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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat 

(H/11729. szám)  

(Rogán Antal, Gulyás Gergely és Kocsis Máté (Fidesz)  képviselők önálló 

indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) bekezdés szerinti 

eljárásban)  

 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Gulyás Gergely (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)  
Kozma Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
Dr. Győri Enikő államtitkár (Külügyminisztérium)  
 

Megjelent  
Dr. Répássy Róbert államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat az újbóli bizottsági ülésen. 

A helyettesítési rend a következő: Turi-Kovács Béla képviselő úr helyettesíti Kozma 
Péter képviselő urat, Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat, jómagam 
Mátrai Márta képviselő asszonyt, Vas Imre képviselő úr Zsiga Marcell képviselő urat, Gruber 
Attila képviselő úr Molnár Attila képviselő urat helyettesíti. 

A napirenddel kapcsolatosan napirend-kiegészítési javaslat nem érkezett. Kérdezem a 
bizottságot, ki az, aki elfogadja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 15 igennel a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról szóló határozati javaslat (H/11729. 
szám); módosító javaslatok megvitatása a HHSZ 128/B. § (4) bekezdés szerinti 
eljárásban 

Egy napirendi pontunk van: a H/11729. számú, a Magyarországot megillető egyenlő 
elbánásról szóló határozati javaslat. Hárompontos az ajánlás, valamint két módosító indítvány 
már úgy érkezett, hogy az ajánlásban nem tud szerepelni, de értelemszerűen ugyanúgy 
tárgyaljuk azokat is. S meg kell várjuk a 19 óra 14 percet egészen biztosan, merthogy az a 
benyújtás határideje. Ha időközben érkezik még módosító javaslat, értelemszerűen arról is 
dönteni fog a bizottság. 

Az 1. pont, összefüggésben a 2. ponttal, Mesterházy Attila és Harangozó Gábor 
képviselő urak javaslata. Kérdezem előterjesztőként képviselő urat. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem államtitkár asszonyt a kormány vagy a tárca 

álláspontjáról. 
 
DR. GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat 

az 1. és 2. pontban? (Szavazás.) Senki nem támogatta, értelemszerűen egyharmadot sem 
kapott. 

A 3. pont Volner János képviselő úr javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már egyébként is 

van időnk, akkor hadd indokoljam, nem a bizottság idejét rabolva, de 19 óra 14-ig a 
bizottságnak úgyis üléseznie kell. (Derültség.) 

Úgy gondolom, ez egy fontos módosító javaslat, amelyet Volner képviselőtársam 
benyújtott, lévén, hogy pont a termőföld megvédése érdekében arra szólítaná fel a kormányt, 
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hogy a csatlakozási szerződésünk módosítását kezdeményezze. Jól tudjuk, erre jogilag 
lehetőség van. Ez egy valódi, hatékony, előremutató lépés lenne, s tulajdonképpen csak azt az 
állapotot teremtené meg, ami egyenlőséget jelentene azokkal a 15-ökkel, amely országokhoz 
mi csatlakoztunk, amely országok az Európai Unió tagjai voltak, amikor beléptünk, lévén, 
hogy a termőföld nem egy tőketulajdon, amit szabadon bárki megkaparinthat, vagy némi 
korlátozással, de tulajdonképpen a tőke szabad áramlása fejezetben tartva, csak az elméleti 
korlátokat tartva fent, hozzájuthatnak a magyar termőföldhöz. Jól tudjuk, az európai uniós 
szerződés kimondja, hogy egy adott ország tulajdonviszonyait nem érinti az európai uniós 
csatlakozás, az Európai Unió, és pont Magyarország, a magyar történelem szempontjából, és 
itt akár a Szent Korona-tanra is lehetne gondolni, amit önök egyébként az alaptörvény 
preambulumában is feltüntetnek, ez egy olyan speciális tulajdonviszony lehet, amely 
Magyarországot is mentesítheti ez alól. De számos más ponton is a csatlakozási szerződés 
módosításával el lehetne érni azt, hogy ne csak akadálygördítéssel, hanem valóban se lehessen 
a külföldieknek termőföldet szerezni.  

Ezért kérem a bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki reagálni. (Nincs jelentkező.) 

Ha nem, kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. A 
bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Soron következik a Staudt Gábor képviselő úr által benyújtott /4. számú módosító 
indítvány. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Sem az előterjesztő, sem a kormány nem támogatja. Közben Szakács Imre 

képviselő úr Horváth Zsolt képviselő urat, Vitányi István képviselő úr pedig Székyné Sztrémi 
Melinda képviselő asszonyt helyettesíti. 

Hozzászólásra Staudt Gábor képviselő úr kért szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy 

gondolom, azzal a módosítással, amely a „folytassa” szót cserélné fel a kormány 
felszólításánál, hogy a ténylegesen… (Közbeszólások: Ez nem az a javaslat.) Bocsánat, már 
lapoztam. (Derültség.) Köszönöm. 

Tehát a 4. módosító javaslatnál, úgy gondolom, bár radikálisnak tűnhet a 
megfogalmazás (Dr. Szakács Imre: Az is! – Derültség.), ami a szabad akaratunkból való 
csatlakozást módosítaná, úgy gondolom, bár formáljogilag szabad akaratából csatlakozott az 
ország, lévén, hogy volt egy szavazás, amire elmentek az emberek – egyébként a 
küszöbértékeket éppen előtte módosították, tehát azért ez is egy furcsa dolog, de elmentek és 
szavaztak –, viszont ez mégis csorbát szenvedett, lévén, hogy az emberek egyoldalú 
tájékoztatást kaptak, oly módon, hogy majd itt mindenki cukrászdát nyithat Bécsben, 
meglesznek azok a lehetőségek, hogy pillanatok alatt felzárkózzunk a Nyugathoz, és európai 
uniós pénzek tömkelege árasztja el az országot, anélkül, hogy a saját piacainkat tönkretennék, 
és nekünk komoly összegeket kellene befizetnünk az európai uniós büdzsébe. Nos, ezt nem 
mondták el az embereknek, és a mérleg két serpenyője, tehát az előnyök és a hátrányok 
serpenyőjéből csak az előnyök és gyakran demagóg módon az előnyök kerültek kiemelésre. 
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Ezért úgy gondoljuk, hogy ez önmagában nem volt korrekt, hogy az embereket nem 
készítették fel.  

Az meg végképp nem volt korrekt, és ezért mondhatjuk azt, hogy egyoldalú és 
tisztességtelen feltételekkel csatlakoztunk, mert ahogy az előbb elmondtam a földjogi 
szabályozásnál vagy a földnek a tőke szabad áramlása fejezetben való lezárása egy olyan 
csatlakozási feltétel, amely nem állt fenn az akkor bent lévő tagállamok szempontjából, tehát 
az egyenlőség elve sérült. Az egy másik kérdés, hogy a hazaárulást legfőképpen azok 
követték el, akik ezeket a fejezeteket letárgyalták. Ez tulajdonképpen egy elég hosszú 
folyamat volt és kormányokon ívelt át. 

Tehát úgy gondolom, a csatlakozásunk mindenképpen felülvizsgálatra szorul, és 
semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy az emberek minden mérlegelési jogukat latba vetve 
tudtak volna dönteni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Turi-Kovács Béla képviselő úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is csak azért szólok, mert 

van még öt perc, ha jól nézem. (Derültség.)  
Valamennyi módosító javaslat, de ami még inkább szembeszökő, hogy maga az 

alapjavaslat is végig felszólítja a kormányt. Nem lenne célszerűbb, ha felkéri a kormányt? 
Van ennek egyfajta olyan hangsúlya, mint ha valamiféle mulasztásuk lenne, és a mulasztás 
elhárítása érdekében fölszólítjuk a kormányt. Talán a „felkéri” helyesebb lenne.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, a felvetést, ami egyébként délelőtt is már felmerült.  
Gulyás Gergely képviselő úrnak adom meg a szót, jelezte, hogy válaszolni szeretne a 

kérdésre. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én úgy tudom, hogy a kormány igényli a 

radikalizmust. (Derültség. – Dr. Gyüre Csaba: Mik vannak!)  
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ezt örömmel hallom. Egyébként 

erre a lehetősége is meglenne a kormánynak, hogy ezeket a kellően radikális javaslatokat 
támogassák. Illetve még azt sem mondom, hogy radikális, hanem egy nemzetállamban 
egyfajta nemzeti minimumot elérő javaslatokról beszélünk. Az elég nagy probléma, hogy 
ezek radikális javaslatok a mai magyar politikában. 

Szeretném hozzátenni, hogy Turi-Kovács képviselőtársamnak abban igaza van, hogy 
természetesen elegánsabb felkérni a kormányt, ebben egyetértek. Abban viszont nem, hogy én 
úgy gondolom, hogy mulasztás van; annyiban mulasztásban vagyunk, amennyiben nem 
használjuk ki az Európai Unió adta jogi lehetőségeket maximálisan, akár a termőföld 
védelmében, akár mondjuk, a határon túli magyarok megvédése érdekében. Tehát a mulasztás 
ettől függetlenül fennáll.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja tehát a /4. módosító 

indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatták. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A /5. módosító indítvány az, amiről még állást kell foglalnunk. Szintén Staudt Gábor 
képviselő úr nyújtotta be. Kérdezem előterjesztőként képviselő urat. 
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GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GYŐRI ENIKŐ államtitkár (Külügyminisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány sem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. A bizottság, illetve kormánypárti 

képviselőtársaim nagy örömére jelezném, hogy a bizottságnak még néhány percig üléseznie 
kell, úgyhogy így külön öröm, hogy elmondhatom az érveimet az 5. javaslathoz. 

Itt arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogy a határozati javaslatban ne csak az 
szerepeljen, hogy folytassa a kormányzat a magyar családok életét megkönnyítő politikáját, 
hanem egy kicsit radikálisabban fogalmaznánk: ténylegesen kezdje meg. Elismerem ugyanis, 
hogy volt itt például rezsicsökkentés az elmúlt időszakban, ami persze jó és üdvözlendő, de a 
mértéke még nem elég. Azt is tudom, hogy azon dolgoznak, hogy ez még lejjebb menjen vagy 
még további csökkentéseket vezessenek be. Arra viszont felhívom a figyelmet, hogy ha 
csomagban kezeljük, mert itt az emberek életkörülményeiről van szó, és nem csak a 
rezsicsökkentésről, akkor viszont akár a tranzakciós díjak emelése vagy az egyéb olyan 
lépések, amelyek az emberek pénzét, fizetését esetleg értéktelenebbé teszik vagy többet 
vonnak el tőlük, ezek lehetnek áttételesek is, mint akár az útdíj, amelynek az összege bele fog 
épülni a különböző termékekbe, vagy akár közvetlenek is; ha ezeket mind beleraknánk egy 
serpenyőbe, akkor még nem lenne érezhető ez az életkörülmény-javulás. Úgyhogy így 
pontosabb ez a megfogalmazás, amit javasolok. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Határozathozatal következik. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 2 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Három perc technikai szünetet tartunk, hogy a 19 óra 14 percet is megvárjuk. 
(Közbeszólások: Egyebek?)  

„Egyebek” napirendi pont keretében: nem tudok több bizottsági ülés megtartásának 
szükségességéről. Mindenesetre kellő óvatossággal fogalmazok. (Rövid szünet.)  

Megérkezett a jelzés, hogy további módosító indítvány benyújtására nem került sor. 
Így ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyebek 

„Egyebek” napirendi pont keretében, tekintettel arra, hogy várhatóan további 
bizottsági ülés tartására ma, illetve holnap nem kerül sor, szeretnék a bizottság minden 
tagjának a nyári időszakra a munka mellett azért pihenést is kívánni, akinek lesz rá 
lehetősége, jó pihenést, családi, baráti körben; úgy gondolom, ez mindenkire ráfér. 

Köszönöm szépen az együttműködést az elmúlt hónapokban is. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 19 óra 15 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


