megfelel-e az EU-
irányelveknek, akkor nyilván valami oka van, hogy azt mondja, hogy meg kell vizsgálni. 
Vagy ha az elnök azt mondja, hogy vizsgálatot igényel, hogy a tulajdonjogra vonatkozó 
alkotmányos követelményeknek megfelel-e ez a szabályozás, akkor nem veszi azt 
természetesnek az elnök, hogy ez a jogszabály ennek megfelel.  

Tehát lehet ezt úgy is kezelni, ahogy Vas Imre képviselőtársam, aki azt mondja, hogy 
technikai módosítások, meg néhány apróság, oszt’ jó napot – ismerjük ezt az eljárást –, meg 
hát lehet komolyan is venni azt, amit a köztársasági elnök fölvet. 

Én azt gondolom, hogy ez az eljárás, ahogyan önök megközelítik a köztársasági elnöki 
vétót, meglehetősen cinikus és visszatetsző. Ugyanis a köztársasági elnöknek, most, hogy a 
politikai aggályait kifejezte, megfontolásra visszaküldte, ezek után már nincs arra lehetősége, 
hogy alkotmánysértés vagy alaptörvénysértés gyanúja jogcímén elküldje az 
Alkotmánybíróságnak. Persze lehet, hogy az is mindegy már, hiszen hogy a saját 
lelkiismeretük és a jogállam iránt elkötelezett vagy a miniszterelnök iránt elkötelezett 
alkotmánybírók vívódásában éppen most hogyan jön ki a többség, ezt nehéz adott pillanatban 
megmondani; azt sem lehet tudni, hogy ennél a törvénynél hogyan alakulna, ha odakerülne.  

Úgyhogy én azt szeretném a kormánypárti képviselőtársaim figyelmébe ajánlani, hogy 
ha egy icipicit is fontosnak tartják azt, hogy ebben az országban a jogszabályok 
alkotmányosak legyenek, és a jogrendhez valamiféle laza kapcsolódása legalább – bár én 
ennél sokkal többet igényelnék, de legalább egy laza kapcsolódása – legyen a kétharmados 
többségnek, akkor itt módosítást kell tenni ezen a törvényen.  

Szeretném kezdeményezni, amit majd nyilván egy következő körben kellene tárgyalni, 
de ha már nálam van a szó, elnök úr, akkor elmondanám, hogy egy bizottsági módosító 
javaslatra teszünk indítványt. Ebben a bizottsági módosító javaslatra vonatkozó indítványban 
azok a kérdések vannak benne, amit maguk a takarékszövetkezetek szeretnének elérni. Mert 
hogy a tőkeemelésben részt vegyen az állam, ezt ők sem kérdőjelezik meg. De megkerestek 
több képviselőt, nemcsak a mi oldalunkon, a kormánypárti oldalon is tudomásom szerint, 
hogy próbáljunk meg javítani ezen a törvényen. Ezért én jó szívvel ajánlom az önök 
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figyelmébe azt, amit az érdekeltek, a takarékszövetkezeti vezetők, a takarékszövetkezeti 
szférában dolgozók szeretnének elérni, hogy ezt vegyék figyelembe. Mert én azt gondolom, 
hogy ez a barkácsolás mindenkinek árt. És higgyék el, hogy nem tesz jót Magyarországon a 
vidéken élő emberek biztonságérzetének az, hogy azt a takarékszövetkezeti rendszert, amiben 
egyébként az emberek bíztak, és amikor még a bankokról nem is hallottak Magyarországon, 
akkor is a falusi emberek már igénybe vették ezt a szolgáltatást, az ő biztonságérzetükhöz az, 
hogy nekik ez ott úgy meglegyen, ahogy volt, hozzátartozik. Ha egy picit is fontos ez 
önöknek, akkor a Vas Imre képviselőtársam által javasolt barkácsolás helyett fogadják el 
inkább ezt a módosító indítványt. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Folytatva az előttem szóló gondolatmenetét, az a rossz hírem 
van államtitkár úr felé, hogy nemcsak a köztársasági elnök úr látja aggályosnak az ebben a 
bizonyos 2006/48/EK irányelvben foglaltaknak az érvényesülését, hanem mi is aggályosnak 
tartjuk, sőt továbbmegyek: maguk a takarékszövetkezetek is igenis aggályosnak tartják. 

Azt is aggályosnak tartják, hogy tényleges érdemi konzultáció nélkül, viharos 
gyorsasággal nyúlták le a szövetkezeti vagyont, és ezt a bizonyos százmilliárd forintot ők úgy 
kezelik, hogy ezért tetszettek megvásárolni ezermilliárd forint fölötti rendelkezési jogot. Egy 
kicsit más olvasata van ennek a dolognak. Ők is meglepődve értesültek arról, hogy ők 
egyébként zavaros anyagi helyzetben lennének. Szerintük ők jól vannak és tudnak 
gazdálkodni. Ők azt az aggályukat fejezték ki, és ez az aggály megfogalmazódott Lamperth 
képviselőtársam mondataiban is, hogy bizony itt a vagyonuk feletti rendelkezési jog a tét, és 
ez az egész eljárás ezt fogja eredményezni.  

Teljesen természetes, államtitkár úr, hogy ilyen rendelkezést meg lehet hozni, meg 
ilyen eljárást le lehet folytatni. Tehát nyilvánvalóan, ha önöknek ehhez joguk van, akkor önök 
ezt meg is fogják tenni. Csakhogy ez nem Európában szokás, mint az kiderült az elmúlt napok 
eseményeiből – ez fél-Ázsiában szokás! (Közbeszólások a Fidesz képviselői részéről: Az hol 
van? Atlasz?) És akkor ne sértődjünk meg, hogy ha egy ilyen eljárás után, amikor nem 
tiszteljük a más vagyonát, amikor konzultációk nélkül döntünk tényleges kérdésekben, azt 
mondják rólunk, valahol Európában, abban a szövetségben, ahová tartozunk, hogy bizony 
nem tartjuk be azokat a normákat, amelyekhez valamikor önként csatlakoztunk. Ezen nem 
megsértődni kellene – el kellene gondolkodni! Többek között pontosan egy ilyen eljárás során 
is.  

Most egy kicsit elmosolyodtam, képviselőtársam, amikor azt hallom kormányfőnktől, 
hogy a többség ránk telepszik, és agressziót követ el a kisebbséggel szemben. Hát hadd ne 
röhögjek, már elnézést kérek! És ezt önök tetszenek felhánytorgatni és panaszolni! Ez a mai 
eljárás is tulajdonképpen ugyanebbe illeszkedik, csak ezt most önök csinálják, és azért nem 
tűnik fel igen tisztelt képviselőtársaimnak.  

Én tudom tolmácsolni egyébként a takarékszövetkezetiek azon kérését, hogy ők 
valóban tényleges és érdemi konzultációt szeretnének kérni. Ahogy elhangzott, nem 
zárkóznak ők el semmiféle együttműködés elől – csak nem ilyen módon! Hogy összehívják 
őket egy pénteki napon, nem tájékoztatják őket semmiről, és a következő héten meghozzák 
ezt a törvényt, teljesen figyelmen kívül hagyva az ő véleményüket, érdeküket, meg általában 
azt, hogy ők mit mondanának. 

Ezen azért egy kicsit el kellene gondolkodni, mert megint aztán, ne adj’ isten, abban a 
nem várt esetben, ahogy az ügyvédek szokták mondani, valamelyik európai bizottság azt 
állapítja meg, hogy mégsem fér bele a 2006/48/EK irányelvbe ez az egész eljárás, akkor majd 
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megint kis hazánk elleni orvtámadásról fogunk beszélni, és ahelyett, hogy rendes, arra hivatott 
és eljárásszerű módon intéznénk a dolgainkat, megint háborúzni akarunk, harcolni akarunk, 
meg hogy meg kell védeni magunkat, pedig egyszerűen csak be kellene tartani azokat a 
szerződéseket, amelyeket valamikor vállaltunk! Pacta sunt servanda – mondja a latin. Meg 
kellene nézni, mit írnak ezek számunkra elő, aztán nem küzdeni kellene, meg kard ki kard, 
hanem be kell tartani, és gazdálkodni kellene. 

Én azt kérem tisztelettel, pont a mai nap tükrében az igen tisztelt bizottságtól, hogy 
fontolják meg azt, hogy folytassuk le ezt az eljárást, kérdezzük meg a takarékszövetkezeteket! 
Ne nyílt levélben kelljen kimondani a véleményüket, meg megint mindenféle botrányos 
körülményeket produkálni, hanem egyszer végre a parlamentarizmus szabályai szerint leülni, 
végiggondolni, egyeztetni az érdekeket, mert itt is van érdek, ott is van érdek, és nem a napi 
túlsúly bedobásával és érvényesítésével, hanem lehetőleg konszenzusos alapon meghozni egy 
ilyen hosszú távú jogszabályt.  

Államtitkár Úr! Mit üzen a gazdaságnak az a jogszabályi rendelkezés, most nem is a 
takarékszövetkezetekre gondolok, hanem a Gt.-be beleírt azon rendelkezés, hogy „külön 
törvényben meghatározott esetben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét átmeneti időre 
törvényben erre jogosított szervezet választja meg és hívja vissza”? Hát, ez azt jelenti, hogy a 
törvény erejével belepancsolunk a gazdaságba, tisztelt uraim! Hogy ezzel azt üzenjük a 
gazdaság szereplőinek, hogy hohó, pajtás, ne nagyon ugráljatok, elég egy törvényt hoznunk, 
aztán téged majd felment egy arra hivatott szerv, aztán mi meg majd, mit tesz isten, ki fogunk 
nevezni valami állami szervet ebben a törvényben. Nagyon rossz üzenete van ennek, 
államtitkár úr, a gazdaság, a gazdálkodás biztonságát illetően! Tehát azon túlmenően, hogy 
most a szövetkezeti vagyon mint megcélzott vagyontest megszerzése vagy megkaparintása 
lenne a cél, nézzük végig a gazdasági folyamatokba való állami beavatkozás kérdését – 
szerintem lenne mit okulnunk az eddigi tevékenységből.  

Kérem, hogy támogassák majd az előterjesztett javaslatunkat. 
 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy további hozzászólást nem látok, államtitkár úrnak 

adom meg a szót határozathozatal előtt válaszadásra, amennyiben ezzel élni kíván. 
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Csak megismételni tudom részben a tényeket. Húsz év alatt 2 millióról 100 ezerre 
csökkent a takarékszövetkezetek tagjainak száma. Ha ezek olyan nagyon eredményesen, 
megbízhatóan működnének, akkor nem csökkent volna a huszadára. Másrészt, az elmúlt fél-
egy évben két olyan, egyébként korábban évtizedeken át jó nevű takarékszövetkezetünk, a 
Soltvadkerti és a Jó Gazda dőlt be, bizony magával rántva a tagok és a betétesek vagyonát. 
Képviselő úr, a trendeket azért szíveskedjen nézni!  

Százmilliárdnak – ez azért a mai világban is nagyon sok pénz – a betételét úgy 
értelmezni, hogy én elveszek valamit, még a napi politikai vitakészség sem indokolja. Ezt 
beletesszük. Igen, az az érdeke mindenkinek – nagyon gyorsan hozzáteszem: a kormánynak is 
–, hogy a vidéknek ez a tradicionális, sok évtizede meglévő, és igen, a vidéki emberek 
szemében, agyában bizalommal rendelkező hálózat, ezért mondtam, megőrizze azt a 
tradicionális rangját és helyét a magyar vidéken, amiért ezt annak idején létrehozták. Nagyon 
fontos, hogy az agrárfinanszírozásban a jelenleginél lényegesen nagyobb mértékben részt 
vegyenek. Nagyon fontos, hogy a túlnyomórészt vidéken élő mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások a takarékszövetkezeti hálózat útján is hozzájussanak a működésükhöz 
szükséges forrásokhoz. És kérem, ezt ne vitassák el se tőlünk, se a kormánytól. Ez minden 
kormánynak, így a jelenleginek is érdeke. 

Ami az egyeztetést illeti, képviselő úr, volt egyeztetés. Lehet, hogy ez az egyeztetés 
éppen a kimenetele miatt nem minden takarékszövetkezeti vezetőnek nyerte meg a tetszését. 
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Ez a Magyar Országgyűlés egyik főbizottsága, úgyhogy az itteni mondatoknak súlya van, 
ennek tudatában mondom, hogy igen, a jelenlegi takarékszövetkezeti vezetőknek, vezetők egy 
részének – reményeim szerint egy kisebb részének – nem érdeke, hogy ebből az egész 
hálózatból egy átlátható, megfelelő garanciákkal, biztosítékokkal, megfelelő szakmai 
irányítással, megfelelő betétbiztonsággal működő intézmény legyen. Itt azért egyéni 
egzisztenciális érdekek is belejátszanak; ön mondta, érdekek vannak – így van. Érdekek 
vannak benne, és ezek az érdekek, egyéni érdekek nem mindig találkoznak a közösség 
érdekivel. Én személy szerint nagyon bízom benne, hogy ez egy elenyésző kisebbség, és 
ennek az elenyésző kisebbségnek a hangját halljuk. És ennek az elenyésző kisebbségnek a 
hangját közvetíti ön, megengedem, teljesen jóhiszeműen, csak hát ennek a hátterének feltárása 
vagy ismerete nélkül.  

Nekem tehát meggyőződésem, hogy a most önök előtt fekvő záróvita-ajánlás pontjai 
egyrészt teljesítik a köztársasági elnök úr által feladatul szabott pontokat; másrészt ott, ahol 
érdembeli módosítás van, az a takarékszövetkezetek működési érdekei mellett szól, legyen ez 
akár a rossz hitelezési mutatónak a kérdése, akár a 4. és az 5. pont. A 4. ajánlási pontról még 
nem is beszéltünk, amelyik kitolja a kötelező számlavezetés határát. A 6. ponttól kezdve 
pedig, és ebben képviselőtársamnak igazat kell adni, azok valóban jogtechnikai pontosítások; 
alapvetően a Ptk.-val teremti meg a szóhasználati összhangot. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Gruber Attila képviselő úr 

Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszonyt helyettesíti, jómagam pedig Gulyás Gergely 
képviselő urat. 

Kérdezem, ki ért egyet az előterjesztő által benyújtott módosító indítványokkal. 
(Szavazás.) Ez 18 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 3-an nem értenek egyet. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság tehát ezeket elfogadta. 

Ahogy Lamperth Mónika képviselő asszony jelezte, indítványt tettek képviselőtársaim 
bizottsági módosító javaslat benyújtására. Ez kiosztásra került képviselőtársaim számára, 
illetve képviselő asszony az imént részben már ki is tért rá.  

Kérdezem államtitkár urat, van-e ezzel kapcsolatban a tárcának vagy a kormánynak 
előterjesztői álláspontja. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A dolog technikai jellege miatt tárcaálláspont van, kormányálláspont nincs: a tárca nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rubovszky György képviselő úr Vejkey Imre képviselő 

urat helyettesíti. 
Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását. 

(Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, így értelemszerűen ezt nem nyújtjuk 
be. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Mind államtitkár úrnak, mind kormánybiztos 
úrnak köszönöm szépen a napirendnél a képviseletet.  

Az ülés napirendjének kiegészítése 

Mielőtt továbbmegyünk a napirend tárgyalásában, időközben benyújtásra és 
képviselőtársaim számára kiosztásra is került a H/11729. számú indítvány, országgyűlési 
határozat vonatkozásában képviselői önálló indítványként. Rogán Antal, Gulyás Gergely és 
Kocsis Máté képviselő urak nyújtották be a javaslatot. Ennek a tárgyalásával, általános 
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vitájának lefolytatásával javaslom kiegészíteni az egyszer már elfogadott napirendi javaslatot 
a 75. § (2) bekezdése alapján. 

Lamperth Mónika képviselő asszonynak adom meg a szót a javaslattal kapcsolatban. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, miután most 

kaptuk meg, és ebben elég fontos dolgok vannak, az MSZP képviselői nevében kérek szépen 
fél óra tárgyalási szünetet. 

 
ELNÖK: Miután a napirendi pontok között utolsóként javaslom ezt megtárgyalni, azt 

gondolom, erre elégséges idő lesz. De amennyiben nem, akkor előtte egypár perc technikai 
szünetet természetesen fogunk tudni majd tartani.  

Más javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki a napirend-kiegészítéssel egyetért. 
(Szavazás.) 19-en egyetértenek. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 5-en nem értenek egyet. Így 
kiegészítettük utolsó napirendi pontként az országgyűlési határozati javaslat megtárgyalásával 
a mai ülés napirendjét. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-
i ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő módosításáról” szóló törvény (T/10593/28. szám); zárószavazás előkészítése a 
Házszabály 110. §-ának (2) bekezdése alapján 

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az 
Országgyűlés 2013. június 26-i ülésnapján elfogadott, „Egyes törvényeknek az alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény. A köztársasági elnök úr 
átirata T/10593/28. számon került iktatásra. A zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-
ának (2) bekezdése alapján történik. Államtitkár urakat köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál. 

Három pontból áll az ajánlás, ebből az 1. és a 3. pont összefügg egymással.  
Az 1. és 3. pontban az előterjesztő nyújtott be módosítást; gondolom, ezeket támogatja 

is. Ezzel kapcsolatban nyitom meg a vitát. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Ez a módosító indítvány házszabályellenes. Amikor a köztársasági elnök visszaküld egy 
törvényt megfontolásra, akkor a záróvita házszabályi rendelkezéseit kell alkalmazni magára a 
vitára. És egyértelmű és napnál világosabb az a házszabályi rendelkezés is, hogy a 
módosításnak a köztársasági elnök által megkifogásolt tételekre kell vonatkoznia.  

Ez a módosító indítvány köszönő viszonyban sincs ezzel. Ugyanis a köztársasági 
elnök nem mást állított a médiatörvény módosításával kapcsolatban, szinte szó szerint 
ugyanazt, amit én itt elmondtam a bizottságban és elmondtam a plenáris ülésen is, hogy ha 
egyszer az alaptörvény azt mondja, hogy rendeletben kell felhatalmazást adni arra, hogy a 
médiahatóság elnökhelyettesének rendeletalkotási joga legyen, akkor ezt nem lehet sem 
kétharmados, sem feles, semmilyen törvénnyel felülírni, mert az alaptörvény megmondta a 
jogi műfajt. E mellett érveltem közjogászként, mondtam el szerintem világosan, hogy miért 
nem engedi ezt az alaptörvény – amit egyébként önök fogadtak el, az önök szabálya, legalább 
betarthatnák; bár szerintem mindenkinek be kell tartania a törvényeket, de különösen, ha már 
ilyen büszkék rá, hogy gránitszilárdságúra sikerült megalkotni –, és ezt az alaptörvényi 
rendelkezést tételesen sértette az az elgondolás, amit a Fidesz át akart erőltetni a magyar 
jogrendszeren. Ez a köztársasági elnöknek is szemet szúrt, és azt mondta, hogy ez nincs 
rendben.  

Most erre mit csinál az előterjesztő? Ahelyett, hogy reparálná ezt az alaptörvény-
ellenes helyzetet, megpróbálná kijavítani, ehelyett egy házszabályellenes módosító indítványt 
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nyújt be, mert azt mondja, hogy jó, akkor nem foglalkozunk azzal, hogy az alaptörvénybe 
beleakad-e a médiahatóság elnökhelyettesének rendeletalkotási joga vagy sem, akkor ezt 
félretesszük; hanem azt mondja, hogy akkor szabályozzuk máshogyan, hogy ki lehet a 
médiahatóság elnöke.  

Ennek a két kérdésnek jogilag semmi köze nincs egymáshoz, de a világon semmi! 
Politikailag persze van. Tudjuk jól, hogy azért kell az elnökhelyettesnek rendeletalkotási jogot 
adni, mert Orbán miniszterelnök még nem találta meg azt az alkalmas embert, akire rá merné 
bízni a médiahatóságot. Vagy nincsenek meg a szükséges előírások, vagy akinek megvannak, 
az meg nem elég lojális. Tehát most vagy lojalitási próba alá vetnék, vagy valamilyen más 
dolgokat kitalálnak még; de jelen pillanatban nem tud elnököt kineveztetni, merthogy olyan 
személyre szólóan sikerült néhai Szalai Annamária – Isten nyugosztalja! – személyére szabni 
ezt az elnöki tisztséget, hogy nem bírnak újat találni.  

Én iszonyatosan nagy empátiával vagyok Répássy államtitkár úr iránt, aki képzett 
jogász, hasonlóan Vas Imre képviselőtársamhoz (Derültség.) meg a kormány más jogász 
végzettségű tagjaihoz. Csak ugye az a probléma, hogy megérkezett a megrendelés, hogy meg 
kell oldani. A másik probléma az, hogy alkotmányosan és házszabályszerűen viszont nem 
lehet. Úgyhogy most önöknek el kell dönteni, hogy a miniszterelnökük politikai akaratához 
vagy a képviselői vagy kormányban elfoglalt tisztségük szerinti esküjükhöz lesznek hűek. 
Ennek lesz most ez szép próbája.  

Visszatérve tehát a módosító indítványhoz: azért házszabályellenes, mert a két 
dolognak jogilag semmi köze egymáshoz.  

Ez volt tehát a házszabályszerűségről elmondott hozzászólásom. Lesz majd 
tartalmában is észrevételem, csak szeretném, ha elnök úr először arról rendelne el szavazást, 
hogy önök házszabályszerűnek tartják-e ezt az indítványt vagy sem. Roppant kíváncsian 
várom Vas Imre képviselőtársam álláspontját. 

 
ELNÖK: Akkor ebben a kérdésben fogunk nagyon szívesen állást foglalni. Egyébként 

a Kodifikációs Főosztálytól ilyen jellegű jelzés nem érkezett – ezek szerint őszerintük 
mégiscsak szorosan összefügg ez a két javaslat egymással.  

Kérdezem, ki az, aki szerint házszabályellenes a módosító indítvány; az indítvány erre 
érkezett. (Szavazás.) 5-en mondják ezt, tehát a bizottság nem így tekinti. 

Úgyhogy visszatérhetünk a tartalmi kérdések megvitatására. Staudt Gábor képviselő 
úrnak adom meg a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor már ezt a 

törvényt elfogadtuk, akkor is mondtuk, hogy ez alaptörvény-ellenes, lévén, hogy alacsonyabb 
szintű jogszabályban szerették volna a rendeletalkotási jogot úgy meghatározni, hogy az az 
alaptörvényben másképpen került leírásra, és most már ezt tényszerűen ki is mondhatjuk, 
hogy alaptörvény-ellenes volt, hiszen Áder köztársasági elnök úr visszaküldte. Ez a rész 
kivételre kerül az 1. pontban, tehát amit itt jeleztünk is, hogy alaptörvény-ellenes. Tehát ebben 
a tekintetben én vitatkoznék Lamperth Mónikával. Abban a tekintetben nem, hogy 
alkotmányellenes volt, viszont a kapcsolat megvan; azt a részt kiveszik. Viszont beleraknak 
egy másik részt, ami valóban elég érdekes, és abba az irányba hat, hogy szerintem már 
nagyon is megvan a jelölt, akit szeretnének kinevezni, lévén, hogy a képzettségi-végzettségi 
körülményeket változtatnák meg, amelyekkel az elnöknek majd rendelkeznie kell. Éppen ez a 
probléma, amikor túlságosan emberre vagy személyre szabott jogalkotás történik, mert az 
történhetett annak idején véleményem szerint 2010-ben, amikor a médiaszolgáltatásról és 
tömegkommunikációról szóló törvény elfogadásra került. S most, amikor egy új elnököt kell 
kinevezni a sajnálatos haláleset után, akkor azzal szembesültek, hogy ezek a körülmények, 
amelyek ebben a törvényben vannak, ezek a végzettségi követelmények túlságosan szigorúak; 



- 16 - 

valószínűleg akire vagy akikre gondoltak, nem felel meg, nem felelnek meg ennek. Itt akár a 
gyakorlati idő vagy a szakmában eltöltött idő meghatározására vagy tágabb módon való 
meghatározására is gondolhatunk. Vagy egy nagyon fontos pontra, ami az eddigi jogi, 
közgazdasági vagy társadalomtudományi végzettség helyett csupán felsőfokú végzettséget 
várna el.  

Azt hiszem tehát, ezek kardinális változtatások, és abba az irányba hatnak, hogy önök 
most ezt a problémát úgy szeretnék megoldani, hogy esetleg olyan vezetőket neveznek ki, 
akiknek a jelenlegi törvény alapján nem lett volna meg a szükséges végzettségük, ezért 
módosítják a törvényt, és így kerülhetnek majd kinevezésre. Kíváncsian várjuk; ezt egyébként 
az élet fogja majd igazolni, lévén, hogy ha akik kinevezésre kerülnek majd, nem rendelkeznek 
esetleg azokkal a végzettségekkel, amelyeket a jelenleg hatályos törvény megkíván, és a majd 
most elfogadandó, hatályba lépő törvény alapján viszont igen. Ha nem így lesz, akkor 
megkövetem önöket természetesen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ugyan a házszabály-

ellenességet bizonyítottam és a mellett érveltem a korábbi hozzászólásomban, de a tartalmát is 
érintettem a módosító indítványnak.  

Én azt gondolom, hogy itt most egy politikai probléma izzadságszagú jogi megoldását 
és annak a produktumát látjuk ebben az előterjesztésben. Nyilvánvaló, hogy valahogyan át 
akarja hidalni a kormányoldal azt a problémát, hogy a saját maguk által meghatározott és 
rendkívül speciálisan személyre szabott médiahatóság-elnöki előírásokat kell most fellazítani, 
mert amit Szalai Annamáriára szabtak, az nem illik más olyan személyre, akit szeretne a 
kormány vagy a kormányfő kinevezni. Ezért most az egyik technikai megoldás nem jött be, 
mert a köztársasági elnök szűrőjén fennakadt. Ugyan önök megtehetnék és meg is tették már 
számtalanszor – szerintem a legutóbb éppen az előző napirendi pontnál, a 
takarékszövetkezeteknél –, hogy fittyet hánynak arra, hogy mit mond a köztársasági elnök, itt 
valamiért mégsem teljesen ezt a megoldást választották, hanem egy másik jogszabálysértő 
megoldást, hogy fölülírják az elnökre vonatkozó előírásokat, miközben erről a köztársasági 
elnök egy szót sem ír, értelemszerűen, hiszen nem erről szólt a módosítás. 

Hát, ez bizony a jogalkotásnak meg a barkácsolásnak a szégyene, amit önök itt 
előadnak. Mi természetesen nem fogjuk megszavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Államtitkár úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Röviden két megjegyzésem van. 
Egyrészt felhívom a figyelmüket arra, hogy a módosító javaslat elhagyja azt a 

rendelkezést, amelyet a köztársasági elnök kifogásol. Tehát az elhagyó része teljesen a 
köztársasági elnök iránymutatása alapján történik. Az ezen túli szabályok pedig az általam 
egyébként egy korábbi alkotmányügyi bizottsági ülésen elmondott alkotmányos 
kötelességünkből fakad, mely szerint egy önálló szabályozó szervnek jelenleg nincs vezetője, 
nincs, aki rendeletet adjon ki, nem tud működni. Ezért mindenképpen szükséges (Dr. 
Lamperth Mónika közbeszól.), hogy az Országgyűlés, figyelemmel egyébként az 
Alkotmánybíróság alkotmányértelmező határozatára, amelyet a kormány kérésére meghozott, 
tehát erre is figyelemmel pontosítsa vagy akár bővítse ezeket a feltételeket, amelyek végül 
megoldják a kinevezést. 
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Még egy megjegyzésem lenne – kettőt ígértem, ez a második –, ez pedig az, hogy a 
törvény egészének az elfogadásához nagyon komoly érdek fűződik. Különösen az ellenzéki 
képviselők figyelmét felhívom, hogy ez a törvény helyezi hatályon kívül a bírósági ügyek 
áthelyezésének lehetőségét. A törvény eredetileg augusztus 1-jén lépett volna hatálya. 
Amennyiben ez a zárószavazás a mai vagy a holnapi ülésnapon megtörténik, akkor még 
tartható, hogy augusztus 1-jén megszűnik a bírósági ügyek áthelyezésének lehetősége.  

Tehát a törvény egészének elfogadásához igen komoly érdekek fűződnek, mind 
politikai, mind jogi értelemben komoly érdekek. Ezért kérem, ezt mérlegeljék, amikor 
szavaznak a törvényjavaslatról. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja az előterjesztő által benyújtott 1. és 3. módosító indítványt. (Szavazás.) 18-an. Kik 
nem támogatják? (Szavazás.) 5-en. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság ezt 
elfogadta. 

A 2. pont Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó képviselő asszonyok javaslata. Először 
az előterjesztőt kérdezem az előterjesztői álláspontról. 

 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet a módosító javaslattal. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Ez a módosító indítvány 

gyakorlatilag arról szól, amit már korábban, az első tárgyalásnál is képviselőtársammal 
benyújtottunk és érveltünk emellett: ez gyakorlatilag kivenné az elnökhelyettesnek ezt a jogát. 
Tehát felerészben azonos azzal, amit az előterjesztő is kezdeményezett, csak nekünk nem 
jutott eszünkbe, hogy akkor ezzel az egy lendülettel változtassunk a médiahatóság elnökének 
kinevezéséhez szükséges feltételrendszeren.  

Tehát ahogy ezt az előbb elmondtam, ennek súlyos politikai okai vannak. S azért, 
államtitkár úr, ezt ráterhelni az ellenzékre, hogy fontoljuk meg, hogy ez augusztus 1-jén 
hatályba lép, és ezt akadályozzuk-e vagy sem, egy egyharmadot el nem érő ellenzékre, hát, 
mit mondjak…, szóval, elég sajátos érvelés. De hát lelke rajta. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem mondtam, képviselő asszony, hogy akadályozzák a törvény megszavazását; azt 
mondtam, hogy fontolják meg, hogy megszavazzák-e azt a törvényt, amely megszünteti az 
önök által sokat kritizált áthelyezését a bírósági ügyeknek vagy sem. Én csak ezt javasoltam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen államtitkár uraknak a 
képviseletet. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-
i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról” szóló 
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törvény (T/10750/40. szám); zárószavazás előkészítése a Házszabály 110. §-ának (2) 
bekezdése alapján 

A soron következő napirendi pontunk szintén a köztársasági elnök által megfontolásra 
visszaküldött, az Országgyűlés 2013. június 26-i ülésnapján elfogadott, „A vallási közösségek 
jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról” szóló törvény. A köztársasági elnök úr átirata 
T/10750/40. számon került iktatásra. A zárószavazás előkészítése szintén a Házszabály 
110. §-ának (2) bekezdése alapján történik. Kétpontos az ajánlás, mind a kettőt az előterjesztő 
nyújtotta be.  

Az 1. pont tekintetében kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs.) Nem látok 
ilyet. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett a 
bizottság ezt elfogadta. 

A 2. pontban lévő indítványt szintén az előterjesztő nyújtotta be. Hozzászólási 
szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 16-an támogatták. Ki 
nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a 
bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  
Most kerül sor az országgyűlési határozati javaslat általános vitájának lefolytatására. 

Itt magam azzal a kéréssel természetesen azonosulni tudok, ami az olvasási szünetre 
vonatkozott. Tíz perc olvasási szünetet rendelek el. Azt gondolom, ez egy rövid indítvány, 
ennek értelmezésére ez elegendő.  

Tíz perc múlva folytatjuk az általános vitával a munkát. 
 

(Szünet: 14.00 – 14.09) 
 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló országgyűlési határozati javaslat 
(H/11729. szám); általános vita 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk az ülésünket, bár úgy láttam, hogy az olvasási 
szünet tartalmi része talán ha húsz másodperc volt – de biztosan csak rosszul láttam. (Dr. 
Lamperth Mónika: Rosszul látta, elnök úr! – Derültség.) Magam is ezzel folytattam, hogy 
biztosan csak rosszul láttam.  

Előterjesztőként megadom a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak. 

Gulyás Gergely szóbeli kiegészítése 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 
olvasási szünet ugyan mindenkinek lehetőséget adott arra, hogy elolvassa a 
határozattervezetet és annak indokolását, de olyan óriási nagy meglepetést sem a szöveg, sem 
az indokolás nem jelent, tekintettel arra, hogy ismert a Fidesz-frakciónak az az álláspontja, 
ami szerintünk jogilag nem kétséges, hanem teljesen egyértelmű és egyetlen lehetséges 
értelmezés, miszerint a Tavares-jelentéssel nem csupán az a gond, hogy hazug – legalábbis a 
szándékot nem tudjuk, ezért most hagyjuk, hogy hazug vagy téves –, tehát nem csupán az a 
gond, hogy valótlan állításokat tartalmaz; nem csupán az a gond, hogy egy normális és a 
történelmi bajokra és múltra érzékeny Európai Unióban egy ilyen képviselőnek lehetősége 
sem lett volna arra, hogy ilyen jelentést írjon; hanem a legnagyobb baj az, hogy az Európai 
Parlament messze túllépte a hatáskörét akkor, amikor a szerződések őreként kívánt fellépni, 
noha egyértelműen a Bizottság az, amelyet az Uniót alapító szerződések ezzel a feladattal 
felruháznak. Ráadásul olyan területre téved, ami a nemzeti szuverenitás körébe tartozik és 
nem európai uniós körbe. S ami pedig a legsúlyosabb, hogy egy olyan bizottságot hoz létre – 
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és erre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét –, amelynek semmilyen, szerződésekben 
rögzített alapja nincs. Tehát Tavaresnek akár mint kommunista eszmerendszerhez tartozó 
képviselőnek, akár mint zöld képviselőnek, de akármilyen párthoz vagy frakcióhoz tartozó 
képviselőnek lehet az a véleménye, hogy a koppenhágai kritériumok vizsgálatára létre kell 
hozni az Európai Unión belül valamilyen bizottságot, de ebben az esetben azt a 
szerződésmódosítási eljárást, amelyet a szerződések, vagy ha az utolsót nézzük, a lisszaboni 
szerződés 48. cikke rögzít, azt ebben az esetben be kell tartani. Tehát azt az eljárást, amely 
végső soron egyébként valamennyi államnak vétójogot biztosít, de ezt megelőzően is 
alkotmányozó konvent létrehozatalát írja elő, azt nem lehet megkerülni azzal, hogy az európai 
baloldalnak többsége van az Európai Parlamentben. 

Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy erre a hatáskörtúllépésre és erre a teljesen illetéktelen 
testület-létrehozatali kísérletre a Magyar Országgyűlésnek a nemzeti szuverenitás alapján 
állva világos választ kell adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem államtitkár urat, hogy a tárcának van-e 

álláspontja a határozati javaslattal kapcsolatban. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem csak a tárcának, a kormánynak is van álláspontja: a 
kormány támogatja az országgyűlési határozat elfogadását, illetve az országgyűlési 
határozatban a kormányra vonatkozó felkérést – ide felszólítás van írva, de ezt felkérésnek 
szoktuk felfogni (Derültség.) –, tehát ezt a felkérést végre is fogja hajtani a kormány. 

Engedjenek meg néhány mondatot indoklásul. Arra felhívom a figyelmüket, hogy az 
elfogadott úgynevezett Tavares-jelentés – amelyet most már inkább Tavares-határozatnak 
nevezhetünk, az Európai Parlament határozata – az eredeti számozás szerinti 71. pontjában – 
nem tudom, ez változott-e – tartalmaz egy „ajánlások a magyar hatóságok számára” 
elnevezésű vagy ilyen című részt. És ebben az van, úgy kezdődik, hogy „nyomatékosan 
felhívja a magyar hatóságokat”, majd később úgy folytatódik, hogy „a lehető leghamarabb 
tegyenek eleget az alábbi ajánlásoknak”, és az ajánlások az alaptörvény módosítására 
vonatkoznak, illetve számos törvény módosítására.  

Én szeretném felhívni az országgyűlési képviselőtársaim figyelmét is arra, hogy 
Magyarország Alaptörvénye és egyébként az országgyűlési képviselők jogállására vonatkozó, 
rendszerváltás utáni jogszabályok kimondják: országgyűlési képviselőt e tevékenységében 
utasítani nem lehet. Tehát gyakorlatilag a szabad mandátum elvét sérti, amennyiben az 
országgyűlési képviselő bármilyen, akár nemzetközi szervezettől, akár hazai, nemzeti 
szervezettől utasítást fogadna el. Az tehát, hogy az országgyűlési képviselőket alaptörvény-
módosításra utasítsa egy európai uniós intézmény, ez elfogadhatatlan, az országgyűlési 
képviselők ennek kötelesek ellenállni; tehát az országgyűlési képviselők tekintetében erősen 
sérti a szabad mandátum elvét ez az utasítás. Ezért sem fogadható el. 

Azt kell mondanom, a magyar közrendbe ütközik ez az utasítás. Ők úgy hívják, hogy 
az ajánlásoknak haladéktalanul tegyünk eleget, magyarul utasítják az országgyűlési 
képviselőket arra, hogy módosítsák az alaptörvényt, illetve módosítsanak törvényeket. Ez 
elfogadhatatlan természetesen. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Mi az általános vitára 

való döntésben természetesen igennel fogunk szavazni. A jogi érvekkel, amit Gulyás 
képviselőtársam és Répássy képviselőtársam elmondott, javarészt egyet tudunk érteni. Azt 
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viszont hiányoljuk, hogy a magyar kormány legfőképpen azokban az esetekben él a határozott 
kiállás lehetőségével, amikor úgy érzi, hogy a kormányzatot vagy a kormányzat által megtett 
lépéseket veszélyeztetik és ezeket támadják. Mi nagyon szeretnénk, ha hasonló vagy még 
nagyobb vehemenciával lépnének föl akár a termőföld érdekében a csatlakozási szerződésünk 
módosítására, hogy a termőföldet ne tőkeelemként és ilyen formában a négy szabadon 
megszerezhető termékként állítsák be, ahogy egyébként nincs így abban a 15 tagországban, 
amelyek előttünk voltak már tagok; illetőleg nagyon szeretnénk, ha akár a Beneš-dekrétumok 
kapcsán is legalább ekkora határozottsággal emelné fel a kormányzat a szavát.  

Főleg azért – és az érvrendszerben egyébként ezt is fel lehetne itt használnia a 
kormányzatnak –, mert pont azok aggódnak alapjogokért és az Európai Unió alapjogainak 
sérelméért, pont maga Tavares volt, aki felolvasta az alapjogi chartának talán a 2. cikkét, 
amikor a Magyarország elleni vádakat sorolta, és ezen alapjogi charta alól egyébként Nagy-
Britannia, Lengyelország eleve felmentést kért és kapott, a csehek a végén meg szintén 
kizsarolták magukat az alapjogi charta alól. Tehát a Beneš-dekrétumok életben tartása 
érdekében elérték azt, hogy rájuk az az alapjogi charta eleve ne vonatkozzon, amelyet most 
kint ezek a jóemberek, ezek a balliberális döntéshozók vagy európai parlamenti képviselők 
úgy állítanak be, mint az Európai Unió alapvető értékeit, ami mellett nem lehet elmenni. 
Három ország esetében nagyon könnyen elmentek emellett, csak azért, hogy a lisszaboni 
szerződést elfogadják, egy ország esetében pedig, Csehország, ahogy mondtam, zsarolással 
érte ezt el.  

Hozzá kell tenni, hogy aki hozzájárult ehhez, az Bajnai Gordon volt annak idején, 
hiszen a kormányfőknek ehhez hozzá kellett járulniuk.  

Én tehát azt szeretném, ha ez az érvrendszer is esetleg megjelenne, továbbmennének 
ezen az úton. De a határozati javaslatot ettől függetlenül üdvözöljük, és az általános vitára 
való alkalmasságát természetesen támogatjuk. A továbbiakat pedig a plenáris ülésen kifejtjük. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lamperth Mónika képviselő asszonyé a szó. 
 
DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Hát, ebben az ügyben 

egészen bizonyos, de már másutt is látszottak ennek a jelei – akkor én meg üdvözlöm a 
Fidesz–Jobbik koalíciót. (Derültség a Fidesz részéről. – Dr. Staudt Gábor: Koalíció?Kiállunk 
a hazánkért!) Megvárom, míg megnyugszanak képviselőtársaim. Annál is inkább, mert én 
végignéztem ezt a parlamenti közvetítést, és azt láttam, hogy a józan hangok és a józan 
megközelítés teljesen távol maradt onnan. 

Azt mondja itt az államtitkár úr, illetve bocsánat, Gulyás képviselő úr, hogy valótlan 
állításokat tartalmaz a Tavares-jelentés. Államtitkár Úr, Képviselő Úr! Ott volt a 
miniszterelnök. Mi akadályozta meg abban, hogy elmondja azt, hogy mi az, ami valótlan a 
jelentésben?! Tudom, ezen lehet nevetni! Meg lehet azzal szórakozni, hogy valótlanságokat 
mondunk, vagy mondanak önök, és akkor utána aki azzal nem ért egyet, annak 
megkérdőjelezik a hazafias elkötelezettségét! (Dr. Staudt Gábor: Igen.) Nekem 
meggyőződésem, hogy én legalább annyira, de lehet, hogy még egy kicsit jobban és 
felelősebben is szeretem a hazámat, mint bármelyik fideszes képviselő. (Moraj.) De én azt 
gondolom, az nem helyénvaló, hogy itt is a képviselő úr csúsztatott, mert azt mondta, hogy 
baloldali többsége ennek a Parlamentnek – ez nem így van! A Néppárt kihúzhatta volna a 
slamasztikából a Fideszt – ha akarta volna! De hát eszük ágában nincs! Mert ilyen – 
idézőjelben – „demokratikus” elkötelezettségű pártot, mint a Fidesz, hát, elég kínos ott 
magyarázni az Európai Unióban. De ez így van! Nincs baloldali többség. A szavazati arányok 
azért alakultak úgy, ahogy, mert a szélsőjobb és az euroszkeptikusok a Fideszhez lojális 
néppártiakkal együtt szavaztak, és sokan mások, akik pedig azt mondják, hogy igenis, hogy 
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meg kell védeni az európai demokráciát, azok pedig elfogadták ezt a javaslatot. Tessék 
megnézni a számokat! Nyugodtan tessék megnézni a számokat! Érdemes a tényekhez 
ragaszkodni. 

Szóval, én azt gondolom, hogy ez a produktum, amit most önök ideterjesztettek az 
Országgyűlés elé, ez nem másról szól, mint arról, hogy a miniszterelnök megsértődött. (Dr. 
Rubovszky György: Joggal!) Megsértődött azon, hogy olyan mondatokat mondtak neki az 
Európai Parlamentben, ami fölhívja az ő figyelmét arra, hogy bizony ebben a közösségben 
vannak szabályok, amelyeket be kell tartani.  

Különösen sajátos volt számomra az, amikor arról beszélt Orbán miniszterelnök, hogy 
a többségnek mire van lehetősége és mire nincs. Hát, érdekes volt ezt a magyarországi 
történések prizmáján keresztül szemlélni! Azt meg egyszerűen szégyenteljesnek tartottam, 
ahogyan ott a fideszes képviselők szerepeltek. Hogy Szájer József a megszólalásai lehetőségét 
arra használja, hogy Bokros Lajossal kommunistázik…! Egyszerűen egészen elképesztő!  

Hogy mire van lehetősége az Európai Parlamentnek és mire nincs, Valki professzor úr 
ezt gyönyörűen kifejtette. Én az ő szaktudását mérvadónak tartom. Tudom, hogy a Fidesznek 
csak annak a szakértelme számít, aki azt mondja, amit az ő politikai akarata elvár; én ettől 
próbálok egy kicsit távolabbra nézni. 

Én azt látom, hogy ez az egész történet sajnos a Fidesz számára csak egy 
kampányeszköz, a választási kampány eszköze. Azt gondolom, a Magyarországot megillető 
egyenlő elbánásról szóló tervezetet egyszerűen nem lehet komolyan venni. Úgyhogy az 
MSZP végiggondolja majd, hogy módosító indítvánnyal vagy más módon viszonyulunk 
hozzá. Nem illik ide. Be kellene tartani a demokratikus szabályokat, úgy kellene viselkedni – 
nem az Unió elvárásai miatt, dehogy!, saját magunk miatt, Magyarország miatt –, hogy 
ilyenre ne kerüljön sor. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Steiner Pál képviselő úré a szó. 
 
DR. STEINER PÁL (MSZP):Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Előterjesztők! Az a megállapítása Lamperth képviselőtársamnak, hogy ehhez a papírhoz, ami 
előttünk fekszik, nem lehet szólni, ez teljesen helyénvaló. Ez olyan mértékben színvonaltalan 
és olyan mértékben végig nem gondolt, ami miatt komolyan venni valóban szinte lehetetlen.  

Abban is igaza van Lamperth képviselőtársamnak, hogy a harag rendkívül rossz 
tanácsadó. Márpedig most itt haragot lehet érezni. Tegnap is lehetett látni miniszterelnök 
úron, aki rendkívül haragudott, mert az utóbbi időben először volt egy olyan parlamenti 
ülésen, ahol nem működött az a henger, amihez ő hozzá van szokva. Ugye, itt a 
metakommunikáció is nagyon érdekes. Például egészen megdöbbenve nézte a liberális 
frakcióvezető hozzászólását, aki pedig elég érdemi kérdést tett föl, többek között, például 
amivel ez a nyilatkozatnak nevezett valami sem foglalkozik, hogy mi van azzal a 19 
észrevétellel, amit a Velencei Bizottság megjelölt. Mert az egy nagyon fontos kérdés volt, és 
miniszterelnök úr úgy hajolt el – jó focista módjára – ez elől a felvetés elől, mint a sicc. 
Egyenként tetszettek volna elmondani; vagy azt tetszettek volna mondani, a miniszterelnök úr 
azt mondta volna, hogy a 19-ből, mit tudom én, hármon gondolkodnak, tizenötöt elvetnek, 
egyet meg megfogadnak – nem tudom, jól számoltam-e. De azt kell mondjam, egy európai 
uniós fórumon egy ilyen beszédet tartani, az Magyarország nemzetközi jó hírnevét is erősen 
rongálta. 

De ami ennél rosszabb, hogy nem tudom, végig tetszettek-e gondolni, hogy ha ezen az 
úton elindul a magyar kormány, elindulnak a magyar kormánypártok, akkor mi lesz ennek a 
következménye, hová fog ez majd tendálni. Ugyanis ha arra a jobbikos álláspont felé fog 
tendálni, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unióból, akkor nyilvánvalóan ez egy 
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teljesen más dolog, amihez semmilyen viszonyunk nincs. Ha pedig arra gondolnak, hogy ezek 
után újra összeül az Európai Parlament, és bocsánatot kér Magyarországtól, mert a magyar 
kormánytöbbség ilyen döntést hozott, az meg a politikai naivitásnak a csimborasszója. Tehát 
egyszerűen érthetetlen, hogy hova akarnak kilyukadni. 

Van még két dolog, amit szeretnék megemlíteni. Az egyik: Gulyás képviselőtársam itt 
elmondta a hatásköri problémákat. Én csak szerényen kérdezem meg, képviselő úr – hiszen ha 
jól láttam, talán jelen is volt az ülésen (Gulyás Gergely: Nem. Rosszul látta.), akkor a másikon 
volt jelen –, de csak szerényen kérdezem meg: hogy ha itt hatáskörtúllépés lett volna, akkor 
Barroso elnök úr nem tette volna ezt szóvá? Nem jelezte volna ott az Európai Parlamentnek, 
hogy bocsánatot kérek, de a mi hatáskörünkben járnak el? Mert én nem hallottam ilyet ebben 
a tévéközvetítésben, hogy Barroso elnök úr ilyet mondott volna! Márpedig ő mégiscsak egy jó 
kétharmaddal megválasztott európai bizottsági elnök. Ebből következően tehát ilyen dolgokat 
sem kellene csinálni; ezt a téren úgy mondják, hogy most éppen hamis lapokkal tetszenek 
zsugázni. Ez ugyanis egyszerűen nem felel meg a valóságnak az én értelmezésem szerint. 

Van még egy kérdés, amiről kellene beszélnünk, de elég komoly vita lenne. Hadd 
egyszerűsítsem le: önök szerint az európai uniós pénzekkel gyarmatosították a Ferenciek 
terét? Ahol most éppen az aláíró frakcióvezető úr egy nagy ívű európai uniós projekttel 
betemeti a Ferenciek terei aluljárót? És nem sorolom tovább azt a sok-sok milliárd eurót, 
amivel Magyarország fejlesztése elindult és tart, és önök is nagyon szívesen használják ezeket 
a pénzeket. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy ha mi becsatlakozunk egy közösségbe, annak 
elfogadjuk az értékrendjét, elfogadjuk a szabályait, a formális és az informális szabályait, az 
erkölcsi parancsait, az erkölcsi kötelezettségeit, az erkölcsi jogait és a politikai kultúráját, 
akkor teljesen nyilvánvaló, hogy nekünk ezt figyelembe kell venni – ezért léptünk be az 
Európai Unióba. Tehát ezért nem értem én ezt az egész, őszintén szólva tragikus és szánalmas 
hőzöngést, amit ott láttunk, főleg a jobbikos képviselő asszony, aki most belépett a Fideszbe, 
ahogy ült ott a hatalmas gyarmatosítós molinó mögött.  

S végül egy utolsó, ami egy speciális dolog, de hát megdöbbenéssel hallgattam. Én 
idáig teljes mértékben, hogy is mondjam csak…, abszolút jóindulattal voltam a 
miniszterelnök úr felé ebben a kérdésben, és sokszor úgy, hogy még támadtak is a sajtóban, 
igazat adtam neki és megvédtem, amikor az antiszemitizmus elleni harcról beszélt. Nekem 
például tetszett a zsidó világkongresszuson elmondott beszédének egy jelentős része; volt 
olyan része, ami nem tetszett. De azért azt mondani az Európai Parlamentben, hogy a 
magyarországi antiszemitizmusnak a fő célpontja Orbán Viktor miniszterelnök, ez már azért, 
hogy mondjam (Dr. Lamperth Mónika: Barokkos túlzás.), mindent túllicitál; és hogy ő védi 
egyedül a zsidó felekezetet Magyarországon, minthogyha ez nem is egy sokkal bonyolultabb 
és komplexebb probléma lenne. Csak azért nem megyek bele, mert nem akarom teljesen 
szétverni az idejüket, mert még ma el kell önöknek fogadni ezt a fantasztikus nyilatkozatot.  

Tehát végezetül, ha már egyszer Orbán miniszterelnök úr belépett abba a pozícióba, 
hogy ő az antiszemitizmus gyűlöletének fő tárgya, akkor hadd ajánljak egy régi zsidó 
igazságot, amikor is azt szokták mondani, hogy ha nagyon összevesznek, ha nagyon 
haragszanak, akkor mindenki üljön le, és beszélgessünk egy kicsit. Az lenne a legjobb, ha 
most leülnénk, beszélgetnénk egy kicsit, várnánk egy kicsit; ezt a papírt pedig sürgősen el 
kellene felejteni, és nem volna szabad elfogadni, mert ennek még nagyon súlyos 
következményei lesznek a Magyar Köztársaságra. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szakács Imre képviselő úré a szó. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én szocialista 

képviselőtársaim után visszatérnék a határozati javaslatra, amely egy, az Európai Parlament 
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által úgynevezett Tovaris-jelentésként (Derültség.) elfogadott nyilatkozatra ad választ. Azt 
gondolom, maga az Európai Parlamentnek az elfogadott határozata, a jelentés sokkal 
mélyebben szántó, mint ami itt elhangzott a vitában is.  

Azt, hogy a miniszterelnök úr mennyi időt tud az Európai Parlamentben egy válaszra 
fordítani, az ottani szabályok – nem tudom, ezt ott házszabálynak-e – ezt meghatározzák. S 
tudjuk jól, hogy elég szűkösek voltak az idők; az élő közvetítést is, ha Steiner Pál 
képviselőtársam nézte, hallotta, hogy közbecsörömpöl az elnök, ott is szólnak, az időt ott sem 
lehet túllépni. 

A dologra visszatérve: azért sokkal nagyobb a jelentősége, mert az én sekélyes 
ismereteim szerint ez az első eset – és itt Gulyás Gergely képviselőtársamra nézek –, hogy az 
Európai Parlament túllépi azt a hatáskört, azt a jogkört, amit egyébként az Európai Unió 
alapszerződése és azok a különböző szabályok, amelyek az európai uniós 
intézményhálózatnak a feladatokat, hatásköröket kiosztja, pontosabban felhatalmazást ad rá, 
és ezt a megfelelő szabályok alapján elfogadták; tehát ez az első eset, hogy ezt túllépi. Ezért 
gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Ha már lett volna korábban ilyen, talán nincs ekkora 
jelentősége; pontosabban szerintem akkor az az eset hozta volna ezt magával. Mivel ez most 
pont Magyarországgal szemben történik meg, azt gondolom, a Magyar Országgyűlésnek 
mindenképpen meg kell tennie azt a lépést, hogy erre fölhívja az Európai Unió más 
országainak és a különböző intézményeknek a figyelmét.  

Azt gondolom, erre ez az országgyűlési határozati javaslat megfelelő, és úgy 
gondolom, a bizottságnak támogatnia kellene a napirendre tűzést is és az általános vitáját is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor kért még szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, igyekszem nagyon röviden szólni, mert 

a plenáris ülés lassan elkezdődik. 
Nem hiszem, hogy minket túlságosan lehetne azzal vádolni, amit Lamperth Mónika 

elmondott, hogy mi itt a Fidesszel koalícióra lépünk; itt akár a földtörvény szavazására is 
gondolhatunk. (Derültség.) Ez azért nem azt jelenti, hogy mi légből kapottan osztogatjuk a 
dicséreteket, de ebben a témában maximálisan egyet tudunk érteni a kormányzattal és a 
Fidesz–KDNP-többséggel. 

Annyiban szeretnék reagálni az előttem elhangzottakra, hogy mi nem azt mondtuk, 
hogy lépjünk ki az Európai Unióból, hanem azt, hogy nem ehhez az Európai Unióhoz 
csatlakoztunk, amivé azóta lett az Európai Unió. 2004 óta alapvetően változott meg és 
birodalmivá szeretne válni a jövőben az Európai Unió. Erről szeretnénk megkérdezni az 
embereket, hogy a nemzetek Európájához vagy az európai egyesült államokhoz szeretnének-e 
ők tartozni. Ez tehát egy fontos különbség.  

Úgy gondolom, amit Lamperth képviselőtársam mondott, hogy európai demokrácia, 
meg szép szlogenek, ilyen nincs. Elég, ha arra gondolunk, hogy a hatalmi ágak sincsenek 
szétválasztva az Európai Unióban. Ezt minden jogi egyetemen az elsők között tanítják meg 
Montesquieu óta, hogy ahol nincsenek szétválasztva a hatalmi ágak, ott demokrácia sem lehet. 
Akkor ezek alapján az Európai Unió nem demokrácia. Ezt azért jogdogmatikailag szeretném 
leszögezni. Illetőleg ameddig az alapjogi charta, amit egyébként Tavares is oly annyiszor 
emlegetett, amíg a jogoknak ez a meghatározó, alapvető felsorolása három országra nem igaz, 
addig szintén nem beszélhetünk arról, hogy itt bármiféle alapvető jogok lennének, amelyeket 
mindenkinek be kell tartania. Ennek a közösségnek csak politikai érdekei vannak, és csak 
erősebb–gyengébb országok és országoknak az összefogása van esetleg olyan témákban, 
amelyekben az ő politikai érdekük egy bizonyos irányba hat.  
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Ezt tehát jogilag nagyon fontos tisztázni, és ezért is mondtuk, hogy ezen az úton 
szerintünk tovább is kellene menni a kormányzatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát lezárom. Gulyás Gergely képviselő úrnak 

előterjesztőként megadom a szót zárszóra. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tekintettel arra, hogy 

szocialista képviselőtársaink azzal kezdik a hozzászólást, hogy nem lehet mit szólni a 
határozathoz, majd húsz percet beszéltek, most pedig megkezdődik a plenáris ülés, ahol 
Orbán Viktor miniszterelnök úr napirend előtt ezzel a kérdéssel fog foglalkozni, ezért kérem, 
hogy az ott elhangzottakat, illetve a vitában elhangzottakat tekintsék majd válasznak.  

Kérem a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztett határozati javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben természetesen a kijelöléssel kapcsolatos 

dokumentumok is megérkeztek, semmi akadálya nincs annak, hogy csak az általános vitára 
alkalmasságról kelljen döntenünk, hiszen a rendkívüli ülésszakban szükséges aláírásszám 
rendelkezésre áll, tehát mindenképpen napirendre tűzi a plenáris ülés. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a határozati javaslatot. 
(Szavazás.) 17 igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 1 nem. Így a 
bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Szakács Imre képviselő úr lesz a bizottság előadója.  
Szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni, hogy amennyiben lesz módosító indítvány, 

akkor még a mai ülésnapon tárgyalnunk kell, mielőtt egyáltalán még a plenáris ülés tárgyalni 
tudja az előterjesztést. Nagyjából 19 óra körül várható a bizottsági ülés kezdete. 

Egyebek 

Szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait arról is, hogy július 11-én, csütörtökön 16 
órától az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége egy küldöttséggel érkezik ide. Aki szeretne ezen 
részt venni, azokat invitáljuk. 

Köszönöm szépen, ezzel ezt az „egyebek” napirendi pontot is lezárom, és a bizottsági 
ülést berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 36 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


