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Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/12684. szám)   

 

2. Egyes büntetőjogi és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 
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(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)   

 

3. Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

4. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12833. szám)  

(Általános vita)  

 

5. Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális 

javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12791. 

szám)  

(Általános vita)  

 

6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
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(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
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a) Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának 
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12865. szám)  
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b) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
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d) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/12595. szám)  

(Mesterházy Attila, dr. Harangozó Tamás (MSZP) és Karácsony Gergely 

(független) képviselők önálló indítványa)  

e) Az egyes törvényeknek a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez 

szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12597. szám)  

(Ertsey Katalin és Vágó Gábor (LMP) képviselők önálló indítványa)  

f) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
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tisztaságának védelmében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 

(T/12621. szám)  

(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  

 

8. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  
Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke, valamint  

Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz)  
Dr. Varga István (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz)  
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP)  
Dr. Ipkovich György (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Pősze Lajos (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) távozása után dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Papcsák Ferencnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Pősze Lajosnak (független)  
Kozma Péter (Fidesz) dr. Varga Istvánnak (Fidesz), illetve dr. Gruber 
Attilának (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz) távozása után dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Molnár Attila (Fidesz) távozása után dr. Zsiga Marcellnek (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) megérkezéséig dr. Vas Imrének 
(Fidesz)  
Dr. Szakács Imre (Fidesz) megérkezéséig dr. Mátrai Mártának (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz) 
Dr. Varga István (Fidesz) távozása után dr. Vitányi Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Vitányi István (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) megérkezéséig dr. Cser-Palkovics Andrásnak 
(Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) megérkezéséig dr. Vejkey Imrének (KDNP) 
Dr. Botka László (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) dr. Ipkovich Györgynek (MSZP)  
Pősze Lajos (független) távozása után dr. Molnár Attilának (Fidesz)   
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Lenner Áron Márk főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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Fülöp Csaba főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Vidoven Árpád helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Gyöngyösi Márton (Jobbik) országgyűlési képviselő  
 

Megjelentek  
Dr. Kara Ákos főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Dr. Sepsey Tamás Benedekné közgyűjteményi főosztályvezető (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  
Erdélyi Gabriella vezető költségvetési referens (Nemzetgazdasági 
Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük a bizottsági ülést és a munkát. A helyettesítési rend 
tekintetében Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat helyettesíti, Mátrai 
Márta képviselő asszony Szakács Imre képviselő urat, Papcsák Ferenc alelnök úr Gulyás 
Gergely képviselő urat, Varga István képviselő úr Kozma Péter képviselő urat, jómagam 
Zsiga Marcell képviselő urat helyettesítem, Vas Imre képviselő úr Székyné Sztrémi Melinda 
képviselő asszonyt, Pősze Lajos képviselő úr pedig Horváth Zsolt képviselő urat helyettesíti.  

Napirend-kiegészítésre teszek indítványt. Az első, hogy az eredetileg kiküldött 
napirendi pontok közül a T/12617. számú, egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot javaslom levenni a napirendi javaslatok 
közül, és holnap tárgyalná meg azt a bizottság.  

A következő javaslat, hogy a zárószavazások előkészítése után tárgyaljuk meg a 
T/12791. számú javaslatot, egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott 
tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot.  

3. napirendi pontként pedig javaslom, hogy a képviselői önálló indítványok 
tárgysorozatba-vételéről, általános vitájáról napirendi ponton belül az a) pontot, a T/12865. 
számú, az emberi méltóság védelméről szóló törvényjavaslatot tárgyalja meg a bizottság. 

Egyéb kiegészítő javaslat és indítvány a napirend vonatkozásában nem érkezett.  
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatnál pedig 

azt az ügyrendi javaslatot teszem – és kérem, hogy erről majd természetesen az ügyrendi vitát 
folytassuk le –, hogy először döntsünk a kormány által támogatott módosító indítványokról; 
majd a kormány által nem támogatott módosító indítványokról; a kormány által nem 
támogatott módosító indítványok esetében pedig frakciónként 5-5 módosító indítvány 
kikérésére legyen lehetőség; ezt követően így történjen meg a határozathozatal.  

Kérdezem, hogy ennek az ügyrendi javaslatnak a vonatkozásában van-e észrevétel, 
vita. (Nincs.) Ha nincs, akkor kérem, először az ügyrendi javaslatról döntsön a bizottság. 
(Szavazás.) 14 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Volt-e, aki nemmel 
szavazott? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság tehát az ügyrendi javaslatot így fogadta el. 

Kérem, az így kiegészített napirendi javaslatról döntsön a bizottság. Kérdezem, ki az, 
aki ezt támogatja. (Szavazás.) Ezt 14-en támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. Ki szavazott nemmel? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság elfogadta az így módosított 
napirendi javaslatot. 

Zárószavazás előkészítése 

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12684. 
szám) 

Zárószavazás előkészítésével kezdjük: az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú 
módosításáról szóló törvényjavaslat T/12684. szám alatt. 8 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be. 

Vas Imre képviselő úrnak adom meg ügyrendben a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Javaslom, hogy egyben tárgyaljuk és 

egyben szavazzunk róla, tekintettel arra, hogy részben összefüggő, technikai jellegű 
módosítások, másrészt pedig mindet az előterjesztő nyújtotta be. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki támogatja az ügyrendi javaslatot. (Szavazás.) 14-
en támogatják. Ki nem támogatták? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. A bizottság az ügyrendi 
javaslatot elfogadta. 

Az előterjesztő nyújtotta be valamennyi módosító indítványt, mind a 8 pontban. 
Gondolom, a kormány és a tárca ezeket támogatja. 

 
LENNER ÁRON MÁRK (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Itt azért egy indokolást 

szeretnék kérni, főleg az 1. ponttal kapcsolatban. Ha jól látom, a fogyasztóvédelmi referens 
szempontjából enyhébb szakmai kritériumokat fogalmaznak meg. Kikerülne a szakirányú 
végzettség és az ötéves fogyasztóvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlat, és ez egy 
kétéves gyakorlatra és a szakirányú végzettség elhagyására vonatkozna. Mi indokolja ezt? Ki 
az, aki nem felelt meg a kritériumoknak, és mégis szeretnék kinevezni? 

Valami indokolást szeretnék tehát kérni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bárándy Gergely képviselő úr Botka László képviselő 

urat helyettesíti; ez már az előző határozathozataloknál is így volt. 
További kérdést nem látok. Parancsoljon! 
 
LENNER ÁRON MÁRK (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Képviselő Úr! A változtatás lényege az, hogy túl szűk volt az a kör, amelyik 
kifejezetten fogyasztóvédelmi szakirányú végzettséggel rendelkezne, és megítélésünk szerint 
egy kétéves gyakorlat a fogyasztóvédelmi területen elegendő tapasztalatot tud biztosítani arra, 
hogy ilyen vállalati fogyasztóvédelmi referensi munkakört az illető be tudjon tölteni. 
Indokolatlanul szűkre szabtuk volna azoknak a körét, akit ilyen módon tudtak volna 
alkalmazni a cégek, főként akkor, ha benne maradt volna az a kötelezettség, hogy 
megyénként, ha van telephelye az adott cégnek, akkor ott is szükséges lett volna a 
fogyasztóvédelmi referens alkalmazása. 

A módosításnak röviden az az indoka, hogy alkalmazhatóbbá tettük így ezt a 
rendelkezést. Lesz fogyasztóvédelmi referens az olyan cégeknél, ahol nagy számban fordul 
elő, hogy fogyasztókkal érintkeznek, viszont nagyobb szabadságot biztosítunk az adott 
cégeknek arra, hogy kiválasszák, ki a megfelelő ember ennek a feladatnak az ellátására.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm. Reggel van és első napirendi pont… 

Ugye, itt alapvetően magáncégekről beszélünk. Azért ez egy fontos kitétel. És ebbe a körbe 
akkor nem eshet más, állami – ez az egyik kérdésem –, tehát tényleg csak magáncégekről 
vagy állami megbízatásokról is beszélünk? Most nem a magánszektorban működő állami 
cégekről beszélek, hanem van-e a törvényben olyan kitétel, ami alapján esetleg túlmutathat 
ezen ez a feladatkör?  

A kérdésem még mindig az, hogy csupán egy gyakorlat, vagy lesz-e ennek valamiféle 
miniszteri rendelete, vagy nem tudom, valamiféle meghatározása, hogy mely terület minősül 
olyannak, amit elfogadnak fogyasztóvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalatnak, lévén, 
hogy azért ez elég tágan értelmezhető. És ha bevezetik ezt a rendelkezést, akkor jó lenne, ha 
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olyan embereket neveznének ki, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. Tehát a kérdésem, 
hogy lesznek-e alsóbb szintű jogszabályok, amelyek kitöltik ennek az értelmezését. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
LENNER ÁRON MÁRK (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem, nem tervezünk 

további jogalkotást a kérdésben. Alapvetően a cég érdeke, hogy olyan személy töltse be ezt a 
pozíciót a cégnél, akinek ténylegesen rendelkezésére áll az a tudás, hogy ezt ellássa. 

Természetesen a Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési feladatai közé tartozik majd 
az, hogy ellenőrizze ennek a szabálynak a betartását, és be is tartassa azt, hogy azoknál a 
cégeknél, ahol a meghozandó jogszabályt érdekében kell ilyen személyt alkalmazni, ott 
tényleg van-e, és neki tényleg van-e ilyen gyakorlata. 

Az állami szektorban ez nem kívánalom, hogy ilyen legyen. Természetesen, ahogy 
képviselő úr említette, az állami tulajdonú, ám magánszektorban működő cégekre ugyanúgy 
vonatkozik ez a szabályozás, ha és amennyiben kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ahol 
fogyasztókkal érintkeznek, és indokolt ennek a megléte. (Dr. Staudt Gábor: Köszönöm.) 

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

módosító indítványokat. Egyben döntünk valamennyi, az előterjesztő által benyújtott 
javaslatról. (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a módosító javaslatokat. 

Rubovszky György képviselő úr Gruber Attila képviselő urat helyettesíti, Turi-Kovács 
Béla képviselő úr Vitányi képviselő urat. 

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12791. szám); 
általános vita 

Soron következik tehát az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott 
tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. számú 
törvényjavaslat. Államtitkár urat, illetve főosztályvezető asszonyt köszöntöm a napirendi pont 
tárgyalásánál. 

Kérdezem, ki lesz a szóbeli előterjesztő. (Jelzésre:) Államtitkár úr, parancsoljon! 

Dr. Vidoven Árpád szóbeli kiegészítése 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Az egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, 
vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló T/12791. 
számú törvényjavaslat kapcsán a következőket szeretném nagyon röviden a bizottság elé tárni.  

Közismert tény, hogy a második világháborút követően számos műtárgy és műtárgyi 
együttes került, ha szabad így fogalmazni, eléggé vitatható módon a közgyűjtemények 
leltárába. Több család, egykori tulajdonos próbálta meg az elmúlt évtizedek során ezeket a 
kulturális értékeket visszaszerezni. Ennek során évtizedekig tartó perek zajlottak, és előfordult 
az a nemkívánatos állapot, hogy állami múzeumban bírósági végrehajtónak kellett megjelenni 
annak érdekében, hogy az ítéletnek érvényt tudjon szerezni.  

Az évek során, 2002-ben az Állami Számvevőszék a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma fejezet működésének ellenőrzéséről szóló jelentésének függelékében a 
következőt állapította meg. A hatályos jogi szabályozás tükrében bírósági eljárás mellett, 
illetve ahelyett nincs megfelelően kialakított eljárási rend, nincs részletes jogi szabályozás 
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arra nézve, hogy mely szervek, milyen eljárásban, milyen adatok és dokumentumok alapján 
jogosultak és egyben kötelesek az ilyen ügyekben eljárni és döntéseket hozni. A jelenlegi 
szabályozás diszkrecionális jogkört biztosít a KVI-nek arra nézve, hogy mely 
vagyontárgyakat tekinti kincstári vagyoni körbe tartozónak, és melyeket nem. Ez az 
intézményi, kontrollt nélkülöző döntési lehetőség az állami vagyon védelme szempontjából 
nem megnyugtató megoldás. 

Mindezeket a tényeket felismerve, a kormány úgy döntött, hogy ezt a helyzetet az 
alaptörvény szelleméből kiindulva rendezni kívánja. Ennek érdekében a jelenleg tárgyalt 
törvényjavaslat négy törvény módosítására tesz javaslatot. A négy törvény a következő: 

A nemzeti vagyonról szóló törvény. E rövid módosítás egyértelművé teszi azt, hogy 
melyek azok a kulturális javak, amelyek a nemzeti vagyon körébe tartoznak. A jelenlegi 
szabályozáshoz képest kiegészül a jogszabályi hely azon rendelkezéssel: kivéve azok a 
műtárgyak, amelyen állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró 
módon nem bizonyítható, és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja, vagy a kulturális 
javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti. Ez a 
rendelkezés tehát egy alapvető változást hoz be, miszerint megfordítja a bizonyítási terhet. 
Eddig egyértelműnek tekintette mindenki, mindenki azt vélelmezte, hogy a közgyűjtemények 
nyilvántartásában szereplő kulturális javak az állami tulajdonba tartoznak. Innentől kezdve az 
államnak kell azt bizonyítania, hogy a birtokában lévő kulturális javakhoz jogszerű módon 
jutott hozzá.  

A visszaadás érdekében a muzeális intézményekről és a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló törvény módosítására is sor kerül e javaslat körében. A módosítás 
értelmében felhatalmazást kap a kormány arra, hogy egy kormányrendeletben rendezze majd 
ezen eljárást. 

A harmadik törvény, amelyet az előttünk fekvő törvényjavaslat módosít, az egyes 
közjegyzői, nemperes eljárásokról szóló törvény, amely egy új nemperes eljárást iktat be a 
jogrendszerbe. Ez pedig nem más, mint a valószerű örökösi bizonyítvány kiadására irányuló 
eljárás. Erre azért van szükség, hogy ha az eljárás során, amelyben az igénylő megjelölte azt a 
vagyontárgyat, azt a kulturális javat, amelyet vissza szeretne igényelni, az MNV Zrt. 
megállapítja azt, hogy az állam nem tulajdonosa, akkor a múzeumoknak kötelességük lesz 
kiadni azon személynek, aki vagy maga az egykori tulajdonos, vagy az egykori tulajdonos 
jogutódja, örököse. E minőségét kétféle módon bizonyíthatja: hagyatékátadó végzéssel vagy 
öröklési bizonyítvánnyal. Amennyiben egyik sem áll rendelkezésre, akkor a valószerű örökösi 
bizonyítvány (Dr. Staudt Gábor: Valószínű, nem valószerű!) kiadására irányuló nemperes 
közjegyzői eljárás lefolytatására lesz lehetőség.  

Végezetül pedig a negyedik törvény, amelyet az előttünk fekvő törvényjavaslat 
módosít, ez az illetékekről szóló törvény. A módosítás értelmében a visszaadást megelőző 
örökösödési eljárás során illeték kiszabására nem kerülne sor, tehát illetékmentes lenne a 
visszaadást megelőző öröklés. 

Röviden ennyit kívántam elmondani az előttünk fekvő törvényjavaslatról. 
Amennyiben bárkinek kérdése van, készséggel állunk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Turi-Kovács Béla képviselő úrnak 

adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nem kérdésem, észrevételem van. Én értem a 
kormány szándékát, vagy érteni vélem, hogy alaptalan pereknek kívánja elejét venni egyfelől, 
másrészről a bizonyítási teher megfordításával egyfajta tulajdonosi védelmet is kíván nyilván 
szolgáltatni. Ez azonban sokkal bonyolultabb kérdés. 
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Ezek a tárgyak, amelyekről beszélünk, vagyontárgyak. Azok, akik megszerezték 
annak idején, bármelyik család lett légyen az, nem elsősorban képzőművészeti értékként 
szerezték meg, hanem vagyontárgyként szerezték meg, döntőrészben. Felmerül a kérdés 
alapvetően, hogy vajon azok a vagyontárgyak, amelyek a kommunista időkben a 
kisemberektől kerültek szabályszerűen elfosztásra, majd ezek helyett apró kis cédulácskákat 
kaptak, amivel, kárpótlási jegynek nevezett valamivel elmehettek valahova és 
megpróbálhattak valami kárpótlást szerezni – vajon hogyan arányulnak ezek egymáshoz?  

Fölmerülnek azok a kérdések is, hogy vajon azt nem kell-e vizsgálni az adott 
szituációban, hogy az egyes ilyen vagyontárgyak hogyan kerültek azoknak a birtokába, 
akikről beszélünk. Miért csak egy körről beszélünk? Miért nem beszélünk arról is, és akkor 
kinyílna persze egy nagyon széles kapu, ezt már magam sem tartanám járható útnak, hogyha 
ez egy olyan széles körű kárpótlás lenne, új kárpótlás – mert nem más ez, mint egy új 
kárpótlás –, amelynél azokat is kárpótolnánk, akik elveszítették a kocsijukat, lovukat, 
elveszítették mindazt, amit egy élet kemény munkájával szereztek meg. Erre lehet azt 
mondani, hogy ezek értékállóak. Hát persze! Akinek milliói voltak pengőben, azok 
nyilvánvalóan értékálló tárgyakat szereztek. Akik meg élni akartak, azok olyan 
vagyontárgyakat szereztek, amelyekkel a családjukat akarták fenntartani.  

Szóval, én itt nem látom olyan egyszerűnek ezt a kérdést! Ez sokkal bonyolultabb 
annál, mintsem hogy egyszerűen műtárgyakról beszélnénk: itt egyfajta igazság kérdéséről van 
szó, és ezt meg kell mondanom, hogy ha az egyik oldalon igazságot akarunk tenni, akkor ez 
az igazságtétel nem maradhat el a másik oldalon sem. 

 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Azon túl, hogy mindenben egyetértek Turi-Kovács képviselőtársammal, úgy gondoltam 
vagy úgy gondoltuk, hogy amikor a múlt héten nem került napirendre ez a javaslat, ez azt 
jelentette, hogy a kormány átgondolta, hogy ezzel a hazaáruló javaslattal elő kíván-e jönni, 
aminek semmiféle jogi megalapozottsága nem lehet. Arról van ugyanis szó – öntsünk tiszta 
vizet a pohárba! –, hogy az államnak kell bizonyítania, hogy bizonyos műkincsek, amelyek 
sok esetben egyébként a magyar nemzeti kulturális örökség részét is képezik, ezek az állam 
tulajdonában vannak-e, és a másik oldalon – ami a nagyobb baj – elég csak valószínűsíteni 
annak, aki bejelentkezik ennek a tulajdonáért, a jogosultságát. S ezért önök a közjegyzői 
törvénytől kezdve mindent módosítanának, és egy olyan rendszert hoznának létre, ami 
világviszonylatban nem gondolom, hogy túl sok helyen vagy talán sehol nem ismert: azt, 
hogy a tulajdoni jogosultságot csak valószínűsíteni kell. A tulajdon azért ennél egy fontosabb 
jogi kritérium, hogy valószínűsítésre valakinek oda lehessen adni. Ráadásul, ha a magyar 
nemzeti kulturális örökségnek a körébe tartozó műkincsekről beszélünk, akkor a magyar 
nemzetnek az érdeke is előtérbe kerül. 

Arról már nem is beszélek, hogy itt a kormány képviselője talán úgy fogalmazott, 
hogy „valószerű” örökösi bizonyítvány kiadása. Itt „valószínű” örökösi bizonyítvány kiadása 
szerepel, tehát úgy érzem, hogy itt még a fogalomhasználattal is, még a kormányzaton belül is 
gondok vannak, hogy a leírtakhoz képest máshogy hangzik.  

Nem tudom, mi a javaslat célja. Hirdethetnének egy nyílt napot, hogy mondjuk, hétfőn 
a magyar Nemzeti Múzeum kinyitja kapuit, és aki először odaér, az elhordhat minden javat. 
Ezt is tehetnék – hasonló lenne az eredménye. Egyszerűen nem értem, hogy kinek és hogyan 
fordulhat meg a fejében egy ilyen javaslat… Akinek tulajdona áll fönn, az jelen pillanatban is 
bírósági perrel igazolhatja ezt, és nyilvánvalóan ki kell adnia a magyar államnak, ha ez 
minden valószínűség szerint, minden kétséget kizáróan bizonyított. Ennek a bizonyítási 
tehernek a megfordítása abszurd és perverz; máshogy nem tudok fogalmazni.  
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Nem tudom, abba belegondoltak-e, hogy például az elbirtoklással mi van ebben az 
esetben. A magyar állam, ha volt is valamiféle jogi kétség, akkor mivel tulajdonosként 
birtokolta ezeket a javakat, több mint tíz éven keresztül, tehát nyilvánvalóan az elbirtoklás is 
megtörténhetett, akkor majd a magyar államnak vagy a muzeális intézményeknek kell majd 
minden perben adott esetben az elbirtoklásra is hivatkozniuk. 

A másik viszont – és itt visszatérnék újra Turi-Kovács képviselőtársamra –, nekem is 
ez volt az első felmerült gondolatom, hogy ha már a rendszerváltás után olyan gyalázatos 
módon sikerült…, nem nevezném kárpótlásnak, de a kommunista rendszerrel való 
elszámolást megtenni, hogy mindenféle kárpótlási jegyeket osztogattak, ahelyett, hogy 
visszaadták volna a tulajdonosoknak azt, amit elvettek tőlük, amit elvettek a szüleiktől, 
nagyszüleiktől vagy az adott emberektől, visszaadták volna azt a földet, vagy kártérítették 
volna valóban azokat a javakat, amelyeket a kommunizmus alatt elvettek, ehelyett mindenféle 
papírokat osztogattak. És most egy bizonyos körre, a műkincsekre ezt ki szeretnék terjeszteni. 
Ha elindulunk ezen az úton, akkor nyissuk fel Pandora szelencéjét, és minden földterületet, 
minden elrabolt, magyar embertől, kuláktól vagy kuláknak minősített embertől elrabolt 
földterületet, minden ingatlant, amire a kommunisták rátették a kezüket, adjuk vissza a jogos 
tulajdonosuknak! De akkor ne egy jéghegy csúcsaként, egy bizonyos körrel kezdjük el, ami 
ráadásul az anyagi értéken túl egy nagyon szenzitív kör, mert ahogy mondtam, a magyar 
kulturális örökségnek a részét képezheti. Akkor ezek alapján, ha valaki, mondjuk, 
valószínűsítheti, hogy néhány Munkácsy Mihály-kép esetleg az ő családjának a birtokában 
volt vagy lehetett egy időintervallumban, akkor ezek után a magyar államnak kell ezt 
bizonyítania, hogy neki erre a tulajdonjoga fennáll.  

Ez teljes mértékben abszurd, és mindent meg fogunk tenni, hogy meggátoljuk azt a 
műkincsszéthordást, amit a kormányzat itt előkészít. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Az a ritka helyzet van, és ezért leszek rendkívül rövid, mert egyet tudok érteni azzal, amit az 
előttem szóló képviselőtársaim ebben a témakörben elmondtak. Legalábbis a magam részéről 
biztosan; a frakcióm majd ki fogja alakítani ezzel kapcsolatban az álláspontját. 

Az, amit Turi-Kovács képviselő úr és Staudt képviselő úr elmondott, az nagyjából úgy 
van. Nekem egyetlen kiegészítő kérdésem lenne már ehhez, és gondolom, államtitkár úr ezt 
vissza fogja utasítani, de én azt gondolom, megint erről van szó. Szeretném tudni, hogy ki, az 
önök köreiből ki és konkrétan mit szeretne visszaszerezni, ami miatt most önök törvényt 
módosítanak erre az élethelyzetre.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólást, kérdést nem látok. A vitát lezárom. Államtitkár úrnak 

adom vissza a szót válaszadásra. 

Dr. Vidoven Árpád válaszai 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm a szót, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, a kérdések elhangzásának sorrendjét tekintve 
visszafelé kezdeném meg a válaszadást. 

Bárándy képviselő úr megelőlegezte a választ. Természetesen visszautasítom az általa 
feltételezetteket. (Dr. Bárándy Gergely: Attól még igaz!) Ilyen célja ennek a javaslatnak… 
(Dr. Bárándy Gergely: Pedig pontosan ez a célja!) Bárándy képviselő úr, ha megengedi, 
elmondanám. Tehát ennek a javaslatnak ilyen célja nincs.  



- 14 - 

A javaslat célja az, mint ahogy a bevezetőmben megfogalmaztam: a második 
világháborút követően nem jogszerű módon az állam birtokába került műtárgyaknak 
tulajdonosaik, jogos tulajdonosaik részére történő visszaadása. Nem fog történni semmilyen 
műkincsszéthordás. Az eljárásrend, amely ezen javaslat, illetve a kapcsolódó, e javaslat 
felhatalmazása alapján létrejövő kormányrendelet alapján kialakításra kerül, kellő biztosítékul 
fog szolgálni arra, hogy jogosulatlan személyek tulajdonába, birtokába ne kerülhessenek 
műkincsek.  

Staudt képviselő úr hazaárulásra irányuló kijelentését szintén visszautasítom.  
A tekintetben, hogy az elbirtoklás fennáll-e vagy nem áll fenn, természetesen ezt a 

kérdést is lehet vizsgálni. Ennek kapcsán azonban mindenkinek a figyelmébe ajánlanám a 
Zsigray-hagyatékot érintő perekben született ítéletet, amelyben kimondásra került az, hogy a 
törzsleltárba vétel nem keletkeztet tulajdonjogot, és az állam részéről elbirtoklás sem történt. 
Ennek ellenére a hatáskörrel rendelkező Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek meglesz 
arra a lehetősége, hogy az eljárás során meggyőződjön arról, hogy valóban, minden kétséget 
kizáróan az állam tulajdonát képezi az az adott vagyontárgy, az az adott műkincs, amelynek 
visszaigénylését kéri a kérelmező, akkor természetesen hozhat egy nemleges, elutasító döntést 
a kérelemmel kapcsolatban. 

Turi-Kovács Béla képviselő úrnak annyit szeretnék csak elmondani, hogy ez a javaslat 
egyáltalán nem kárpótlási jellegű, nem kárpótlásra irányul; azt az alaptörvény vonatkozó 
rendelkezései nem is tennék lehetővé. Még egyszer hangsúlyozom: ez a javaslat pusztán azt 
célozza, hogy a nem jogszerű módon az állam birtokába került vagyontárgyak 
visszakerülhessenek jogos tulajdonosaikhoz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ipkovich képviselő úr Lamperth Mónika 

képviselő asszonyt helyettesíti, Zsiga Marcell képviselő úr Molnár Attila képviselő urat.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) 16-an. 
Kik nem tartják általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 6-an. És ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. 

Az a javaslatom, hogy írásban tolmácsolja a bizottság a véleményét. Kérdezem, ki az, 
aki ezt a javaslatot elfogadja. (Szavazás. – Látható többség.) Köszönöm. Ki nem? (Szavazás.) 
6 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság elfogadta a javaslatot. 

Köszönjük szépen, államtitkár úr, főosztályvezető asszony. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezártuk. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

a) Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása 
érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12865. szám) 

Soron következik a tárgysorozatba-vételek sorában a T/12865. számú, az emberi 
méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a büntető 
törvénykönyvről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 
és általános vitára alkalmasságáról való döntés. Az előterjesztőket nem képviselik, de ez nem 
is szükséges ahhoz, hogy a bizottság állást tudjon foglalni. 

Kérdezem, kíván-e valaki a vitában megszólalni. Nem tudom, államtitkár úr, a 
tárcának van-e álláspontja, tekintettel, hogy nem mindig szokott ilyenkor tárgysorozatba-vétel 
előtt lenni. 
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Elnök úr, nem emlékszem pontosan a napirendre, mert itt volt némi csere: általános vitára 
alkalmasságról is dönt a bizottság?  

 
ELNÖK: Igen, amennyiben tárgysorozatba vesszük. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen; akkor a tárgysorozatba-vétel után nyilatkoznánk. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm, elnök úr. Szeretném arra felhívni a 
figyelmet, hogy a kiegészítésre kerülő 226/B. § (3) bekezdése az ilyen hang-, illetve 
képfelvételeknél a gondatlan alakzatot is büntetni rendeli különböző szerkesztőségek – és ez 
most már a mai világban bloggereket, különböző internetes portálokat is jelent – esetében. 
Ezért érdemes lenne tüzetesen megnézni ezt a szöveget. 

Azt mondja, hogy „aki más vagy mások becsületének csorbítására alkalmas hang-, 
illetve képfelvételt hoz nyilvánosságra, vagy gondatlanságból nem tud annak hamis, 
hamisított vagy valótlan voltáról”. Itt eleve kétséges az, hogy a hamis, hamisított, illetve a 
valótlan mennyiben válik el, illetve mennyiben terjed ki ez a szabályozás arra, amikor 
kifejezetten karikírozás céljából készítenek ilyen internetes felvételeket. Ez eléggé gyakori, és 
teljesen nyilvánvaló, hogy akkor, amikor ilyen karikírozási célzattal készül egy ilyen 
képfelvétel – tipikusan képfelvételeknél, képeknél szokott ez lenni –, akkor eleve az a cél, 
amelyet politikailag megfogalmazott Rogán Antal, nem is áll fenn. Tehát amikor kifejezetten 
valakinek a kigúnyolására készítenek egy internetes képet, gifet vagy egy videót, akkor 
teljesen világos a nézőközönség számára, hogy itt nem egy valós dologról van szó, hanem 
mint klasszikus időkben a vicclapok, amikor karikíroztak különböző politikusokat. Viszont 
ebből a leírásból nem világos az, hogy az eleve ilyen ironikus célzattal készülő szövegeket, 
képeket büntetni rendeli-e ez a szakasz. 

Ami viszont még súlyosabb, az pedig önmagában a gondatlan alakzatnak a ráterhelése 
a szerkesztőségekre. Szerintem le kellene jönni arról, hogy kizárólag a büntetőjog az, amivel 
rendet lehet vágni. Az az ügy, ami itt egyáltalán jogalkotásra sarkallta a Fidesz 
frakcióvezetőjét, pontosan egy olyan ügy volt, ahol nagyon komoly szakmai következményei 
lettek annak, hogy egy portál nem járt utána annak, hogy egy közölni kívánt képfelvétel 
egyébként mennyiben manipulált. És megkockázatom, komoly politikai következményei is 
vannak annak, hogy különböző pártok ráugrottak erre a történetre az első napokban.  

Viszont a másik oldalról, ha a gondatlan alakzatot büntetni rendeli a jogalkotó, az 
nemcsak azzal jár, hogy akkor most egy szerkesztőségnek… – most is van jogkövetkezmény, 
hiszen adott esetben polgári pernek is elébe nézhet –, nemcsak arról van szó, hogy kártérítési 
követelések mellett, mondjuk, egy börtönbüntetéssel is szembe kell néznie. Arról is szó van, 
hogy ha ez ide bekerül, fölnyit egy csomó lehetőséget, amelyek egyébként különböző 
rendvédelmi törvényekben, rendőrségi törvényben, Be.-ben vagy éppen a nemzetbiztonsági 
törvényben rendelkezésre állnak. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, abban a pillanatban 
megnyílnak a lehetőségek, hogy szerkesztőségeket, különböző szervereket feldúlhatnak a 
hatóságok.  

Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy Magyarországon be lehet szüntetni a tényfeltáró 
újságírást. Bolond lesz az, aki hajlandó bátran utánamenni különböző potentátok sötét 
üzelmeinek.  
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Miközben tehát azt gondolom, és ebben egyébként az egyik előterjesztő is valamelyik 
tévéműsorban megerősített, hogy amit itt szankcionálni akar ez a javaslat, többé-kevésbé most 
is szankcionálva van, tehát amikor az első egyharmadát nézzük ennek a törvényjavaslatnak, 
az olyan, hogy már most is többé-kevésbé büntetni rendeli a Btk.; viszont lehet arról 
beszélgetni, hogy alkossunk erre speciális tényállást. Ami viszont a gondatlan alakzatot illeti, 
tehát azt, hogy a szerkesztőségek gondatlanság esetén is büntetőjogi felelősséget viselnek, én 
azt gondolom, ez egyet jelent azzal, hogy Magyarországon nem lesz olyan blogger, nem lesz 
olyan újságíró, aki mer különböző bizonyítékokat a hatalommal, helyi vagy a központi 
hatalommal szemben nyilvánosságra hozni. Éppen ezért ez a javaslat teljes mértékben 
elfogadhatatlan. 

Az igazi kérdés persze az, hogy nem olyan régen fogadta el a magyar parlament a 
büntető törvénykönyvet. Én jól emlékszem arra, hogy mielőtt még a Btk.-t elfogadta volna a 
Ház, s főleg persze jobbikos képviselőktől, de tőlünk is volt egy-két Btk.-s módosító javaslat 
a ’78. évi IV-eshez, a Jobbiktól hetente jöttek be ilyen javaslatok – Vas Imre képviselőtársunk 
rendszeresen azzal verte le ezeknek a javaslatoknak a tárgysorozatba-vételét, hogy nem lehet 
hetente módosítani a Btk.-t. És majd jön a megváltó új büntető törvénykönyv, és majd 
meglátjuk, hogy minden kérdés, amit itt az ellenzék követel, rendezve lesz. 

Na, most itt az új Btk. Önök elfogadták kétharmados többséggel. Mi az oka annak, 
hogy azonnal hozzá kell nyúlni és faragni kell? Főleg olyan kérdésben, ahol egyébként 
Gulyás Gergely elismeri, hogy valójában rendezi a kérdést a Btk.? Hát hogyan alkották meg 
ezt a büntető törvénykönyvet, amit annyira vártunk, hogy nem lehetett egyetlen ellenzéki 
javaslatot sem tárgysorozatba venni? Akkor hogyan alkották ezt meg önök? Akkor ez lesz, 
hogy van egy belpolitikai cirkusz, Habony Árpád kitalálja, hogy most milyen kommunikációs 
trükkel szakíthat ezen nagyot a Fidesz, és akkor jön egy büntető törvénykönyv-módosítás? Ez 
lesz a gyakorlat a következő pár hónapban? (Dr. Bárándy Gergely: Ez volt eddig is.)  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyrészt Schiffer képviselőtársamnak 

felhívnám a figyelmét, bizonyára ön is tudja, ahhoz, hogy valaki büntethető legyen vagy 
egyáltalán bűncselekményt megvalósítson, veszélyes kell hogy legyen a cselekménye a 
társadalomra. Ha nyilvánvaló, hogy valaki karikatúracéllal készít valamit, az nyilvánvalóan 
nem veszélyes a társadalomra, így aztán teljesen mindegy… (Dr. Staudt Gábor: Most ezt 
mondják. – Dr. Schiffer András: A Fideszre igen!) Elnézést, én végighallgattam önt, legyen 
kedves ön is végighallgatni, és legyen türelmes.  

Másrészt a Btk.-t nem kétharmaddal fogadtuk el az én emlékeim szerint. 
Harmadrészt pedig én nem azt mondtam, hogy azért ne módosítsuk a Btk.-t, mert 

egyébként az új Btk.-t soha nem fogjuk módosítani. Pont egyébként az önök oldala hozta ezt a 
kényszert, hogy módosítanunk kell a Btk.-t. Hanem azt mondtam korábban is, hogy rövid 
időre, amikor már elfogadtuk a Btk.-t, utána nyújtottak be a ’78. évi IV. törvényhez módosító 
javaslatokat, akkor mondtam azt, hogy rövid időre egyébként valóban nem célszerű 
módosítani. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Először egy formai kifogást emelnék, és ezzel kapcsolatban tennék 
egy ügyrendi javaslatot, aztán utána mondanám el ennek elutasítása esetén az álláspontomat, 
szakmai álláspontot. 
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Azt gondolom, a bizottság eddig elég konzekvensen tartotta magát ahhoz, hogy 
előterjesztő hiányában nem tárgyal meg javaslatokat. Én azt gondolom, egy olyan súlyú 
javaslatnál, amely a politikai kommunikációjuknak nagyjából a központi elemét képezte 
heteken keresztül, ott elfogadhatatlan az a magatartás és hozzáállás, hogy a négy előterjesztő 
arra képes volt, hogy végighaknizza a médiát ezzel a témával, de arra nem volt képes, hogy 
eljöjjön az alkotmányügyi bizottság ülésére, és előterjesztőként előadja azt a javaslatot, 
amelyet az Országgyűlés elé terjesztett. Ebből egyébként – zárójelben mondom – látszik az, 
amit Schiffer képviselő úr mondott, hogy az egész egy médiahadjárat, és valószínűleg nem 
más, mint egy kommunikációs háború a Fidesz részéről (Dr. Papcsák Ferenc: Nem kell videót 
készíteni!), aminek egy ilyen mellékes eleme az, hogy törvénymódosítási javaslattal élnek.  

Másrészt én úgy hiszem, mielőtt egyáltalán vitatkozni kezdenénk érdemben erről a 
kérdésről, ha már az előterjesztők nem vették a fáradságot arra, hogy idejöjjenek és elmondják 
a saját előterjesztésüket a bizottság előtt, akkor legalább a kormány képviselője mondja el.  

Ezért az ügyrendi javaslatom elsősorban arra vonatkozik, hogy most vegyük le a 
napirendről ezt a témát, és tárgyaljuk meg akkor, amikor itt van valamelyik előterjesztő. 
Amennyiben viszont erre nincs lehetőség, akkor én a tárgysorozatba-vételről való szavazás 
után szeretném az érdemi véleményem elmondani a javaslatról, miután már államtitkár úr 
legalábbis elmondta a kormány véleményét ezzel kapcsolatban. De úgy, hogy egyébként Vas 
Imre néhány mondattal válaszol Schiffer képviselő úrnak, és ez volna a kormánynak a 
véleménye az elénk terjesztett javaslatról, az meglehetősen furcsa. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Szeretném annyiban pontosítani a képviselő urat, hogy egyrészt az ügyrendi 

állásfoglalások alapján nem szükséges az előterjesztő jelenléte. Másrészről nem ezt a 
gyakorlatot követte a bizottság, hanem azt a gyakorlatot követte, hogy ha az előterjesztő 
kifejezetten kérte, hogy nem tud megjelenni a bizottság ülésén, és szeretné, hogy a 
tárgysorozatba-vételről úgy szülessen döntés, hogy jelen van, akkor éppen az egymással 
szembeni legalapvetőbb udvariassági szabályok okán javasolta a bizottság elnök ezt. Ilyen 
kérés most nem érkezett az előterjesztőktől, tehát szerintem semmi akadálya nincs annak, 
hogy a bizottság tárgyalja. 

De az ügyrendi javaslatról természetesen megnyitom a vitát. Staudt Gábor képviselő 
úr! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, nagyon röviden. Ettől függetlenül én is 

szeretném, ha itt lenne az előterjesztő, és lehetne kérdéseket feltenni, akár szakmai 
kérdéseket. Azt hiszem, ez a bizottság megtisztelését is jelenti, függetlenül attól, hogy 
reméljük, válaszolna is, ha itt lenne – nem merem feltételezni, hogy nem. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az esetben mostantól kezdve mindig el fogom 

mondani ugyanezt a mondatot, amikor az előterjesztők egyébként nem tisztelik meg, zömében 
általában ellenzéki képviselőtársaink a bizottság ülését. (Dr. Staudt Gábor: Az sem jó.) 
Szerintem ez nem vezet sehova. 

Ügyrendi kérdésben állást foglal a bizottság. Kérdezem, ki az, aki az ügyrendi 
javaslatot elfogadja. (Szavazás.) 7-en támogatták. A bizottság nem fogadta el. 

Visszatérünk tehát a tárgysorozatba-vétel vitájára. Természetesen, ahogy államtitkár úr 
is jelezte, amennyiben tárgysorozatba veszi a bizottság a javaslatot, akkor az általános vitára 
alkalmasság tekintetében kérem, amennyiben tud, államtitkár úr majd nyilatkozzon. Abban az 
esetben megadom a szót, ha valaki képviselőtársaim közül még kérdezni fog. 
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De most a tárgysorozatba-vételnél tartunk; először Staudt Gábor képviselő úrnak, 
majd Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azt nem értem ezzel 

kapcsolatosan, hogy ha valaki bizonyítékot hamisít, a legszigorúbban járjanak el. Tehát ebből 
a szempontból egyet tudok érteni; ahogy talán Papcsák képviselőtársam mondta itt az előbb 
mikrofonon kívül. 

Viszont itt a fő probléma az, hogy ez a javaslat nem azokra koncentrál. A 
bizonyítékhamisítás eddig is bűncselekmény volt, és egyébként reméljük, hogy a magyar 
igazságszolgáltatás eljár ebben az ügyben, és akik ezt készítették és megrendelték, elnyerik 
méltó büntetésüket. És ott, ahogy az elszámoltatásnál is kértük, hogy minél hatékonyabb 
legyen ez a rendszer, ott nem valósult meg, reméljük, hogy ha valóban a felelősöket sikerül 
megtalálni, akkor ott ne legyen kímélet. 

Viszont ez a javaslat túlmegy ezen, és szankcionálni próbálja, mégpedig 
büntetőjogilag azokat a sajtótermékeket is, amelyek, akár gondatlanságból, ezt nyilvánosságra 
hozzák. Ez itt kicsit problematikus, mert egyrészt a polgári jognak megvannak a megfelelő 
felelősségrendszerei, hogy ezekért az elszenvedett személyiségi jogi, most már sérelemdíjként 
minősített jogsérelmekért, illetve az új Ptk. bevezetésével sérelemdíjként minősített 
jogsértésekért elégtételt nyújtsanak. Viszont nem jó az, ha valóban korlátozzuk a 
médiaszabadságot, és minden esetben a gondatlan alakzatra is ügyelnie kellene egy-egy 
sajtóterméknek. Ez oda vezetne, hogy valóban, az oknyomozó újságírás szűnne meg, és nem 
tudnák nyilvánosságra hozni azokat a, mondjuk, 99 százalékban valós és 1 százalékban 
esetleg nem valós bizonyítékokat vagy értesüléseket.  

Én tehát mindenképpen az elkövetőre koncentrálnék, és természetesen, ha a 
bűnüldözés elég hatékony, akkor ha valaki elkészít és a sajtóhoz eljuttat egy ilyen felvételt 
vagy ilyen hamisított bizonyítékot, akkor nagyon gyorsan vissza fog rá hullani, mert az a 
média-reflektorfény, amelyet első körben esetleg kap az ő hamisított anyaga, rögtön vissza 
fog rá hullani, amint kiderül, hogy ő ezt hamisította, és a politikai és büntetőjogi felelősséget 
viselnie kell. Ahogy remélem, hogy ebben az ügyben is azok, akik készítették, és a rendőrség 
vagy az ügyészség a nyomozást befejezi, akkor erre sor kerülhet, a méltó büntetésüket 
elnyerik. De ez nem mehet túl azon a szinten, hogy a médiát is korlátozni szeretnénk, és ezért 
rossz a javaslat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem Ipkovich képviselő urat, hogy most kíván-e szólni. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Inkább az általános vita körében. 
 
ELNÖK: Rendben, ezért is kérdezem. Schiffer képviselő úr is ezt jelezte. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Ebben az esetben a tárgysorozatba-vételről kérdezem a bizottságot, ki az, aki 
támogatja a javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) 7-en nem támogatják. A bizottság tehát tárgysorozatba vette a javaslatot. 

Most pedig kérdezem államtitkár urat, az általános vitára alkalmasság tekintetében 
van-e már a tárcának kialakított véleménye. Parancsoljon! 
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További hozzászólások 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm, elnök úr, hogy így vezette föl a hozzászólásomat, ugyanis 
kormányálláspontot nem tudok ismertetni, tárcaálláspontot igen. 

A tárcánk a javaslatot alkalmasnak tartja általános vitára, tehát javasoljuk, hogy 
támogassa a bizottság a javaslat általános vitára alkalmasságát. Ha jól tudom, most ez a 
döntés tárgya, hogy általános vitára alkalmas-e a javaslat. Mindenképpen alkalmasnak tartjuk 
általános vitára. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. És akkor most adom meg a szót 

képviselőtársaimnak. Ipkovich úré a szó. Parancsoljon! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Először is, az örömömet hadd fejezzem 
ki: az előterjesztőket nézve én úgy látom, nincs köztük jogász – jól látom? Ez nagy dicséret 
egyébként az alkotmányügyi bizottság tagjaira nézve, és megmondom őszintén, ezt akkor meg 
is köszönném, hogy ehhez az előterjesztéshez jogvégzett, vagy ne adj’ isten, alkotmányügyi 
bizottsági tag nem adta a nevét, ez idáig. 

Kicsit déjà vu érzésem van, mindig a havas táj jut eszembe március 15-én, amikor a 
nem kívánt időjárási viszonyoknak az lett a vége, hogy módosítottuk a büntető 
törvénykönyvet a lopás tekintetében. Aztán mehetnénk még vissza az időben az ilyen jellegű 
törvényalkotási folyamatot elemezve. Ez is, én úgy látom, hogy erről szól.  

Szabadidőmben büntetőjoggal is foglalkozom (Derültség.), most, hogy nem vagyok 
polgármester, így aztán eléggé beleástam magam a szakirodalomba. Hadd mondjam meg, 
hogy kicsit kazuisztikussá válik a jogalkotásunk. Most félretéve azt a körülményt, hogy nem 
is olyan régen fogadtuk el a büntető törvénykönyvet, még igazándiból a szakma nem is tette 
magáévá, mindenki most tanulja, és most újabb feladatokat adunk nekik. Nyilvánvalóan az a 
politikai esemény generálja ezt a folyamatot, amelyet bajai ügynek nevezünk. Mondhatnám 
röviden azt, hogy annak is megvan a jelenlegi jogszabályok szerinti, jogrend szerinti 
szankcionálási rendszere. Törvénysértő, más jó hírnevét alaptalanul sértő tevékenységet ebben 
a hazában azért törvénysértés nélkül nem lehet elkövetni! Tehát megvan ez. Most hogy ezt 
külön kell nevesíteni vagy nem kell külön nevesíteni, abban már egy kicsit olyan tamás 
vagyok. Mondhatnánk röviden azt, hogy aki ilyen videót hoz nyilvánosságra, az 
megalapozott, rendes videó legyen, mint például nálunk Vas megyében, Szombathelyen. Úgy 
tudom, nincs semmi gond a videó megalapozottságával, sőt a rendőrség annak rendje-módja 
szerint el is jár most éppen ebben az ügyben, és nem a videót közzétevő személy ellen, hanem 
a rajta szereplő személy ellen. Tehát van ennek gyógyszere a büntetőjog sérelme nélkül is.  

Azt tudnám javasolni, hogy ha az általános vitára sor kerül, azért domborítsuk ki azt a 
részét, hogy egyébként meglevő jogi eszközökkel is kezelhető ez a probléma.  

Visszatérve a Schiffer képviselőtársam által elmondottakhoz, jogosnak látom azt a 
félelmet, és államtitkár úr felé ezt aláhúzottan jelezném, hogy ennek a cselekménynek a 
gondatlan alakzatának a bevezetése viszont már problémákat vethet fel. Az már egy kicsit azt 
a színt vetheti előre, hogy itt a sajtó, az internetes sajtó és egyebek kordába szorítására 
szolgáló eszközzel állunk szemben. Nem hiszem, hogy választási kampány előtt jó színt vetne 
ez a törvényhozásra.  

Most, az álmoskönyvek szerint így választási korszak közeledtével sűrűsödnek a 
különböző visszaélésekkel kapcsolatos felderítések. És nagyrészt ennek eszköze lehet a 
hangfelvétel, a videó, és nem is annyira politikai, hanem lehet, hogy gazdasági vagy egyéb 
cselekményeket vetnek fel általában a hatalmon levők tekintetében vagy azoknak az 
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elkövetését valószínűsítve – az élet már csak ilyen. Nem lenne jó, ha az a vád érne bennünket, 
hogy ilyen törvényi eszközökkel próbáljuk ezeknek a napvilágra kerülését visszaszorítani. 

Az elmondottakat összegezve tehát az előterjesztést szakmailag aggályosnak tartom, 
mert túl kazuisztikussá teszi a büntetőjogunkat, szükségtelen módosításokat visz bele. A 
gondatlan alakzat pönalizálása viszont más jellegű, így a véleménynyilvánítás szabadságával 
kapcsolatban, akár a karikatúrára utalhatnék, akár a különböző karikírozó politikai 
magatartások megjelenítésére, aggályosnak tartom, és ezt inkább a sérelmének tekinteném a 
sajtó, illetve a véleménynyilvánítás szabadságának. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Schiffer képviselő úré a szó. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Először is, nem igazán értem, 

hogy Vas Imre kire gondol, amikor rám néz, és azt mondja, hogy önök miatt kellett ezt 
megalkotni. Miattunk ugyan nem! Az LMP semmilyen videót nem készített, Baján meg aztán 
végképp nem, úgyhogy nem igazán értem, hogy kire gondolt, kedves Vas Imre! (Dr. Vas 
Imre: Csak pontosan! Pontosan!) Mi?! (Moraj.) Nem értem! Hát mondja meg! Mondja meg, 
hogy kit gyanúsított! Mi aztán biztos, hogy nem készítettünk semmilyen videót. 

Viszont ami ebben a történetben a legsúlyosabb, azt aztán végképp bünteti a jelenlegi 
büntető törvénykönyv. Arról van szó, hogy ha valaki hamisít egy bizonyítékot, azt a 
bizonyítékot utána a hatóság tudomására hozza, és mondjuk, el is indul egy büntetőeljárás, 
akkor attól függően, hogy mennyire jelöl meg konkrét személyt, akinek a büntetőjogi 
felelőssége felvethető, elköveti a hamis vád vagy a hatóság félrevezetésének bűntettét, illetve 
vétségét, illetve ennek a kísérlete is felvethető. 

Tehát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ami a bajai álvideó-ügyben… 
Próbálom Vitányi képviselőtársamat kicsit túlkiabálni… (Dr. Vitányi István telefonál.) …ami 
a bajai videóügyben igazán súlyos, tehát hogy bizonyítékot ácsolnak annak érdekében, hogy 
egy büntetőeljárás elinduljon, erre bőven megvannak a jelenlegi büntetőjogi eszközök, és nem 
is a rágalmazásra gondolok. Hamis vád, hatóság félrevezetése – ez nyilván a nyomozó 
hatóság dolga.  

Még egyszer, most túl azon, hogy én úgy tudom, a Fideszen belül a Btk.-ról nem volt 
különösebb vita, tehát ha 68 százalékos többségük van, akkor 68 százalékkal fogadták el. 
Nem kell ezt szégyellni, Vas képviselő úr – hát, ennyien vannak, így dobta a gép 2010-ben, 
ennyien fogadták el a Btk.-t. Az a helyzet, hogy azt továbbra is én egyrészt nagyon gyenge 
érvnek tartom, hogy önmagában a társadalomra való veszélyesség az, ami adott esetben 
kizárja, hogy karikatúrákat büntetni lehessen; arra meg továbbra sem adott magyarázatot, 
hogy miért nem elegendő az, hogy itt a konkrét esetben a szerkesztőségnek komoly személyi, 
illetve erkölcsi, szakmai konzekvenciákkal kellett szembenézni. És nem gondolja-e kicsikét 
szemforgatónak azt, hogy a Gyurcsány-érában önökhöz közel álló szerkesztőségek 
szenvedték azt el, hogy adott esetben vegzatúrának voltak kitéve, például a Magyar Nemzet; 
most, hogy hatalmon vannak, érdekes módon ez a szempont nem számít. Ellenzékben önök 
telekiabálták, nemcsak a magyar sajtót, Vas képviselő úr, az európai sajtót is a Gyurcsány-
rendszer alatt telekiabálták azzal, hogy a hatalom hogyan kívánja a sajtószabadságot eltiporni, 
vegzálnak szerkesztőségeket. Így van. Már akkor is javasoltam azt, hogy például a 
szerkesztőségeket a házkutatások alól mentesíteni kellene. Most megkaparintották a hatalmat, 
érdekes módon ezek a szempontok, hogy sajtószabadság, tényfeltáró újságírás, s a többi, ezek 
önöknek nem játszanak! Hatalmon, főleg egy választási kampány előtt, önöknek kapóra jött 
ez a bajai álvideó-balhé.  

Mindenki lásson világosan: itt nem ennek a törvényjavaslatnak az első kétharmada 
vagy első háromnegyede az, ami érdekes, hanem az, ami a végén van. Önök elejét akarják 
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annak venni, és erről szól ez az egész történet, hogy a választási kampányban az önök 
csibészkedéseit napvilágra lehessen hozni, hogy esetleg a választási kampány arról szóljon, 
hogy Fideszhez közeli hatalmasságok hogyan raboltak ebben az országban, hogyan raboltak 
földet, hogyan tettek szert trafikokra, hogyan kaparintották meg az önök oligarchái a 
legnagyobb közbeszerzési megrendeléseket. Ennek akarják elejét venni, ezért van ez az egész 
javaslat! Az összes többi porhintés. 

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

Úgy tűnik, hogy egyébként sajnos felesleges volt ez a kör és kivárni államtitkár úrnak a 
véleményét, mert az, hogy a kormány támogatja, ezt az egy mondatot valószínűsíteni lehetett 
volna előtte is. Sajnálom, hogy nem fűzött hozzá egyéb szakmai érveket, hogy a kormány ezt 
a javaslatot miért támogatja.  

Már csak azért is, mert minden bizonnyal a kormány dolgozta ki a javaslatot, hiszen 
ahogy visszautalok Ipkovich képviselőtársamnak az egyébként jó szándékú megjegyzésére, 
hogy ehhez jogásznak köze nem lehetett, én mégis azt gondolom, hogy valószínűsíthetően 
volt, hiszen nem Kósa Lajos, Harrach Péter, Rogán Antal vagy Pálffy István ült le otthon és 
írta meg ezt a javaslatot, de még azt sem gondolnám, hogy a szakértőik. Úgyhogy ennél picit 
bővebb okfejtés mégiscsak jó lett volna attól, aki valójában ezt készítette.  

Másrészt, amit általánosságban érdemes a javaslattal kapcsolatban mondani, azt 
gondolom, az asztalnál ülő egyetlen képviselő sem vitatja azt, hogy az a cél, hogy ilyen 
felvételeket büntetlenül készíteni ne lehessen, ez helyes. Azt gondolom, ezzel mindenki 
egyetért. Az a törekvés, amit egyébként a Fidesz ezzel kapcsolatban csinál, és az a cél, amit 
próbál elérni, mindenki számára világos. A mai sajtóinformációk alapján én annak örülök 
egyébként, hogy valószínűleg nagyon közel van már az az időpont, amikor kiderül az, hogy ki 
felelős ezért, ki az, aki hamisította ezt az ominózus bajai felvételt. Ha jól tudom és jól 
olvastam, akkor poligráfos vizsgálatnak vetették alá az ügyben szereplőket. Őszintén 
remélem, és nagyon bízom benne, hogy mihamarabb pont kerül a történet végére, és kiderül 
az igazság. Ha ez valakinek az érdeke, akkor a mienk biztosan. Éppen ezért tehát sem a múltra 
vonatkozóan, sem pedig a jövőre nézve nem kétséges az, hogy egy ilyen javaslatot, már ami a 
célját illeti, mi támogatni tudunk. 

A probléma az ezzel, hogy egyrészt az én meglátásom szerint is, ahogy ezt többen 
elmondták, szakmailag a javaslat teljesen alkalmatlan arra, amit elérni kívánnak. Semmi más, 
mint egy kommunikációs hadjáratnak a törvényi alátámasztása. Másrészt pedig sajnos egy 
picit ennél több is – amit Schiffer képviselő úr elmondott, azt maradéktalanul osztom –, fel 
kívánják ezt a jelenlegi helyzetet, ami a bajai hamisított videó körül kialakult, használni arra, 
hogy a jövőre nézve a tényfeltáró újságírást ellehetetlenítsék. Ez a nagyobbik baj ezzel a 
javaslattal, tisztelt képviselőtársaim! Akkor, amikor egy újságíró mindennapos 
fenyegetettségnek lesz kitéve akkor, ha egy videót közöl, még akkor is egyébként, hogyha 
utánajár, mert a bíróság bármikor mondhatja azt, hogy ezt nem kellő és megfelelő 
alapossággal tette, akkor azt gondolom, ez problémát fog jelenteni. Bár a magam részéről 
egyébként elgondolkodtam rajta, hogy az önök néhány televízióadóját majd elég könnyű lesz 
feljelenteni. Úgyhogy ennyi haszna mégis lesz a dolognak, mert hogy ne nevezzem a nevén, 
mert a végén még probléma lesz belőle, de önök is tudják, melyik televízióadóra, illetve -
adókra gondolok én, amelyek a rosszul értelmezett tényfeltárást tűzték ki célul legfőbb 
céljukként.  

Másrészt, ha szakmai szempontból nézzük a javaslatot, ez picit arra emlékeztet, mint 
amikor a Jobbik beterjesztett egy remek előterjesztést, hogy a biciklilopást büntessék. Ez 
nagyon jó felvetés volt; a probléma az, hogy nem a biciklilopást szankcionálja külön a Btk., 
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meg nem az autólopást meg nem a vázalopást, hanem a lopást, amibe beletartozik a váza is 
meg a bicikli is, meg minden más is.  

Ugyanezt tudom elmondani az önök javaslatára. Legalábbis a (2) bekezdésre biztosan. 
Amikor a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvételt hozunk 
nyilvánosságra, akkor ez nem más, mint rágalmazás, tisztelt képviselőtársaim, márpedig a 
rágalmazás ma is büntetendő, teljesen mindegy, hogy ezt egy hamis videofelvétellel követik 
el, vagy élőszóban, vagy egy újságcikk keretein belül, vagy bárhogy máshogy követik el, az, 
amikor olyan tényt állítok, ami más becsületének csorbítására alkalmas, akkor bizony 
rágalmazást követek el.  

Gondolom, önök most azt fogják mondani, hogy ennek súlyosabb a büntetésitétel-
kerete, mint a becsületsértésé. Csak gondolom… Nem tudom, ha figyel államtitkár úr, ezt 
megköszönöm… (Dr. Répássy Róbert: Erről beszéltünk főosztályvezető úrral.) Köszönöm 
szépen. Szóval, ha nagy nyilvánosság előtt követ el valaki egy ilyen cselekményt, és ezt egy 
hamisított videofelvétellel teszi, akkor nyilvánvalóan a becsületsértés az ebben, hogy valami 
olyan tényt próbál állítani ebben a filmben, ami nem felel meg a valóságnak. Ugye? Itt a 
„hamis” szó utal erre az én meglátásom szerint: becsület csorbítására alkalmas hamis hang- 
vagy képfelvétel. Tehát itt egy olyan tényt állít, ami alkalmas arra, hogy becsületet csorbítson. 
Na, ez a rágalmazás. Ugyanígy szól nagyjából a rágalmazás törvényi tényállása. Ott is, aki 
ilyet állít, hozzáférhetővé tesz, ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, s a többi, az 
elköveti a rágalmazást. Ehhez képest én nem igazán értem, a politikai szándékon túlmenően, 
mi a szakmai alapja annak, hogy egy ilyen előterjesztéssel éltek.  

A másik, amit talán már Staudt képviselőtársam, de mások is felvetettek, hogy… Én 
megvárom szívesen, amíg államtitkár úrék megbeszélik a szakmai felvetéseket!  

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

Nem lehet, hogy ne velem foglalkozzon a képviselő úr? 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Én szívesen foglalkoznék azzal, amit mondok, 

csak ugye, államtitkár úr, amikor önnek mondok valamit, és látom, hogy mással beszélget, 
akkor… 

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

Erről beszélünk! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Gondolom… Hát azért mondom, hogy 

szívesen megvárom, amíg ezeket a felvetéseket egymás közt megbeszélik, és akkor utána 
természetesen folytatom. (Dr. Papcsák Ferenc: Mi a véleménye? Erről kellene beszélni!) 
Papcsák képviselő úrnak, alelnök úrnak azt mondom, hogy alelnökként legalább ne kiabáljon 
be. Másrészt kérjen szót! 

 
ELNÖK: Képviselő urakat kérem, őrizzék meg nyugalmukat! 11 óra van, van még 

egypár napirendi pont. Képviselő úrnál van a szó, kérem, hallgassuk meg, utána pedig 
haladjunk. Köszönöm szépen. 

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

visszatérve az alaptényállásra, mások is utaltak erre. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy 
alkot meg egy törvényi tényállást, hogy arra számít, hogy tömegesen előforduló, az életben 
már előre láthatóan tömegesen előforduló élethelyzetekre ez tényállásszerű lesz, olyan 
élethelyzetekre, amelyek egyébként nem bírnak társadalomra veszélyességgel, majd az az érv, 
hogy ezt a társadalomra veszélyesség hiánya majd úgysem teszi bűncselekménnyé, én azt 
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gondolom, ez alapvető hiba. Mert a társadalomra veszélyesség, ha úgy tetszik, egy szelepként 
szolgál a magyar jogrendszerben, a magyar büntetőjogrendszerben, azaz olyan egyedi 
esetekre, ahol a társadalomra veszélyesség konkrétan nem állapítható meg, ott a 
bűncselekménynek ezt a második fogalmi elemét vizsgálja meg a bíróság. De hogy mondjuk, 
egy sima játékfilm elkészítése esetén, ahol bizony, mivelhogy játékfilm, ezért nem feltétlenül 
alapul tényeken, vagy pontosan olyan tényeken, ahogy az a valóságban pontosan előfordul, és 
van, aki úgy érzi, hogy ez az ő becsületét csorbítja, én azt gondolom, nem feltétlenül volna jó, 
ha följelentések sora érkezhetne. És ha egy dokumentumfilm kapcsán vagy egy játékfilm 
kapcsán, általában ez a probléma fölmerül, és általában csak úgy lehet kezelni, hogy a 
társadalomra veszélyesség hiányát lehet majd alapul venni, akkor én úgy hiszem, ez nem egy 
jó megfogalmazás, nem egy jó törvényi tényállás.  

Azt látjuk, hogy önök egy kommunikációs hadjáratnak a részeként benyújtottak egy 
Btk.-módosítást, amelynek az alapvető céljával, megjegyzem, még egyszer mondom, még 
egyet is lehetne érteni. Csak úgy látjuk, hogy szakmai szempontból ez a tényállás 
meglehetősen rosszul van megfogalmazva. Az a gondatlan alakzat pedig, amellyel szemben a 
jogvédők, illetve az újságíró-szövetség is tiltakozott, ez pedig végképp elfogadhatatlanná teszi 
a javaslatot. 

Egyébként pedig köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid kérdésem lenne, 

mert a hozzászólást már megtettem.  
Államtitkár úr, ha valaki, mondjuk, akár egy kormánytag vagy egy közéleti szereplő 

vagy egy országgyűlési képviselő, vagy mondjuk egy, a pártja nevében eljáró személy, tart 
egy sajtótájékoztatót, és bemutat valamilyen bizonyítékot, egy videót vagy akármit, ami a 
sajtótájékoztató része, ezt a sajtó leközli, akkor ha jól értem, azon kívül, aki ezt megteszi, 
megtartja a sajtótájékoztatót és eljuttatja a sajtónak, aki eddig viselte a felelősséget, ezen 
kívül, mondjuk, a Magyar Rádió vagy a Magyar Televízió is felelősségre vonható, mivel 
vágatlanul, mondjuk, egy országgyűlési képviselő által prezentált sajtótájékoztatóról 
beszámol. Mert e törvényjavaslat alapján, ha kiderül, hogy mondjuk, ott nem megfelelő 
dolgokat vetítettek le vagy hoztak nyilvánosságra, akkor nem csak az felel, aki ezt a sajtónak 
bemutatta, hanem az egész sajtóvertikum, amely ezt bemutatta. Jól értem ezt, államtitkár úr?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándék? Pősze képviselő úr! 
 
PŐSZE LAJOS (független): Csak nagyon röviden szeretném elmondani azt a 

véleményemet, hogy nem igazán értem, miért szakmainak tűnő irányokban próbálják 
feszegetni ennek a javaslatnak a tartalmát. Teljesen világos, hogy a médiától is el kell várni 
azt, hogy pontosan fogalmazzon, és vállalja a felelősséget, a teljes felelősséget azért, amit 
lehoz. Ez nem szakmai kérdés! A társadalomnak ez az érdeke. Semelyik rétegnek, a médiának 
sem lehet olyan privilégiuma, hogy neki több joga van ahhoz, hogy valótlant állítson, több 
joga van a tévedéshez, mint bárki másnak. Nincs!  

Nézzék meg a nyugati médiákat! A legnagyobb amerikai vagy francia vagy német 
lapok nem tévednek, úgy fogalmaznak. Egy bajai videót nem úgy hoznak le, hogy „csalás 
történt”, hanem azzal kezdik, hogy eljuttattak hozzánk egy videót, nem tudjuk, hogy mi ez, 
meg kell vizsgálni. Meg kell tanulni a médiának fogalmazni, és akkor mindjárt nincs 
probléma. De annak egyszer s mindenkorra véget kell vetni, ami itt Magyarországon most 
már évtizedek óta van, hogy azzal szórakoznak újságok, újságírók, hogy egyszer csak 
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előkapnak egy témát, és minden következmény nélkül bedobnak valamit, utána két évig majd 
a sértett rohangáljon a bíróságra, miközben az ő kárára már megtörtént a tények közzététele. 
Hát, ennek elejét kell venni, és ennek semmi köze nincs a sajtószabadsághoz meg a 
véleménynyilvánítás szabadságához! 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Pősze képviselőtársam, én 

nagyon tisztelem a matematikusokat, de amit ön mond, az azért butaság, mert itt a 
nyilvánosságra hozatal az, ami büntetendő. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen körítést fog 
mellé tenni, hogyha nyilvánosságra hozta, akkor büntetendő. Pont ez a mi problémánk. És 
pont Amerikát hozza példának, ahol a szólásszabadságnak alkotmányos garanciái vannak, 
több mint kétszáz éve, és ebből a szempontból nem jó példa, mert nem abba az irányba 
indulunk el, hogy szabadon kifejezhető lenne a vélemény, és nem azt büntetnénk meg, aki 
valóban elköveti a bűncselekményt, hanem azt, aki mondjuk, a közmédia részeként, akár egy 
országgyűlési képviselőnek vagy a kormány tagjának a sajtótájékoztatóját például lehozza. 

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Bárándy képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen. Két mondatban tudok én is 

reagálni, elnök úr, mert amit Staudt képviselő úr itt elmondott, az így van. Tehát pontosan 
ezzel van a probléma, és Pősze képviselő úr világított rá leginkább arra, hogy mi ezzel a gond. 

Én csak arra utalok – és főosztályvezető úr nyilvánvalóan pontosan tudja, sőt pontosan 
tudom, hogy tudja –, hogy az a korszak, amikor általánossá tették a gondatlan elkövetést, az 
1949 volt, úgy hívták, hogy Btá., és 1950-ben lépett hatályba, és néhány évvel később ezt 
hatályon kívül is helyezték. Ez volt az, aminek a filozófiája az volt, hogy alapvetően a 
bűncselekmények vonatkozásában a gondatlan elkövetést büntetni rendelték. Nekem ez a 
filozófia köszön vissza most ebből a javaslatból.  

Köszönöm. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: A vitát lezárom. Hozzászólási szándékot nem jelez senki. Kérdezem, ki az, 
aki általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést. (Szavazás.) 18 igen. Ki nem tartja 
általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 7-en. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak 
tartotta az előterjesztést. 

A bizottság többségi véleményét jómagam ismertetem. Kérdezem, kisebbségi 
véleményt kíván-e mondani valaki. Schiffer képviselő úr, megosztottan? (Közbeszólások: 
Mikor lesz?) Ma. Ha elfogadja az Országgyűlés a kivételes sürgős eljárást, akkor ma. A 
kisebbségi véleményre 5 perc van összességében. (Jelzésre:) Akkor Schiffer és Staudt 
képviselő urak; ha jól látom, Bárándy képviselő úr visszalépett a lehetőségtől (Dr. Bárándy 
Gergely: Majd a vitában.), inkább a vitában kívánja az álláspontját ismertetni. Köszönöm 
szépen. 

Azzal zárom le a napirendi pontot, hogy ez esetben, amennyiben a parlament a 
kivételes sürgős eljárásról dönt, akkor lehet, hogy a mai napon még bizottsági ülést is tartunk, 
várhatóan az interpellációs időszak után, vagy pedig a kérdések utáni szünetben. 
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Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám); általános vita, első helyen kijelölt 
bizottságként 

Soron következik az egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat általános vitája.  

Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál. Megadom a szót, 
amennyiben van szóbeli kiegészítés. Parancsoljon! 

Dr. Czepek Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez a törvénycsomag arra 
szolgál, hogy az új Ptk. 2014. március 15. napján zökkenőmentesen hatályba léphessen, ezért 
döntően technikai és kodifikációs javaslatokat tartalmaz. Azokon a területeken, ahol az új Ptk. 
már elvetette a kockát, ennek az eljárásjogi és technikai elvarrását tartalmazza a törvényünk. 

Hogy a bizottság tárgykörébe tartozó részeket kiemeljem – ugyanis nem csak ilyenek 
vannak ebben a törvénycsomagban, hanem gazdasági és szociális tárgyú törvényeket is 
módosít, szám szerint több mint 170 törvénymódosításról van szó –, ami a bizottság ügykörét 
érinti: a korlátozottan cselekvőképes személyek joganyagára vonatkozó változás és a 
támogatott döntéshozatal jogintézménye miatt kénytelenek voltunk ezeket átvezetni a hatályos 
ágazati szabályokon. Új jogintézmény az előzetes jognyilatkozat és bizonyos családjogi 
ügyekben a közvetítő eljárás, ehhez kapcsolódóan is jogalkotásra volt szükség. A társasági jog 
bekerült az új Ptk.-ba, de egy tömörebb formában, így a kimaradó anyagi jogi, eljárásjogi és 
technikai szabályokat el kellett helyeznünk a jogrendszerben.  

Úgyhogy erről szól a törvényjavaslat. Igyekszem rendelkezésre állni, ha kérdés van, de 
tekintettel arra, hogy 170 törvényről van szó, a színvonalát nem minden esetben tudom 
garantálni, csak az igazságügyi tárgyú törvényeknél. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. (Nincs jelentkező.) Hozzászólási 

szándékot viszont nem jeleznek képviselőtársaim, úgyhogy egyúttal le is zárom. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Kérdezem, ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) 19 
igen. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2-en. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak találta a törvényjavaslatot. 

Tekintettel arra, hogy vita nem volt, elfogadja-e azt a javaslatot a bizottság, hogy a 
bizottság írásban nyújtsa be az álláspontját a javaslattal kapcsolatban? Természetesen a vita 
egyéb szakaszaiban bárki szólhat. Ebben a tekintetben nem látok ellenvetést. Kérdezem, ki az, 
aki ezt az ügyrendi javaslatot támogatja. (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangúlag elfogadta a 
bizottság. Köszönöm szépen az együttműködést.  

Schiffer képviselő úr azt kérte, hogy amennyiben ehhez a bizottság hozzájárul, a 
tárgysorozatba-vételek napirendi pontból az e) pontot, a T/12597. számú törvényjavaslatot 
tárgyaljuk meg most. Kérdezem, van-e ezzel az ügyrendi javaslattal kapcsolatban problémája, 
kérdése, észrevétele valakinek. (Nincs ilyen jelzés.) Ha nem, akkor kérdezem, ki az, aki ezt 
támogatja. (Szavazás.) Ha jól látom, egyhangú döntéssel a bizottság támogatta. 

Azt kérem, képviselőtársaim, hogy máskor, ha lehet, a napirend elfogadásakor vagy 
azt megelőzően jelezzék az ilyen kérést, annak érdekében, hogy hozhattuk volna az egész 
napirendet előre természetesen. 
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

e) Az egyes törvényeknek a devizahitel-csapdában lévők megsegítéséhez szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12597. szám) 

Képviselő úr, tekintettel arra, hogy nincsenek jelen az előterjesztők, gondolom, 
képviselő úr lesz, aki az előterjesztést képviseli. Parancsoljon! Öné a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen 
a bizottságnak a megértést. Én itt az előterjesztőket képviselem. A következőről van szó. 

A devizahitel-csapdában lévők megsegítésére vonatkozik ez az indítvány. Az LMP 
egy olyan javaslatot terjeszt elő, amely függetlenül egyébként a kilakoltatási moratóriumtól, 
azonnal megakadályozná azt, hogy ma egyébként hibás terméknek minősülő devizahitel-
szerződések alapján bárkit a lakhatásától meg lehessen fosztani. Ez a javaslat három lábon áll.  

A javaslat alapgondolata a következő. Akkor, amikor ezek a deviza alapú lakáshitel-
konstrukciók elterjedtek, a szerződéskötő pénzintézetek arra hivatkoztak, hogy a polgári 
törvénykönyv, a polgári törvénykönyvnek a kölcsönszerződésekre vonatkozó szabályai 
diszpozitívek, el lehet tőlük térni. Tehát az a rendelkezése a polgári törvénykönyvnek, 
amelyik azt írja elő, hogy kölcsönszerződés esetén meghatározott összeg visszafizetésére 
köteles az adós, ez egy olyan szabály a banki értelmezések szerint, amitől el lehet térni. Igen 
ám, csak közben a polgári törvénykönyv fogyasztóvédelmi rendelkezései, illetve más 
fogyasztóvédelmi rendelkezések a blankettaszerződések, illetve az általános szerződési 
feltételek esetén fokozottan védik ma már a fogyasztókat, tehát a pénzügyi fogyasztókat is. 
Innentől kezdve, ha egy atipikus elem kerül bele egy ilyen kölcsönszerződésbe, akkor a 
bankoknak kötelességük lett volna felhívni az adósok figyelmét arra, hogy itt egy eltérő 
különös feltétel van; felhívni az adósok figyelmét azokra a kockázatokra, amelyek ilyenkor a 
nyakukba szakadhatnak. Ezek nem történtek meg.  

Ha az általános blankettákra vonatkozó, tehát általános szerződési feltételekre 
vonatkozó előírásokat egy ilyen atipikus szerződésnél megszegi a blankettát alkalmazó 
pénzintézet… (Zaj.) Próbálom megvárni; tudom, hogy a fideszeseket nem érdekli, hogy mi 
van a devizahitel-krízissel. Megpróbálom megvárni, amíg legalább a telefonbeszélgetéseket 
befejezik. Köszönöm szépen. Szóval, amennyiben kiderül, hogy ezeket a fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseket megszegték, illetve ennek megszegésével írattak alá a bankok ilyen 
blankettaszerződéseket, ezek a szerződések érvénytelenek. Tehát azok a termékek, amelyeket 
így a bankok kínáltak a fogyasztók számára, ezek hibás termékek. 

Mi a következő javaslatcsomaggal álltunk elő. Egyrészt azt mondjuk, hogy ha 
devizakölcsönre vonatkozó szerződésen alapul egy hitelezői követelés, ezekben a perekben 
akkor is a szerződés egészét kelljen vizsgálni a bíróságnak, ha a kereseti kérelem csak egyes 
rendelkezéseket támad. Ez a javaslat összhangban van egy immáron tizenöt éves EU-
irányelvvel, illetve a luxembourgi bíróság ilyen értelmű értelmezésével. Tehát tulajdonképpen 
külön jogszabály nélkül is, az Európai Unió területén így kellene eljárniuk a bíróságoknak. 
Sajnos a magyar bíróságok jelenleg nem így járnak el.  

Kettő: ami nagyon lényeges, mert így lehetne a legtöbb családkilakoltatást és 
ingatlankupeckodást ezekben az ügyekben megfogni, hogy mondjuk ki azt, hogy devizahitel-
szerződésen alapuló zálogjog esetén csak úgy lehet… (Dr. Varga István hangosan telefonál.) 
Megpróbálom Varga képviselő urat megvárni, amíg befejezi a beszélgetést. 

 
ELNÖK: Képviselő urak, kérem, hallgassuk Schiffer képviselő urat! 
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Tehát arról van szó, hogy a 
jövőben kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján lehessen ingatlan-végrehajtást vezetni 
devizakölcsönre vonatkozó szerződés alapján. Magyarul, mi azt mondjuk, hogy azonnal le 
kell állítani azt, hogy valakivel szemben nemcsak hogy ilyen csalárd szerződéseket kötnek a 
bankok, és ezért elviszik a tetőt a feje felől, hanem meg is akadályozzák abban, hogy 
jogvédelmet keressen. Magyarul, állítsuk le azt, hogy közjegyzői okirat alapján lehessen 
Magyarországon kilakoltatni bárkit devizahitel-szerződés alapján. Ez természetesen 
többletterhet jelent a bíróságok számára. Egyébként nem ide tartozik, de mi a költségvetési 
törvénynél ezért is javaslunk egy többletjuttatást a bíróságok kapacitásbővítésére.  

Harmadrészt, a legtöbb visszaélés az elmúlt években az egész devizahitel-krízis 
kapcsán a különböző követeléskezelő cégekkel kapcsolatban jelentkezett, akik szinte 
félbűnözői módon próbáltak rámászni az adósok lakásaira. Ezért javasoljuk azt ebben az 
előterjesztésben, hogy a deviza alapú lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződésekből eredő 
követeléseket ne lehessen faktorálni, ne lehessen átruházni a banknak.  

Tehát csak jogerős bírói ítélet alapján lehessen rámenni az ingatlanra; ne lehessen 
kufárkodni ezekkel a követelésekkel; harmadrészt, ha bárki pert indít ilyen szerződések 
érvénytelensége miatt, és csak egyes rendelkezéseket támad, az európai uniós gyakorlatnak 
megfelelően a szerződés teljes terjedelme kerüljön bírói vizsgálat alá. Azt gondoljuk, hogy 
amennyiben az Országgyűlés ezt elfogadja, akkor függetlenül attól, hogy itt a 
Bankszövetséggel hogyan bohóckodik a kormányzat vice versa, a legigazságtalanabb 
kilakoltatási, végrehajtási eljárásokat le lehetne állítani, és legalább olyan helyzetbe lehetne 
hozni a becsapott fogyasztókat, hogy érdemi jogvédelmet tudjanak keresni.  

Ez az előterjesztésünk. Miután az, amit az LMP javasol, legalábbis nem áll ellentétben 
azzal, amit a kormány az elmúlt hetekben kommunikál, én arra kérem a tisztelt bizottságot, 
hogy legalább a tárgysorozatba-vételre adjon lehetőséget.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Megnyitom az előterjesztés vitáját. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Mivel tárgysorozatba-vételről 

döntünk, annyit tudok mondani, hogy egyetértünk azzal, amit Schiffer képviselőtársam 
mondott, és ha az Országgyűlés elé kerül, akkor igyekszünk majd még módosító javaslatokkal 
a gondolatainkat hozzáfűzni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úr helyettesíti Mátrai Márta képviselő asszonyt; ez már 

az előző határozathozataloknál is így volt. 
Bárándy képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Én is rendkívül rövid leszek. A céllal messzemenőkig egyetértünk, úgyhogy támogatjuk a 
tárgysorozatba-vételi kérelmet. S reméljük, hogy a további szakmai vitára lehetőség nyílik 
majd az Országgyűlés plenáris ülésén. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tekintettel arra, hogy kormánypárti képviselőtársaim nem jelentkeznek – 

remélem, ezért most nem leszek ügyrendi szabálytalanság miatt feljelentve –, csak annyit 
szeretnék rögzíteni, hogy tekintettel arra, hogy a kormány készíti a saját javaslatcsomagját, az 
ismételt javaslatcsomagot, és azt a parlament elé fogja tárni, mi ennél a tárgysorozatba-
vételnél tartózkodni fogunk, bár vannak olyan elemek, amelyekről azt gondoljuk, hogy adott 
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esetben akár majd annak a vitának a keretében érdemes lesz meggondolni. Talán érthető a 
kormánypárti frakciók részéről, hogy megvárjuk most már a novemberben esedékes 
kormányjavaslatot. S elnézést, hogy ezzel kicsit szélesen értelmeztem az ülésvezetői 
jogköreimet. 

Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót, egyúttal összefoglalóan is a vitában, 
tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok. 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyáltalán nem 

probléma, mert legalább van kormányoldali megnyilatkozás. 
Köszönöm szépen az ellenzéki képviselőtársaimnak a támogatást. Csak annyit 

szeretnék elnök úrnak mondani, hogy miután a tárgysorozatba-vétel után, hogy egyáltalán 
tárgyalni lehessen egy indítványról, még a napirendrevételről is szavaznia kell a Háznak, ha 
napirendre van véve, akkor is még mindig van lehetőség arra, hogy módosító indítványokkal 
ezt módosítsa a többség, tehát a tárgysorozatba-vételnek őszintén szólva nem látok akadályát. 
Ha egyébként a kormánytöbbség politikájával nem áll ellentétben ez a javaslat, akkor a 
tárgysorozatba-vételnek ebben az esetben akadálya nincs. A napirendrevétel esetén, ha – adja 
ég – a kormány, mondjuk, egy hasonló tartalmú indítvánnyal előjön, akkor még mindig lehet 
azt mondani a többségnek, hogy nem kívánja napirendre venni, hiszen egy hasonló tartalmú 
kormányzati előterjesztés időközben beérkezett.  

Kormányzati előterjesztés, amely konkrétan ezt a krízishelyzetet így kezelné, nincs 
egyelőre terítéken. Tehát én azt látom konzekvens magatartásnak, ha a tárgysorozatba-vételt 
most megszavazzuk, és ha valaki egy később beérkező kormányzati indítványnak kíván 
elsőbbséget biztosítani, ebbéli szándékát jelezheti a napirendrevételnél. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a 
javaslat tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 7-en támogatják. Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 16 
tartózkodás mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt.  

Visszatérünk az eredeti napirend szerinti tárgyalásra. Képviselő úrhoz már csak az a 
kérdésem van, hogy van még egy olyan javaslat, amelyben az LMP érintett: a jövő hétre 
halasszuk, képviselő úr? 

 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Persze, köszönöm. 
 
ELNÖK: Rendben van, így fogunk eljárni. Köszönöm szépen. 

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/12833. szám); általános vita 

Soron következik egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Ptk. 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12833. számú törvényjavaslat.  

Ismételten köszöntöm – türelmét is megköszönve – államtitkár urat. Megadom a szót 
szóbeli kiegészítés megfogalmazására. Parancsoljon! 

Dr. Czepek Gábor szóbeli kiegészítése 

DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Alapvetően két részből áll a 
törvénycsomag. Az egyik a civil szervezetek nyilvántartásba vételi eljárásáról szóló törvényt 
módosítja. Ez alapvetően egy technikai módosítás, és a bíróságokkal történt egyeztetést 
követően a joggyakorlat által felszínre hozott problémákat kívánja megoldani. 



- 29 - 

A másik része a civil szervezetek szakmai technikai szabályai, amelyek egy másik 
minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartoznak. Itt röviden 
átadnám a szót főosztályvezető úrnak, aki ismertetné a törvényjavaslat e vonatkozásait. 

 
ELNÖK: Megadom a szót főosztályvezető úrnak, és rövid időre alelnök úrnak átadom 

az ülés vezetését. (Dr. Cser-Palkovics András kimegy a teremből.) 
 

(Az ülés vezetését dr. Papcsák Ferenc, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az ülés vezetését átveszem. Parancsoljon! 

Szablics Bálint szóbeli kiegészítése 

SZABLICS BÁLINT (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat célja az, hogy az új polgári 
törvénykönyvvel kapcsolatos összhangot megteremtse majd a március 15-i állapotnak 
megfelelően. Emellett több törvény módosítására is javaslatot tesz az indítvány. Ezek közül 
kiemelkedik talán a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásáról szóló 
törvény módosítása, amely egy régi igényre kíván választ adni. Ez pedig abban áll, hogy 
amikor a civil szervezetek a kedvezményezetté válást igazolják, az egyházakhoz hasonlóan 
előzetesen tehessék ezt meg, és ne utólagos kedvezményezetti igazolásra kerüljön sor. Ez 
egyébként lehetővé fogja tenni azt is, hogy a civil kedvezményezettek körülbelül három 
hónappal hamarabb jussanak hozzá az szja 1 százalékos költségvetési támogatáshoz. 

Emellett néhány ponton a Nemzeti Együttműködési Alap szabályai is pontosításra 
kerülnek. Ezek közül a szja 1 százalékához kapcsolódó módosítás szintén az, hogy 2015. 
évtől, tehát nem ’14-től, hanem az azt követő évtől forrásautomatizmus kerül kialakításra, 
ezzel kiszámíthatóvá válik a civil szervezeteknek ilyen úton járó támogatás, ez pedig abban 
áll, hogy a potenciálisan felajánlható szja 1 százalék és a ténylegesen kiutalt összeg közötti 
különbség kerül a NEA-ba.  

Szintén az új Ptk. indukálta azt a javaslatot, hogy a civil társaság intézménye kerüljön 
a civiltörvényben szabályozásra, az eddigivel azonos tartalommal. Tehát ez a szervezettípus 
továbbra sem fog jogi személyiséggel rendelkezni.  

Végül pedig a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos adminisztratív egyszerűsítésre 
szeretném fölhívni a szíves figyelmüket, mely szerint közhasznúsági mellékletet a jövőben 
csak annak kell elkészítenie, aki valóban közhasznú jogállással rendelkezik. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megnyitom a vitát. Ki kíván hozzászólni? Staudt Gábor 

képviselő úré a szó. 

Hozzászólás, reflexió 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem egy 
kérdésem van. Jól értem-e a 12. § esetében, hogy azok az 1 százalékok, amelyekről nem 
rendelkeztek az adófizetők, azok sem kerülnek az állam által benyelésre, hanem a Nemzeti 
Együttműködési Alapon keresztül valamilyen módon a civil szektorhoz jutnak? 

 
ELNÖK: Van-e más kérdés, észrevétel? (Nincs.) Lezárom a vitát, és megadom a szót 

válaszadásra. Parancsoljon! 
 
DR. CZEPEK GÁBOR helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönjük szépen. Jól érti, képviselő úr, ezt tartalmazza a törvényjavaslat e 
szakasza. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem vagyunk első helyen kijelölt bizottság, az általános 
vitára való alkalmasság kérdésében kell döntenünk. Ki tartja általános vitára alkalmasnak a 
törvényjavaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatta? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartottuk. 

Köszönjük szépen a megjelenésüket. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. szám); 
a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A 6. napirendi ponttal folytatjuk munkánkat: a költségvetés módosító javaslataival. 
Kaptunk egy feljegyzést ebben a témakörben. Kérem a minisztérium munkatársait, hogy csak 
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság feladat- és hatáskörét érintő módosító 
javaslatokat tárgyaljuk meg.  

A kormány által támogatott módosító javaslatokról egyben fogunk tárgyalni, illetve 
szavazni róluk. Illetőleg frakciónként öt-öt módosító javaslat kikérésére van lehetőség, azzal a 
meghagyással, hogy az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság feladat- és 
hatáskörét érintő módosító javaslatokra koncentrálva tegyük ezt meg, amennyiben lehetséges. 
Kérdezem, ezzel egyet lehet-e érteni – körbenézek, erről ugyanis már döntöttünk. (Nincs 
ellenvetés.) Köszönöm. 

A feljegyzést megkapták. Kérem – a név és a beosztás megjelölésével – azt a 
nyilatkozatát, hogy mely módosító javaslatokat támogatják. Köszönöm. 

 
FÜLÖP CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Fülöp Csaba 

vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettese. 
Megkaptuk a listát, igen, és tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy tárcaálláspontot 

tudok mondani, a KIM-mel egyeztetett vélemény szerint: ezek közül nem támogatunk 
egyetlen módosító javaslatot sem.  

 
ELNÖK: A 110-est sem? 
 
FÜLÖP CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsásson meg, igen, a listát 

mondtam; a 110-es az egyedüli, amelyet igen, támogatunk. (Dr. Cser-Palkovics András 
visszatér a terembe.)  

 
ELNÖK: Tehát a 20-129. pontokat, a 110-es kivételével, nem támogatja a módosító 

javaslatokat a tárca.  
 
FÜLÖP CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, így van. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. 
A 110. pontot a kormány tehát támogatja. Kérem, ha van ezzel kapcsolatban valakinek 

hozzászólási szándéka, jelezze. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Kérdezem, ki támogatja 
ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 22-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás. – 
Nincs ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Képviselőtársaim nem vettek részt a 
szavazásban. 22 igennel elfogadtuk a javaslatot. 
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Soron következik az összes többi javaslat, amelyből a napirendnél elfogadott ügyrendi 
szabály szerint frakciónként öt-ötnek a kikérésére van lehetőség. 

Bárándy képviselő úrnak adom meg először a szót.  
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 159., 162., 

167., 188. és a 194. pontokat kérem, ezekkel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Nem tudom, 
most tegyem, vagy előbb minden frakció eldönti, hogy melyiket kéri ki. Nem tudom, elnök 
úr, mi a metódus.  

 
ELNÖK: Azt kérem képviselő úrtól, hogy ha lehetséges, akkor most, és természetesen 

mindegyikről nyilatkoztatni is fogjuk a kormányt. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, 

igazából nagy meglepetést nem fogok okozni a tárcának, már ha foglalkoztak azzal, amit a 
frakciók elmondtak a korábbi bizottsági ülésen az általános vitában a törvény kritikájaként, 
illetve ugyanezt emeltem ki az Országgyűlésen a plenáris vita során is. 

Mi három olyan fejezetnek a költségvetését növelnénk meg, amelyik a mi meglátásunk 
szerint nem kap megfelelő költségvetési támogatást: itt az Alapvető Jogok Biztosának 
Hivataláról, a bírósági fejezetről, illetve az ügyészségi fejezetről van szó.  

Úgy ítéljük meg, tekintettel arra – és itt most egyben beszélek a 159., 162., 167. 
pontokról, de amit mondok, biztosan több ajánlási pontot is fog érinteni, például azt, ahonnan 
át szeretnénk csoportosítani ezeket az összegeket –, a lényege az, hogy úgy ítéljük meg, főleg 
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a nemrég tárgyalt beszámolója alapján, hogy a 
bírósági ügyforgalmi adatok azt mutatják – és ez egybevág egyébként a bírói szakma 
véleményével is, akárcsak az ügyészivel –, hogy nem attól lassul a bírósági ügymenet, 
merthogy kevés a bíró, hanem az jelentené a megoldást, hogyha az asszisztencia, a bírói, 
illetve az ügyészi asszisztencia létszáma tudna növekedni. Azt látjuk, hogy az elmúlt három 
év jogalkotása számos olyan kötelezettséget rótt az ügyészségre, illetve a bíróságokra, 
amelyek megnövelték a leterheltségüket. Nem akarok részleteiben belemenni, mert nem 
közvetlenül ide tartozik, persze mint érvrendszer igen, de ha megnézzük azt, hogy a 
különböző bírósági szintekre milyen volt az ügyérkezések száma és milyen volt az 
ügybefejezések száma az elmúlt évben – és csak ezt tudjuk vizsgálni, mert az OBH 
beszámolójában ez szerepelt –, akkor azt látjuk, hogy kevesebb ügy érkezett be alapvetően az 
egyes bírósági szintekre, és ehhez képet kevesebb volt a befejezés. Holott nyilvánvalóan 
akkor vagy az lenne a logikus, hogy ha több ügy érkezik, akkor kevesebb a befejezés, 
nagyobb a leterhelés, vagy fordítva; de ez a két adat azt mutatja, hogy itt bizony költségvetési 
és szervezési problémák vannak. A szervezési problémák vonatkozásában a véleményünket 
már elmondtuk az OBH elnökének a beszámoló vitájakor, de azt gondolom, ez nemcsak 
szervezési hiba, hanem bizony költségvetési probléma is. Hiszen ha nincs lehetőség a státus 
bővítésére, akkor ezek az ügyek bizony nem fognak jobban haladni.  

Éppen ezért tehát én azt javasolnám, hogy mind a bírósági fejezet, mind az ügyészségi 
fejezet vonatkozásában – mivel jogász vagyok, ezt most papír hiányában nem tudom 
szabatosan megfogalmazni, de a személyi juttatások körét szeretnénk éppen ezek miatt 
növelni, tehát azt a fejezetcímet, vagy talán alcímnek nevezik ezt a helyet, de ez a módosító 
javaslatunkban pontosan benne van.  

A másik köre a módosító javaslatainknak – és ez a 188. és 194. pontban foglaltak –, 
hogy néhány olyan számot szeretnénk módosítani a költségvetésben, ahol a tervezet már 
előreláthatóan a valóságtól el fog térni, ha a módosító javaslatainkat nem fogadják el. Például 
a költségvetési előirányzata a jogi segítségnyújtásnak, de akár – és ezt elmondtam az elmúlt 
bizottsági ülésen is – a kárenyhítésnek, a kártérítésnek, ami például a téves elítélések miatt 
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vagy hosszú előzetes letartóztatások miatt az államot terheli, itt már tavaly is legalább 
kétszeres, két és félszeres eltérést mutattak az előirányzathoz képest a valóságos számok. És 
valószínűsíthetően ez ebben az évben sem lesz másként. Éppen ezért én azt gondolom, hogy 
akkor járunk el helyesen, ha a költségvetés a realitást tükrözi, és nem év közben kell majd 
módosítani. Tudom, hogy ezek felülről nyitott számok, de ha sok ilyen van, akkor azt 
gondolom, a költségvetés tervezete nem a valóságot tükrözi, hanem olyan vágyakat, 
amelyekre semmi alap nincs, hogy az be is teljesedik. Nem tudom azt például megérteni, hogy 
ha mondjuk, a jogi segítségnyújtásra vagy a kárenyhítésre az előirányzathoz képest tavaly két 
és félszeres pénz kellett, akkor most miért nem fog annyi kelleni. Én úgy gondolom, a 
realitásokkal, legalább az előző évi realitásokkal lenne érdemes számolni. Nyilvánvaló itt is 
lehet eltérés, de az előző év azért sok mindenre irányadó tud lenni. 

Másrészt egy elvi kérdés, és ezért kértem ki konkrétan a jogi segítségnyújtással 
kapcsolatos beadványunkat: úgy gondolom, a törvény előtti egyenlőség – és ezt nemcsak én 
gondolom így, hanem számos jogtudós is emellett érvelt már nagyon régen; azt tudom 
mondani, nem is a legújabb korunk jogelméleti vívmánya ennek a megállapításnak a 
közzététele és elfogadottsága –,a törvény előtti egyenlőség nem akkor érvényesül, nem csak 
az a feltétele a törvény előtti egyenlőségnek, hogy a törvényben ez deklarálva legyen, hanem 
az is, hogy a lehetőségek is adottak legyenek arra, hogy ez meg is valósuljon. Márpedig ha 
azon múlik, hogy valaki hogyan képes a jogait érvényesíteni vagy mennyi pénze van, azaz 
van-e pénze megfelelő jogi segítség igénybevételére, akkor a törvény előtti egyenlőség nem 
vagy csak korlátozott mértékben tud érvényesülni. Ezért került bevezetésre egyébként, az 
MSZP kormány akkor ezért vezette be a jogi segítségnyújtás intézményét, és egyébként 
egyetlen azt követő kormány sem vitatta már ennek a hasznosságát. Mi azt szeretnénk 
indítványozni, hogy egyrészt az ügyvédek, a jogi segítségnyújtók számára vonzóbb legyen 
jogi segítségnyújtást vállalni, mert ez is probléma, ezért érdemes megemelni a jogi 
segítségnyújtás óradíját. Másrészt pedig érdemes egyáltalán ezt a rendszert folyamatosan és 
fokozatosan bővíteni, és erre megfelelő pénzösszeget is szánni.  

Ez tehát az oka annak az öt kikért módosító javaslatnak, amelyet előterjesztettünk. 
Úgyhogy kérem kormánypárti képviselőtársaimat és a kormány képviselőit is, hogy 
támogassák ezeket, felülbírálva az előző megjegyzésüket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy értelmezem, hogy mind az ötről 

egyszerre történt meg az indoklás. (Dr. Bárándy Gergely: Persze.)  
Gruber Attila képviselő úr Szakács Imre képviselő urat helyettesíti, Molnár Attila 

képviselő úr Pősze Lajos képviselő urat.  
Főosztályvezető úrnak adom meg a szót arra, hogy egyben indokolja a kormány 

álláspontját. Köszönöm szépen. 
 
FÜLÖP CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Bizottság! Két oldalról tudom indokolni a módosítók elutasítását. Az egyik az úgynevezett 
forráslába. Ugyanis a kormány továbbra is a lakossággal történt konzultációk alapján kívánja 
meghozni a sarkalatos döntéseit, és az előirányzat csökkenése, amelyeket ezek a módosítók 
bemutatnak vagy forrást teremtenek, megnehezítené a lakosság bevonását. Másrészt a 
Miniszterelnökség látja el a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes 
lakossági kommunikációs feladatokat; ez lenne a lába az említett módosító javaslatoknak. 
Úgy látjuk, hogy ennek a forrásnak a csökkenése megnehezítené ennek a feladatnak a 
hatékony ellátását. Ez lenne az egyik oldali dolog. 

A másik oldal az, hogy az említett fejezetek, tehát a bíróság, ügyészségek és az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetése konszenzus alapján alakult ki, tehát a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, az államháztartásért felelős miniszter és az érintett fejezetek 
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vezetői konszenzusra jutottak a költségvetés tervezése kapcsán, és a benyújtott 
törvényjavaslatban szereplő támogatási értékek ezt tükrözik. Egyébként pedig az alapvető 
jogok biztosának a törvény által létrehozott új feladataira 100 millió forint többlet jut 2014-
ben, az ügyészségeknek 70 fővel, a bíróságoknak pedig 109 fővel nőhet a létszámuk, és ennek 
természetesen a forrásigénye is szerepel a jelenlegi költségvetésükben.  

A felülről nyitott előirányzatokkal kapcsolatban, ahogy képviselő úr is említette, nehéz 
tervezni ezeket az előirányzatokat, épp ezért szerepelnek az 5. mellékletben a felülről 
nyitottak között. Itt azt kell megjegyeznem, hogy az Állami Számvevőszék és a Költségvetési 
Tanács sem minősítette ezeket tarthatatlannak. Valóban nem tudjuk most megállapítani, hogy 
jövőre, 2014-ben mekkora lesz a teljesülése; a tárca úgy látja, hogy ezek megfelelő forrást 
biztosítanak a feladatokhoz. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyüre Csaba alelnök úr! 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is elmondom 

az öt javaslatunkat, amelyekről kérnénk szépen a külön szavazást: ez a 7., a 160., a 164., a 
169. és a 644. számú kezdeményezésünk. Alapvetően a köztisztviselői illetményalap emelése, 
a helyi önkormányzatoknak juttatott támogatás összege, amelyek folyamatosan csökkennek. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a köztisztviselőknek évek óta, ha jól emlékszem, hat éve nem 
emelték semmilyen formában a jövedelmét. Ezek azok a fontos pontok, amelyek most nagyon 
fontosak. Sajnos mindet nagyon fontosnak tartjuk, amit a Jobbik beadott, közel kétszáz 
módosító javaslatot, s mivel itt az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságban 
vagyunk, ezért fontosnak tartjuk azokat is kiemelni, amelyek a bíróságok működésének az 
eredményesebbé tételéről szólnak. Ezeket is felhoztuk, jelen esetben kiemeltük. Bár 
megjegyzem, a többi kétszáz is rendkívül fontos. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, kíván-e erre főosztályvezető úr 

reagálni. Parancsoljon! 
 
FÜLÖP CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. Az 

illetményalappal kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy a közszolgálati tisztviselők 
illetményalapjának, valamint a közalkalmazotti fizetési osztályok fokozatainak emelésére 
jelenleg nincs lehetőség a költségvetésben, tekintettel arra, hogy a fedezet nem áll 
rendelkezésre, így az emelés a hiánycél betartását veszélyeztetné. Ez a javaslat egyébként 
ellentmondana a konvergenciaprogramban meghatározott bértömegtartásra vonatkozó 
vállalásnak.  

A következő módosítóknál egyrészt szintén a forrásoldalról tudom indokolni az 
elutasító véleményünket. Például a Terrorelhárítási Központ költségvetését kívánja 
csökkenteni az egyik módosító indítvány, a 160. ajánlási pontban szereplő. Ezt nem tudjuk 
támogatni a Terrorelhárítási Központ zárt költségvetése miatt, hiszen a feladataihoz ennyire 
van szüksége.  

Azonkívül, szintén a forrásoldalról, a közszolgálati hozzájárulás összegét csökkentené 
az egyik módosító indítvány, amelyre képviselő úr indoklást kér. A közszolgálati hozzájárulás 
a médiatörvény mellékletében konkrétan meghatározott számítási metódus szerint kerül 
megállapításra. Ha itt a költségvetésben kevesebb összeget adnánk, akkor egyrészt a 
médiatörvényt magát kellene módosítatni a megalapozó törvénycsomagban. De egyébként 
úgy látjuk, hogy ez a csökkentés veszélyeztetné a közszolgálati média feladatainak megfelelő 
színvonalú ellátását. 



- 34 - 

A következő pedig az Országvédelmi Alap csökkentéséből teremtene forrást. 
Képviselő úr, az Országvédelmi Alap egy olyan extra tartalék a költségvetésben, amelyet a 
hazai szereplők, a Költségvetési Tanács, a kormány és a megítélő nemzetközi szervezetek is 
mind-mind szükségesnek tartanak azért, hogy a hiánycélt biztonságosan tartani tudjuk. Ez 
még az idén, ’13-ban 400 milliárd forint, de jövőre, úgy látjuk, 100 milliárd forint elegendő 
rá. Ennek a csökkentése viszont olyan kockázatokat jelentene, amit a kormány nem tud 
vállalni. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. 

Határozathozatalok következnek. Jelzem, hogy Vejkey képviselő úr ismételten helyettesíti 
Rubovszky képviselő urat, jómagam pedig Papcsák alelnök urat helyettesítem a 
határozathozatalnál. 

Először az MSZP által megfogalmazott módosító indítványokról döntünk: a 159., 
162., 167., 188., 194. számú módosító indítványokról. Ki támogatja ezeket a módosító 
indítványokat? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A Jobbik által kikért módosító indítványokról szavazunk: a 7., 160., 164., 169. és 644. 
pontokról. Kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 2-en 
támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Most kérdezem, hogy az összes többi, kormány által nem támogatott módosító 
indítványt, ami ezen felül maradt, ki támogatja. (Szavazás.) 2-en támogatják. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2-en tartózkodtak. A többiek nem támogatták értelemszerűen. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. Staudt és Gyüre képviselőtársaink pedig azt 
jelezték, hogy nem vettek részt a szavazásban. 

Köszönöm, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Köszönöm szépen főosztályvezető 
úrnak a napirendi pontnál a kormány képviseletét.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita 

Az eredetileg a 7. napirendi pontnál, a tárgysorozatba-vételek és általános vitára 
alkalmasság tekintetében folytatjuk a napirendi pont megtárgyalását, hiszen kettőt már 
tárgyaltunk. Illetve kérek abban egy döntést, hogy a Schiffer képviselő úr által jelzett 
T/12621. számú javaslatot az előterjesztő javaslatára a következő héten tárgyaljuk meg. 
Kérdezem, ki az, aki elfogadja, hogy ezt vegyük le a napirendi javaslatok közül. (Szavazás.) 
Ha jól látom, a bizottság ezt egyhangúlag elfogadta, így erről nem kell ma döntenünk. 

b) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12574. szám) 

A b) ponttal folytatjuk: a nemzeti vagyonról szóló T/12574. számú törvényjavaslattal, 
Hegedűs Lorántné és Sneider Tamás képviselők javaslatával. Képviselő asszonynak adom 
meg a szót előterjesztőként. 

Hegedűs Lorántné szóbeli kiegészítése 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Szeretném röviden ismertetni önökkel, hogy mi volt az az alkalom, ami arra a 
gondolkozásra indított minket, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben egy apró 
módosítást kellene kezdeményeznünk.  

Még 2013 elején a Fővárosi Önkormányzat eladott egy területet, amely az I. 
kerületben a Bérc utca 6/b szám alatti ingatlan. A vevő írásbeli nyilatkozatot tett arról, hogy 
átlátható szervezet-e vagy sem. A cég magát átláthatónak érezte a nyilatkozata szerint, de 
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tudjuk, hogy nem volt az. Azt, hogy ez mely országgyűlési képviselő érdekeltségeibe tartozó 
cég, most itt nem szeretném kifejteni önöknek; mindenki utánanézhet az ingatlan-
nyilvántartásban, illetve a nyilvános cégadatokban. Tehát egy nem átlátható cégnek adott el a 
Fővárosi Önkormányzat egy elég jelentős és értelmezésünk szerint stratégiai helyen lévő 
ingatlant. Ekkor fordultunk a kormánymegbízott úrhoz, a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetőjéhez, aki a válaszában azt írta le, hogy megvan ez a nyilatkozat, amelyet a cég tett, és 
kész. Tehát ha röviden, pestiesen szólva, kilóra megvan a nyilatkozat, akkor annak a tartalmát 
egyébként már senki nem kívánja és nem is tudja vizsgálni. Szó szerint idézem: „A tárgybani 
jognyilatkozat valódiságát a lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárás keretében a 
kormányhivatal hatáskör hiányában már nem vizsgálhatta.”  

Most az, hogy ez így van-e vagy sem, értelmezésünk szerint egyébként nem így van, 
mert vizsgálhatta volna, de fogadjuk el, hogy a kormányhivatal ezt mondja, a 
kormánymegbízott úr ezt lenyilatkozta, akkor valóban nem vizsgálhatja annak tartalmát, amit 
egyébként egy bármilyen földi halandó meg tud tenni, mert a cégadatokból bárki tud 
tájékozódni, és nem túl bonyolult eldönteni, hogy egy cég átláthatónak minősíthető-e vagy 
sem. De mindegy – a kormányhivatal tehát nem vizsgálhatja ezt a tartalmat. Ekkor jött a 
gondolat, hogy akkor magát a nemzeti vagyonról szóló törvényt próbáljuk módosítani 
akképpen, hogy ez a bizonytalan helyzet megoldást nyerjen, s ekkor tettük a következő 
javaslatot tehát: a javaslat törvénysértés esetén megnyitja a lehetőséget az ügyész előtti 
jogorvoslatra is. Ezen fellépés az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvényben foglaltak 
szerint az ügyészség közérdekvédelmi feladatai közé tartozna. Tehát igenis, legyen egy olyan 
hatóság, hogy ha már a kormányhivatal nem olyan, amely előtt ez a kérdés nem maradhat 
tisztázatlanul, és ahol igenis el lehet jutni odáig, hogy adott esetben egy hatósági eljárás 
kezdeményezésével ez a jogügylet felülírható legyen. 

Ennyit kívántam elmondani a tisztelt bizottságnak. Várom a kérdéseiket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Staudt Gábor képviselő úrnak adom 

meg a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A felvetés nagyon jó, 
és nem látom indokát, hogy a bizottság miért ne támogathatná egyhangúlag. Ez az 
elszámoltatáshoz is kapcsolódik, az ügyészség pluszjogosítványokat kapna, ahogy Hegedűs 
Lorántné képviselőtársunk elmondta: azokban az ügyekben, amelyekben a közvagyon és a 
nemzeti vagyon érintett lehet, az ügyészség egy pluszjogosítványt kapna. Az az ügyészség, 
amelyet egyébként önök mindig meg kívánnak erősíteni pénzügyileg is. A szervezetrendszere 
rendelkezésre áll, pont Rogán Antal frakcióvezető úr kezdeményez a költségvetésben is 
pluszforrásokat az ügyészség számára.  

Egyébként hozzáteszem – ezt már zárójelben –, hogy az a gyakorlat, miszerint 
előírunk bizonyos átláthatósági szabályokat, arra bármilyen fals nyilatkozatot adhat az, akinek 
erre kötelezettsége van, és ezt nem vizsgálják. Sőt, a felolvasott levél alapján odáig 
merészkednek, hogy azt leírják, hogy nem is vizsgálhatják – ez abszurd. Akkor 
tulajdonképpen meg sem kellene alkotni ezeket a jogszabályokat. Egyébként én úgy 
gondolom, hogy okirat-hamisítás is ez, amit elkövetnek, és ebben is külön kellene nyomozni, 
de az ügyészség számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a nemzet vagyon védelmében 
fellépjenek, és ezt szükséges a nemzeti vagyonról szóló törvényben is rögzíteni. 

Úgyhogy kérem a bizottságot, támogassák, lévén, hogy semmilyen olyan indok nincs, 
amivel ezt el lehetne utasítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gruber Attila képviselő úré a szó. 
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DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Számomra azért aggályos, hogy 

egy-egy levélváltás okán a tűzoltófecskendő helyett rögtön egy egész légimentő-szolgálatot 
riasztunk. 

Az előterjesztő felé jelezném, hogy pestiesen nincs ilyen, hogy „kilóra megvan a 
nyilatkozat”. Kilóra meg lehet venni valamit, de a nyilatkozat megléte nem kilóra van meg. 

Két okból nem támogatom a javaslatot. Az egyik: a nemzeti vagyonról szóló törvény 
tulajdonképpen meghatározza azokat az előírásokat, amelyek megsértése esetén az ügyész 
jelenleg is kötelezően fellép. Egy-egy eseti, nehezen magyarázható vagy nem teljesen jól 
megfogalmazott válaszlevél okán ennek szerintem nincs indoka. Másrészről pedig alapvetően 
a Ptk. területén kezelhetőek ezek a kérdések. Én úgy vélem, hogy egy-egy nehezen 
értelmezhető vagy más tartalmú levél okán rögtön jogszabály-módosítást indítani, 
meglehetősen merész vállalkozás. Hiszen mindig találunk olyat, mindig találunk olyan 
hatósági válaszlevelet, amelynek esetén akár az alaptörvényig is rohanhatnánk. Tehát én úgy 
vélem, megfelelő módon van ez a törvényben szabályozva. Másrészt az ügyészi fellépésnek 
az indokolatlan elburjánzása nagy valószínűség szerint az ügyészi munka minőségét és 
hatékonyságát veszélyeztetné. Ezért nem tudom támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr jelezte, hogy tárca- vagy 

kormányálláspontot tud képviselni. Kérem, hogy ezt hallgassuk meg. Utána pedig Staudt 
Gábor képviselő úrnak fogom megadni a szót. 

 
DR. BORÓK GYÖRGY (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Képviselő 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Tárcaálláspontot tudok képviselni. Borók György vagyok, a 
Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője, NFM. 

Gruber képviselő úr lényegében elmondta azt az érvrendszert, amelyet mi is tudunk 
képviselni, és amely alapján nem támogatjuk a tárgysorozatba-vételt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adom meg Staudt Gábornak a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor itt valami 

félreértés vagy óriási baj van. Ha ez a válaszlevél rendjén van, és csak bekérik ezeket a 
nyilatkozatokat, de kijelenthetik azt, hogy ennek vizsgálatát nem végzik el, és a rendszer így 
működik, akkor az tragikus. Az tragikus és változtatni kell rajta. Hogy milyen módon, arra 
lehet a jelen javaslat is egy megoldás, de valamit tenni kell. Mert ha elég nekem lenyilatkozni, 
hogy a cég átlátható, de ezt utána nem ellenőrzik, akkor ez teljes mértékben elfogadhatatlan, 
látszatszabály.  

Gruber képviselőtársamnak azt a felvetését még el is fogadhatnánk, hogy egyes 
esetekre ne módosítsunk törvényt, de a bajai videó után és a Rogán Antal által bejelentett 
törvénymódosítás kapcsán vagy az alaptörvénynek a sorozatos módosításai apró, piszlicsáré 
ügyekben, ami nem az alaptörvénybe való, akár mondjuk, egy választási kampányban a 
közmédiának a pontos megjelenése, ami mondjuk, egy sarkalatos törvénybe inkább tartozik, 
de az alaptörvénybe nem, ezek után nem érzem, hogy ez itt kiegyensúlyozott lenne. Illetőleg 
még egy hozzáfűznivaló, hogy én úgy látom egyébként, hogy egyes eseteken keresztül lopták 
szét ’90 óta az országot. És amit Hegedűs Lorántné képviselőtársam és a Jobbik tesz, az az, 
hogy egyes ügyeken keresztül az állatorvosi lovat bemutatja, bemutatjuk, és természetesen 
még ügyeknek a nagy száma lehet, amiben nem jut el, mondjuk, az országgyűlési 
képviselőkig ez az ügy. És én biztos vagyok benne, hogy nem arról van szó, hogy itt egy 
ingatlant sem játszottak át, vagy ’90 után minden privatizációs szerződés és minden egyéb jó 
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volt, csak az az egy-kettő, ami kibukott, ott voltak gondok – ha így lenne, nem itt tartana az 
ország. 

Én tehát úgy gondolom, nagyon is jogos ez a felvetés, és a probléma, attól függetlenül, 
ha önök ezt elutasítják, fennáll, hogy ha egy nyilatkozat esetén nem vizsgálják a nyilatkozat 
tartalmát, akkor minek kérnek be nyilatkozatokat. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. Így a vitát 

lezárom, és összefoglalásra természetesen megadom a lehetőséget képviselő asszonynak. 
Parancsoljon! 

Hegedűs Lorántné válaszai, reflexiói 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Az, hogy itt most egyes esetekről vagy egy esetről beszélünk-e vagy sem, azzal 
kapcsolatban hadd emlékeztessem a tisztelt bizottságot arra, hogy ugyan nem közvagyon – 
noha erre is volna számtalan példa –, hanem közpénz esetében merült fel ugyanez a kérdés. 
Tudjuk, hogy Lázár János államtitkár úr jelenleg gigászi harcot folytat azon több ezer off-
shore cég ellen, amelyek az NFÜ-n keresztül európai uniós pénzekben részesültek, és akik 
csak igen, lenyilatkozták, hogy átláthatóak. Tehát ott is, hogy úgy mondjam, saját magamat 
megismételve, kilóra megvolt a nyilatkozat, de egyébként annak tartalmát senki nem 
vizsgálta. Az NFÜ sem vizsgálta, rendkívül kárhoztatható módon, de senki másnak sem jutott 
eszébe, addig, ameddig a Jobbik képviselőitől nem hívták föl az önök tisztelt figyelmét arra, 
hogy talán itt egy elég rossz gyakorlatról van szó, és az elszámoltatás keretében talán el 
lehetne kezdeni ezen közpénzek szanaszét folyásának megállítását, hiszen nagyon sok 
milliárdról, nagyon súlyos milliárdokról van szó. 

Ugyanez a gyakorlat érvényesül tehát nemcsak közpénzek esetében egyébként, hanem 
a közvagyon esetében is. Igen sajnálatos módon önkormányzatok, itt egy önkormányzat 
példáját említettem önöknek, de más önkormányzatot is tudnék említeni, amelyek rendkívül 
gondatlanul járnak el ilyen esetekben, és valamilyen úton-módon, valamilyen okból 
kifolyólag senkinek nem jut eszébe az önkormányzat vezetéséből ellenőrizni azon 
nyilatkozatokat, amelyeket bekérnek egy-egy vagyonértékesítés esetén. És én azt gondolom, 
hogy ez a papír, amelyet Pesti Imre úr jegyez, még egyszer, tehát a fővárosi kormányhivatal 
részéről érkezett, nem nehezen értelmezhető mondatokat tartalmaz: teljesen nyilvánvalóan, 
teljesen egyértelműen leírja, hogy ők ezt nem vizsgálhatják, és ez így van, és fogadjuk el.  

Hát az önök képviselőtársa, az önök párttársa – miért nem fogadjuk el az őáltala leírt 
igen súlyos és egyébként egyértelmű mondatokat? Ha ez így van, akkor ezt a hibát valamilyen 
módon orvosolni kell. Mi törvényhozók vagyunk, mi így tudjuk ezt a hibát orvosolni, és egy 
törvényjavaslat benyújtására kerítettünk ezért sort. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr Turi-Kovács Béla képviselő 

urat helyettesíti.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba-
vételét. (Szavazás.) 2-en támogatják, a bizottság nem támogatta.  

Köszönöm szépen. 
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c) A civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvántartásáról és nyilvánosságra hozásáról 
szóló határozati javaslat (H/12588. szám) 

Soron következik a civil szervezetek külföldi bevételeinek nyilvántartásáról és 
nyilvánosságra hozásáról szóló H/12588. számú határozati javaslat. 

Képviselő urat előterjesztőként köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál, megadom a 
szót. 

Gyöngyösi Márton szóbeli kiegészítése 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A jelenlegi napirendi pont tárgyát képező országgyűlési határozati javaslatban 
kezdeményeztük azt, hogy a civil szervezetek átlátható működése érdekében a kormány a 
választások tisztaságának és a nemzeti szuverenitásunk megőrzése érdekében, valamint a 
külföldi befolyás kiszűrése érdekében alkosson egy olyan törvényt, amely átláthatóvá teszi a 
civil szervezetek működését. Ezt úgy képzeljük el az országgyűlési határozati javaslatunk 
szerint, hogy az 1 millió forintot meghaladó külföldi támogatásban részesülő civil 
szervezeteket nyilvántartásba kell venni, és „ügynökszervezet” megnevezéssel kellene őket 
valamiféle nyilvántartásba venni.  

Miután megtartottam a sajtótájékoztatómat pár héttel ezelőtt ennek az országgyűlési 
határozati javaslatnak a beadásánál, akkor több olyan vélemény fogalmazódott meg a 
médiában és egyes pártok részéről, miszerint itt valamiféle hadjárat indulna a civil 
szervezetek ellen. Természetesen ilyesmiről szó nincs, kizárólag az átláthatóságot, a 
transzparenciát célozza ez a javaslat, és természetesen ezt nem valamiféle furcsa, egyedülálló 
és rendkívüli módon kívánjuk véghezvinni, számos példa létezik a világban erre. Mi, a 
szakértőink is a javaslatunk kidolgozásánál két országnak a példáját vettük konkrétan 
figyelembe, az egyik Oroszország, a másik pedig Izrael Állam, ahol hasonló nyilvántartásba 
vétel mellett működnek kizárólag civil szervezetek, hasonló összegeket meghaladó értékeknél 
kerülnek ezek a civil szervezetek nyilvántartásba.  

Az, hogy mi indokolja és mi indította be ennek a kezdeményezésnek a 
gondolatmenetét, miért tartjuk fontosnak azt, hogy egy ilyen kérdésben törvény szülessen, az 
az, hogy amíg a pártok működését nagyon megnyugtató módon rendezik a törvények, és a 
pártok finanszírozása már többé-kevésbé átlátható módon működik, addig a pártok mögött 
működő civil szervezeteknek a sokasága teljes mértékben átláthatatlan és kusza. Ennek a 
kiszűrésére szeretnénk, hogy ez a javaslat tárgysorozatba kerüljön, és ennek módján a 
kormányt arra bírni, hogy törvényt alkosson erről a kérdésről.  

Több olyan folyamat zajlott le a világban, ami ezt indokolja. Mindannyian tudjuk, 
hogy a rendszerváltás óta, amióta a hidegháborúnak vége van, és a kelet–nyugati 
szembenállás most már bizonyos transzformáción ment keresztül, látjuk azt, hogy a Nyugat 
részéről számos civil szervezet működik Közép-Kelet-Európában, Közép-Ázsiában, számos 
úgymond forradalomnak lehettünk a szemtanúi, amelyeket színes forradalmaknak szokás 
nevezni gyűjtőfogalommal, Ukrajnában, Kirgíziában, Grúziában történtek ilyen események, 
amelyek mögött nagyon jól körvonalazódik egyfajta civil szervezeti tevékenység, többnyire a 
Soros Alapítvány áldásos tevékenységének volt köszönhető az, hogy egyes országoknak a 
szuverenitását és függetlenségét durva módon tiporta a Nyugat, és bizonyos puccsokat 
hajtottak végre ilyen civil szervezeteknek az álcája mögött. De ha nem kívánnak külföldre 
menni a példákért, akkor hazai talajon maradva, magyar példákkal is előjönnék. A tavalyi 
évben, 2012 januárjában Charles Gati adott egy interjút a 168 Órának, amelyben arról 
értekezett, hogy az Orbán-kormányt demokratikus és nem demokratikus eszközökkel egyaránt 
meg lehetne vagy meg kellene regulázni a nyugati nagyhatalmaknak akkor, ha a kormány 
letér a Nyugat által kiszabott, általuk demokratikusnak ítélt útról. És amikor rákérdeztek arra, 
hogy mit ért nem demokratikus eszközök alatt, ő bizony az ilyen típusú puccskísérleteket is és 
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a fegyveres beavatkozást is megemlítette mint ilyen példát. Na most, ha ehhez még 
hozzátesszük azt, hogy Charles Gati az amerikai Demokrata Párthoz köthető, a Clinton család 
háttérintézményeként is nevezhető Center for American Progress intézetéhez köthető, amelyik 
Bajnai Gordon Haza és Haladás pártjának az egyik legfőbb támogatója, akkor azt gondolom, 
itt a nemzeti szuverenitásunkat nagyon-nagyon súlyosan és durván sértő beavatkozásról 
értekezett Charles Gati. Idén júniusban volt a Bilderberg-csoportnak ugye egy szupertitkos 
ülése, ahonnan azért kiszivárogtak bizonyos eddig még meg nem cáfolt információk, ahol 
Viviane Reding asszony ugyancsak arról beszélt, hogy a jövő évi választásokat nem 
demokratikus eszközökkel is befolyásolni szeretné vagy befolyásolni kellene, és ennek 
érdekében ő már Bajnai Gordonnal, az előbb emlegetett Bajnai Gordonnal már tárgyalásokat 
is folytatott.  

Ez most az a pillanat, amikor Magyarországon el kellene induljon egyfajta 
fölháborodás, meg egyfajta szándék arra, hogy a pártoknak és a mögöttük lévő civil 
szervezeteknek a működését áttekinthetővé tegyük. Mi semmi mást nem szeretnénk ezzel 
elérni, csak azt, hogy jól látható módon, áttekinthető módon működjenek ezek a civil 
szervezetek. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen törvény segítené ezt elő, ha ezeket a civil 
szervezeteket be lehetne jegyeztetni, és valamilyen nyilatkozásra lehetne kényszeríteni, akkor 
ezeket a nemzeti szuverenitásunkat durva módon sértő kockázatokat ki lehetne küszöbölni. 

Ezért kérem a bizottság támogatását a javaslatunkhoz. Várom a kérdéseiket, ha esetleg 
lennének. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A vitát megnyitom. Ipkovich képviselő úré a szó. 

Hozzászólások, reflexiók 

DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Figyelmesen 
hallgattam az előterjesztőt, és azért is szólok hozzá, mert kicsit rányomja a bélyegét az 
előterjesztésre az a képzelt világ vagy szellemalakokkal való küzdelem, ami általában a 
Jobbikra jellemző. 

Szeretném felhívni az előterjesztő figyelmét, hogy rendkívül sok nemzetiség él 
Magyarország területén, horvátok, németek, szlovénok, románok, és sorolhatnám őket, akik 
általában civil szervezetek útján valósítják meg kulturális és egyéb tevékenységüket. Ezek a 
szervezetek szinte valamennyien kapcsolatban állnak az anyaországgal, miképpen a 
külhonban élő magyarok is kapcsolódnak Magyarországhoz, az anyaországukhoz. Egy ilyen 
jellegű előterjesztés kapcsán őket pellengérre állítani vagy olyan színben feltüntetni, mint 
amelyek fokozott óvatosságot igényelnek, én úgy gondolom, rendkívül hátrányos, illetve 
rendkívül nagy öngólt rúgnánk. Mit szólnánk mi akkor, ha a Romániában, Szlovákiában, 
Délvidéken élő magyar kisebbségeket is nyilvántartásba vennék, pusztán azért, mert 
támogatja őket az anyaország? 

Én úgy gondolom, sürgősen el kell felejteni ezt az egész előterjesztést, és még azt is le 
kellene tagadni, hogy egyáltalán ilyen született. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, természetesen a 

vitában módosító javaslatok benyújthatók, úgyhogy nem az elnevezésen kellene itt Ipkovich 
képviselőtársamnak leragadnia (Dr. Ipkovich György: Nem is arról van szó!), hanem pusztán 
itt a nyilvánosság az, ami a legfontosabb szempontrendszer. De nyilván erre az előterjesztő 
reagálni fog.  



- 40 - 

Úgy gondolom, hogy ha – ha a példánál maradunk –, mondjuk, egy kinti magyar 
szervezetet a magyar állam támogat, ezt az ottani magyar szervezet nem fogja letagadni, és ha 
neki azt nyilvánosságra kellene hozni, hogy a magyar állam vagy egy magyarországi más 
civil szervezet támogatja, akkor ő ezt felvállalná. Sok esetben arról van szó, hogy ez 
láthatatlanul történik, és egy-két lépcsőben nagyon meglepő eredményekre vezetne, és nem 
feltétlenül arra, amit képviselőtársam mondott, hogy a magyarországi horvátokat pedig 
Horvátországból támogatják. Ezzel nincs semmi problémánk. Bizonyos olyan megmondó 
civil szervezetekkel van, illetve a Charles Gati professzoréhoz hasonló kijelentésekkel van, 
amelyekre valamiféle választ kell adni, és ezt ki kell dolgozni közösen. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Gyüre Csaba alelnök úré a szó. 
 
DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ipkovich képviselőtársam 

felvetésére szeretnék én is reagálni. Ipkovich képviselő úr mondta, hogy rendkívül sok 
nemzetiség él Magyarországon, és ezeket az anyanemzetek nyilván támogatják, hogyan jönne 
ez ki. 

Ha Ipkovich képviselőtársam figyelmesen végigolvassa ezt az országgyűlési határozati 
javaslatot, ebben semmilyen tiltás, olyan dolog nincs, hogy ilyen esetben ne fogadhatná el. 
Illetve nyilván célzat is megfogalmazódik ebben, hogy a választási kampány 
finanszírozásának tisztasága érdekében, a pártok támogatására vonatkozó törvény 
rendelkezéseinek keretein kívül ne legyen ez lehetséges más eszközökkel, tehát civil 
szervezetekbe bújtatott pénzekkel! Tehát itt nem kulturális, hagyományőrző és egyéb ilyen 
dolgoknak a támogatását tiltaná, egyáltalán semmilyen tiltás nincs benne; itt az átláthatóságról 
van szó. Nem tudom, a Szocialista Párt miért fél mindig attól, hogy a pénzek átláthatóak 
akkor, ha az külföldről érkezik. Én nem értem ezt a félelmet! 

Én azt gondolom, ez egy jó irány, erre vonatkozóan a Jobbik már több 
törvénymódosító javaslatot, illetve önálló javaslatot is letett az asztalra az elmúlt években, 
ami egyrészt a pártpénzek átláthatóságára, a külföldi pénzek útjának a nyilvántartására 
vonatkozik. Szerintem ez is ezek sorába tartozik, ez is a választások tisztaságát szolgálná, és 
semmilyen formában, sem kultúrától, sem hagyományőrzéstől nem von el pénzt semmilyen 
szervezettől. Ezért nem tartjuk jónak azt a felfogást, amit Ipkovich úr elmondott. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Határozathozatal előtt képviselő úrnak 

adom vissza a szót. 

Gyöngyösi Márton válasza, reflexiói 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim 
már nagyjából elmondták azt, hogy miért nem érvényes az a kritika, amelyet Ipkovich 
képviselőtársam megfogalmazott. Itt természetesen semmiféle módon nem a kulturális 
tevékenységet folytató civil szervezetekre van ez kihegyezve, hanem a politikai tevékenységet 
végző és a nemzeti szuverenitást sértő civil szervezeteknek a kiszűréséről van szó. 

Természetesen az átláthatóság mindannyiunk érdeke, úgy gondolom, ez nem a Jobbik 
Magyarországért Mozgalomnak az érdeke, hanem ugyanígy az MSZP-é is és a Fideszé is és 
mindenkié, hogy akkor, amikor például egy volt MSZP-s képviselő, volt miniszterelnök, 
Gyurcsány Ferenc föláll, és azt mondja, hogy az MSZP-hez tisztázatlan utakról meg utakon 
keresztül érkeztek pénzek, aminek a taglalásába ő most nem kíván belemenni, és ezek közül 
Ipkovich képviselőtársamnak egy-két képviselőtársa fölháborodottan reagál, ha jól 
emlékszem, Szanyi Tibor személyében, akkor azt gondolom, ez az MSZP-nek is elsődleges 
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érdeke, hogy Gyurcsány Ferencet úgy hallgattassa el ebben a kérdésben, hogy nyilvánosságra 
hozza azt, hogy milyen támogatások állnak a pártja mögött, és hogy ezek a párthoz vándorolt 
pénzek – mert nyilván mindannyian tudjuk, hogy kampányt pénzből folytatunk mindannyian, 
természetesen nagyon sok mindenre kell egy pártnak költenie; ezzel nincs semmi probléma –, 
a kérdés az, hogy honnan érkezik és milyen célból. Azok, akiknek nincs félnivalójuk, erre a 
javaslatra rábólintanak, és azt mondják, hogy természetesen készek vagyunk kitenni az 
asztalra azt, hogy milyen kártyákkal játszunk és folytatjuk a politikai tevékenységünket. Aki 
pedig ezt nem akarja elfogadni, annak viszont majd a saját választóinak kell elmagyaráznia, 
hogy milyen mutyik állnak a háttérben, és hogy milyen tisztázatlan módon folynak a 
kampányok Magyarországon, s hogy milyen módon zajlik a politika kis hazánkban. 

Köszönöm szépen. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba-vételét. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

d) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12595. szám) 

Következik a T/12595. számú, a választási eljárásról szóló törvényjavaslat. A 
képviselő urakhoz, ha jól tudom, Bárándy képviselő úr is előterjesztőként csatlakozott. 
Képviselő úrnak adom meg a szót. 

Dr. Bárándy Gergely szóbeli kiegészítése 

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Nagyon röviden kívánok szólni. 

A választások tisztaságának megőrzése és az ezt szolgáló garanciarendszer kialakítása 
valamennyi politikai erő érdeke. Ezért a választási eljárás precíz szabályozására van szükség, 
amely részleteiben is megfelel a választási eljárás rögzített alapelveinek, biztosítja a világos 
értelmezést és az egységes alkalmazást.  

Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat az alapelvek körében nevesíti a választási család 
megakadályozását, valamint a jogorvoslat lehetőségét és a pártatlan elbírálását. Éppen ezért 
én azt gondolom, mivel ezeket az elveket a parlamenti patkóban ülő összes képviselő vallja, 
ennek a javaslatnak a támogatása indokolt minden frakció részéről. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e hozzászólási szándék? (Nincs 

jelentkező.) Ilyet nem látok. 
A vita összefoglalására ezek után valószínűleg nincs szükség, de kérdezem képviselő 

urat, kíván-e zárszóként valamit mondani. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, nem. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Nem. Kérdezem, ki támogatja az előterjesztés tárgysorozatba-vételét. 
(Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem vette tárgysorozatba. 

f) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12603. szám) 

Soron következik utolsó tárgysorozatba-vételi indítványként a T/12603. számon az 
Országgyűlésről szóló törvényjavaslat, Szilágyi Péter, Scheiring Gábor és Jávor Benedek 
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képviselők önálló indítványa. Nincsenek jelen a napirend tárgyalásánál, és nem is kérték azt, 
hogy más időpontban tárgyaljuk.  

Kérdezem, van-e hozzászólási szándék. (Nincs.)  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem, ki támogatja a tárgysorozatba-vételt. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot 
kapott, a bizottság tehát nem vette tárgysorozatba.  

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében jelzem ismételten, hogy a mai napon minden 
bizonnyal még bizottsági ülést kell tartanunk, valamikor a délutáni órák folyamán. Ennek 
pontos időpontjáról képviselőtársaimat értesíteni fogjuk. S nagy valószínűséggel holnap 
reggel is tart a bizottság ülést, valószínűleg 8 óra 15 perckor.  

További szép napot kívánok mindenkinek! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)  

Dr. Papcsák Ferenc 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


