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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdjük munkánkat. A helyettesítési rend tekintetében 
tájékoztatom a bizottságot, hogy Vejkey Imre képviselő úr Rubovszky György képviselő urat 
helyettesíti, jómagam Mátrai Márta képviselő asszonyt, Szakács Imre képviselő úr Vitányi 
István képviselő urat, Turi-Kovács Béla képviselő úr Varga István képviselő urat, Papcsák 
Ferenc alelnök úr Gruber Attila képviselő urat, Vas Imre képviselő úr Pősze Lajos képviselő 
urat, Gulyás Gergely képviselő úr pedig Kozma Péter képviselő urat helyettesíti. 

Néhány napirend-kiegészítésre teszek indítványt. Egyrészt a zárószavazások 
előkészítése tekintetében az m) és a p) pontot, tehát a T/12959. számú, valamint a T/13051. 
számú javaslatokat levenni javaslom a napirendről, tekintettel arra, hogy zárószavazásra 
vonatkozó módosító indítvány nem érkezett.  

Másrészt szeretném kiegészíteni a napirendet a kiküldött napirendi javaslat 2. pontja 
után 3. pontként az állami adóhatóság 2002-2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos 
gyakorlatát vizsgáló bizottságról szóló H/13339. számú határozati javaslat megtárgyalásával.  

Egyéb napirend-kiegészítésre vonatkozó javaslat nem érkezett. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja a napirend elfogadását. (Szavazás.) 15 igennel a bizottság a napirendi javaslatot 
elfogadta. 

Zárószavazások előkészítése 

Soron következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. 
számú törvényjavaslat zárószavazásának előkészítése.  

Vas Imre képviselő úrnak adom meg ügyrendi kérdésben a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Végignéztem a 

tizenegynéhány zárószavazás előtti módosító indítványt, és döntő részénél az előterjesztő 
nyújtott be zárószavazás előtti módosításokat, úgyhogy azt javaslom, hogy az előterjesztő 
által benyújtott zárószavazás előtti módosító indítványokat mindegyiket egyben tárgyaljuk és 
egyben szavazzunk róluk, az összes zárószavazás-előkészítésnél, tehát ez az egész napirendi 
pontra vonatkozik. Ott, ahol van más által benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat, azt 
természetesen külön javaslom tárgyalni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a frakciókat, van-e ehhez hozzászólási 

szándék. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja az ügyrendi javaslatot. 
(Szavazás.) 14-en. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. Botka képviselő urat Ipkovich 
képviselő úr helyettesíti, és ez már ennél a szavazásnál is így történt. A bizottság tehát az 
ügyrendi javaslatot elfogadta. 

a) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/12415. 
szám) 

A költségvetési törvényjavaslathoz 37 pontos ajánlás érkezett, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be; gondolom, ezeket államtitkár úr támogatja is.  

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? 
(Szavazás.) 14-en támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2-en nem támogatták. A 
bizottság ezeket elfogadta. 

Államtitkár úr, köszönöm szépen a napirendi pontnál az előterjesztő képviseletét. 
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b) A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/13096. szám); első helyen kijelölt bizottságként 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló T/13096. számú törvényjavaslat következik. 47 pontos az ajánlás, 
számos összefüggéssel. Valamennyit az előterjesztő nyújtotta be. Kérdezem államtitkár urat. 

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

Elnök úr, kérem, hogy az előterjesztői módosító indítványokat támogassa a bizottság. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a 

módosító indítványokat? (Szavazás.) 14-en támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en 
nem támogatták. A bizottság a módosító indítványokat elfogadta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

c) Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám); első helyen kijelölt bizottságként 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat következik. 32 pontos az ajánlás, zömét 
az előterjesztő nyújtotta be; gondolom, ezeket államtitkár úr támogatja is. A 24. pontról kell 
majd külön döntenünk. 

Az előterjesztő által benyújtott és támogatott módosító indítványokkal van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs.) Ezeket a bizottság támogatja-e? (Szavazás.) 14-en támogatják. Ki nem 
támogatta? (Szavazás.) 2-en nem támogatták. A bizottság ezeket a módosító indítványokat 
elfogadta. 

A 24. pontban Patay Vilmos és Ékes József képviselők nyújtottak be módosító 
indítványt. Javaslom itt a házszabályszerűséget is megvizsgálni, ugyanis álláspontunk szerint 
ez a módosító indítvány házszabályellenes, nem felel meg a koherenciakövetelményeknek és -
feltételeknek. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs.)  

Ha nincs, kérdezem, egyetért-e a bizottság azzal, hogy nem házszabályszerű ez a 
módosító indítvány. (Szavazás.) 14-en egyetértenek. Ki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) 2 
nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság tehát megállapította, hogy nem 
házszabályszerű a módosító javaslat.  

Közben Papcsák Ferenc alelnök úr Székyné képviselő asszonyt helyettesíti, hiszen 
közben Gruber képviselő úr megérkezett.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

d) Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13217. szám); első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13217. számú törvényjavaslat.  

Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy egyrészt Polt Péter legfőbb ügyész úr 
levélben köszönetet mondott a bizottságnak, hogy foglalkozott a beadvánnyal, és 
közreműködött abban a KIM-mel együtt, hogy ez egy mindenki számára szakmailag 
elfogadható javaslat legyen. Valamint az OBH elnök asszonya is küldött egy levelet néhány 
észrevétellel, ezt pedig a KIM számára továbbítottuk, és képviselőtársaim előtt is ismert.  

Maga az ajánlás 21 pontos, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be; gondolom, azt az 
előterjesztő képviseletében államtitkár úr támogatja is. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja ezeket a módosító indítványokat? (Szavazás.) 16-an támogatják. Ki nem támogatja? 
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(Szavazás.) 2-en nem támogatták; tartózkodás nem volt. A bizottság támogatta a módosító 
indítványokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

e) A népszavazás kezdeményezéséről szóló törvényjavaslat (T/3479. szám); első helyen 
kijelölt bizottságként 

Soron következik a népszavazás kezdeményezéséről szóló T/3479. számú 
törvényjavaslat. 10 pontos a javaslat, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be. Van-e ezzel 
kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs.)  

Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en nem támogatták. A bizottság elfogadta 
ezeket a módosító indítványokat. 

f) Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13091. szám) 

Következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő 
módosításáról szóló T/13091. számú törvényjavaslat. 12 pontos az ajánlás, az előterjesztő 
nyújtotta be valamennyi módosító indítványt. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
(Nincs.) 

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? 
(Szavazás.) 17-en támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás. –Nincs ilyen.) Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezeket a módosító 
indítványokat. 

g) A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló törvényjavaslat (T/13215. szám); első helyen 
kijelölt bizottságként 

Soron következik a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/13215. számú 
törvényjavaslat. Azt javaslom, hogy először külön az előterjesztő módosító javaslatairól 
döntsünk az elfogadott ügyrendi indítványnak megfelelően, az összes többin pedig egyenként 
menjünk végig.  

Az előterjesztő módosító indítványaival kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
(Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 3-an nem támogatták. A bizottság elfogadta 
ezeket a módosító indítványokat. 

Közben Székyné képviselő asszony Horváth Zsolt képviselő urat helyettesíti.  
Az összes többi indítványról egyenként szavazunk. 
Az 1. pontban lévő indítványt Schiffer képviselő úr nyújtotta be, összefüggésben a 12-

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

Az előterjesztő nem támogatja a módosító indítványokat. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont Novák Előd képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem 
kapott. 

A 14. pont következik, Schiffer képviselő úr javaslata. Kérdezem az államtitkár urat. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem ért egyet az előterjesztő. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem 
kapott. 

A 18. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Az előterjesztő nem ért egyet. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 19. pont szintén Schiffer képviselő úr javaslata. Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Nem értünk egyet vele. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 4-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

h) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13099. szám) 

Következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13099. számú törvényjavaslat. 10 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be.  

Kérdezem, van-e ezekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólási szándék. 
(Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Ki tartózkodott? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Ki szavaz nemmel? (Szavazás.) 4-en 
szavaztak nemmel. A bizottság elfogadta a módosító indítványokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 

i) Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13082. szám) 

Soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló T/13082. számú törvényjavaslat. 47 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be.  

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? 
(Szavazás.) 17-en. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a módosító indítványokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 



- 13 - 

j) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényjavaslat (T/13080. 
szám) 

Soron következik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló T/13080. 
számú törvényjavaslat. 3 pontos az ajánlás, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be.  

Van-e ezekkel kapcsolatban kérdés, észrevétel? (Nincs.) Ha nincs, kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja ezeket az előterjesztő által benyújtott módosító indítványokat. 
(Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. A 
bizottság támogatta ezeket az indítványokat.  

Steiner képviselő úr Lamperth Mónika képviselő asszonyt helyettesíti, és már így is 
szavazott az előző napirendi pontoknál is.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

k) Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvényjavaslat (T/13081. szám) 

Soron következik az egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/13081. számú 
törvényjavaslat. 14 pontos az ajánlás, valamennyit az előterjesztő nyújtotta be. 

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványokat? 
(Szavazás.) 17-en támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 4-en nem támogatták. A 
bizottság tehát támogatta ezeket az indítványokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk.  

l) Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13138. szám) 

Következik egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő 
módosításáról szóló T/13138. számú törvényjavaslat. 9 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be.  

Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. WEINGARTNER LILLA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatja a 

javaslatokat. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólási szándék? (Nincs.) 

Ha nincs, kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 17-en 
támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 4 
tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezeket a módosító indítványokat. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

n) Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13139. szám) 

Soron következik az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő 
módosításáról szóló T/13139. számú törvényjavaslat. 12 pontos az ajánlás, valamennyit az 
előterjesztő nyújtotta be.  

Van-e kérdés, észrevétel? Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Andréka Tamás vagyok, a 

VM Jogi Főosztályának helyettes vezetője. 
Az ajánlás 14., illetve 15. pontja vonatkozásában van néhány elírás, amit szeretnék, ha 

ez pontosításra kerülne, és arról az ajánlásról szavazna már a bizottság.  
A 14. pont a 211. §-t érinti, az utolsó előtti sorban úgy szól a mondat, hogy 

„munkáltató által gyakorolt rendkívüli felmondás és bármilyen okból”, így értelmetlen ez a 
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mondat. Tehát ez úgy szól helyesen: „munkáltató által gyakorolt rendkívüli felmondás 
kivételével bármilyen okból”. Tehát az „és” helyett a „kivételével” kifejezésnek kell lenni. 

A 213. §-ban szereplő 2014. május 1-jei dátum helyesen 2014. szeptember 1-je.  
A 214. §-ban vonatkozásában, amely a Fétv. 130. §-át érinti, a 130. § tegnap már 

hatályba lépett, tehát ez így hibás jogtechnikailag, ezért egy 130/A. §-sal kell kiegészíteni. Ez 
tehát úgy szól: „A Fétv. 31. alcíme a következő 130/A. §-sal egészül ki”, és ennek 
megfelelően a 15. pontban, ahol ennek a hatályba léptetése van, ott a b) alpontban a szöveg 
úgy helyes, hogy a „131. §” szövegrész helyébe a „130/A. §, a 131. §” szövegrész lép. Ott 
még a második hivatkozás is hibás volt. 

Ezeket a pontosításokat kívántam tehát jelezni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Akkor ezekkel a kiegészítésekkel együtt bocsátom vitára az ajánlást. Biztos 

vagyok benne, hogy mindenki követte. (Derültség.)  
Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki az, aki ezekkel a kiegészítésekkel és 

pontosításokkal együtt támogatja ezeket a módosító indítványokat. (Szavazás.) 17-en. Kik 
nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 tartózkodás 
mellett a bizottság tehát ezeket így elfogadta. (Andréka Tamás: Köszönöm szépen.)  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. 

o) A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat (T/13219. szám) 

Következik a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/13219. számú 
törvényjavaslat. 12 pontos az ajánlás, valamennyit az előterjesztő, Papcsák alelnök úr 
nyújtotta be. 

Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja ezeket a módosító 
indítványokat. (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) 
Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság ezeket a javaslatokat 
elfogadta. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

q) A „Nemzeti fejlesztés 2030” – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló határozati javaslat (H/13094. szám) 

Most következik a zárószavazások előkészítésén belül az utolsó: a „Nemzeti fejlesztés 
2030” – az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/13094. számú 
határozati javaslat. Egypontos az ajánlás, az előterjesztő nyújtotta be. 

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 
17-en. Kik nem támogatták? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 
tartózkodás mellett a bizottság tehát elfogadta a javaslatot. 

Ezzel ezt a napirendi pontot és a zárószavazások előkészítését lezárjuk. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. október 
28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát 
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról” szóló törvény (T/11187/17. szám); zárószavazás előkészítése a 
HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban (I.) 

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az 
Országgyűlés 2013. október 28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának 
megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló 
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról” szóló törvény. A köztársasági elnök ÚR 
átirata és a visszaküldött törvény T/11187/17. számon került iktatásra. A zárószavazás 
előkészítése következik a HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban.  
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Az előterjesztő által benyújtott egy módosító indítványról kell állást foglalnia a 
bizottságnak. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kormány- vagy tárcaálláspont.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja a 

módosítást.  
Arról kell még a bizottságot tájékoztatnom, hogy a képviselő úr a /18. számú, 

zárószavazás előtti módosító javaslatát visszavonta. Ez a módosító javaslat gyakorlatilag 
ahelyett került benyújtásra, itt a képviselő úr pontosította a módosító javaslat indokolását. A 
rendelkező része szó szerint megegyezik, az indokolásban végzett pontosítást, és ezért a /18-
ast visszavonta. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja tehát az 

előterjesztő által benyújtott, a tárca által támogatott módosító indítványt? (Szavazás.) 17-en. 
Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a módosító indítványt. 

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát 
vizsgáló bizottságról szóló határozati javaslat (H/13339. szám); döntés tárgysorozatba-
vételről, általános vita, döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Soron következik az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal 
kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról szóló H/13339. számú határozati javaslat.  

Schiffer képviselő úr előterjesztőként meg is érkezett. Kérdezem, kíván-e szóbeli 
kiegészítéssel élni előterjesztőként. Igen, képviselő úr, öné a szó. 

Dr. Schiffer András szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék annyit 
elmondani, elébe vágva a sajtóból meg más fórumokon már megismert különböző 
kifogásoknak, hogy az Ángyán képviselőtársammal előterjesztett vizsgálóbizottsági javaslat 
nem vonatkozik olyan ügyre, amelyben büntetőeljárás van folyamatban. Az a 
vizsgálóbizottsági indítvány, amelyet előterjesztettünk, nem konkrét áfacsalások, tehát nem 
konkrét bűncselekmények felderítésére vonatkozik; ez eszünkbe sem jutott. Nyilvánvaló, 
hogy egy parlamenti vizsgálóbizottság nem veheti át a nyomozó hatóságok szerepét. 

Amire a vizsgálóbizottsági indítványunk vonatkozik, nem tudok arról, de 
természetesen szívesen veszek bármilyen új információt, hogy abban a körben 
büntetőeljárások lennének folyamatban. Mi például arra vagyunk kíváncsiak, hogy jelenlegi 
vagy korábbi, mi 2002-vel indítványozzuk a vizsgálat időszakát, tehát hogy 2002-től 
jelenlegi, illetve korábbi kormányzati személyek például konkrét adóügyekben adtak-e 
utasításokat. Kíváncsiak vagyunk például arra, hogy 2002 és 2013 között az adóhatóság 
átalakítása mennyiben tette egyáltalán lehetővé azt, amit a Horváth-jelentés egyébként leír. 
Tehát magyarul: függetlenül attól, hogy a büntetőeljárás, a folyamatban lévő büntetőeljárás 
milyen eredménnyel zárul, én azt gondolom, alapvető nemzetgazdasági érdek megvizsgálni 
azt, hogy egyébként az APEH vagy a későbbi NAV szervezeti rendszere kellő hatékonysággal 
zárja-e ki azt, hogy egyáltalán fölmerülhessenek ilyen volumenű csalások.  

Hogy világosan értsük: az, amiről ez a jelentés szól, ez nem pusztán korrupciógyanút 
vet fel – ezt nagyon könnyen el lehetne ezzel sikálni, hogy hát itt megint ilyen disznóságok 
történtek –, itt az van, amiről egyébként különböző tanulmányok, konkrét ismeretek 
hiányában is már szóltak a kilencvenes években, hogy multinacionális cégek ezermilliárd 
számra pumpálnak ki jövedelmet a magyar nemzetgazdaságból. Azt kell megnéznünk, erre is 
irányul ez a vizsgálóbizottsági javaslat, hogy egyébként az adóhatóság szerkezete, a 
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különböző szervezeti, személyi változtatások mennyire hatottak abba az irányba, hogy ennek 
a lehetőségét kizárjuk, illetve mennyiben hatottak esetleg abba az irányba, hogy növekedjen 
az ilyen volumenű visszaéléseknek a veszélye.  

Tehát egy szó, mint száz: amire a vizsgálóbizottsági indítványnak a spektruma 
vonatkozik… (Zaj, beszélgetés.) Megvárom, amíg a képviselőtársaim befejezik a 
beszélgetésüket, és akkor folytatom szívesen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha nem kívánja folytatni, folytathatjuk hozzászólásokkal. 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Szeretném folytatni, csak meglehetősen zavar, 

amikor egyszerre három képviselőtársam is beszél.  
Szóval, arról van szó, hogy amire a vizsgálóbizottsági indítvány spektruma 

vonatkozik, abban büntetőeljárás legjobb tudomásom szerint nincs folyamatban. A 
vizsgálóbizottsági indítvány nem vonatkozik konkrét személyek, természetes vagy jogi 
személyek cselekményeire, mármint hogy cégek áfacsalásaira, nem vonatkozik konkrét 
áfacsalási cselekmények vizsgálatára. Tehát innentől kezdve az a hivatkozás, hogy az 
országgyűlési törvény passzusa alapján nem hozható létre vizsgálóbizottság ebben a 
tárgykörben, ez egész egyszerűen hazugság, hiszen nem azokra az ügyekre vonatkozik, nem 
olyan ügyeknek a vizsgálatát indítványozzuk, amiben egyébként büntetőeljárás folyamatban 
van. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy 

döntenünk kell a tárgysorozatba-vételről, az általános vitára alkalmasságról, illetve kiosztásra 
került egy javasolt bizottsági módosító javaslat is. Azt kérem, majd ennek a tükrében történjen 
meg a vita, amelyet az előterjesztő egy nyitó kiegészítéssel megtett, így bocsátom tehát vitára 
az indítványt. 

Kérdezem a bizottságot, van-e kérdés, észrevétel. Gulyás Gergely képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

Hozzászólások, reflexiók 

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Az, amit most Schiffer képviselőtársam itt előttem elmondott, egy kísérlet arra, 
hogy a Szocialista Párt által benyújtott, LMP-s támogatással elfogadott módosító indítványt, 
amely az országgyűlési törvény részét képezi, hogyan lehetne megszegni. Ugyanis is itt 
egyetlenegy ügy van. Az ügy pedig azért állt elő, mert egy Horváth András nevezetű személy 
bizonyos ügyekben az adóhivatalt azzal vádolja meg, hogy áfacsalások felett szemet huny. 
Emiatt egy büntetőeljárás van folyamatban. Ha ez igaz, ez súlyos bűncselekmény. Más ügy 
ebben a kérdésben pillanatnyilag nincs. Ezért vagy megszegjük az országgyűlési törvényt, 
vagy nem lehet létrehozni ezt a vizsgálóbizottságot. 

Mi arra teszünk javaslatot – mert természetesen fontosnak tartjuk a politikai 
tanulságok levonását is, hogyha a büntetőeljárásban bármilyen bűncselekmény 
megállapítására sor kerül –, hogy legyen vizsgálóbizottság, de csak akkor, ha a büntetőeljárás 
lezárult, és az büntetőjogi felelősséget állapított meg.  

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

Az, amit most Gulyás képviselőtársam elmondott, nem más, mint hogy újabb és újabb 
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indokokat keresnek, most speciel ezt, hogy egy ilyen jelentőségű ügyet miért ne kelljen 
kivizsgálni. Ennyire egyszerű ez a válasz. 

Az, hogy folyik egy büntetőügy, azt gondolom, semmilyen szempontból nem 
akadályozza azt, hogy egyébként egy rendszerszerűen problematikusan működő jelenségre az 
Országgyűlés megpróbálja megkeresni a választ, és megpróbáljon megkeresni megoldási 
lehetőségeket is, hogy ezt a rendszerszerűen rossz és valószínűsíthetően korrupt működést 
meg lehessen szüntetni.  

Ha valaki azt mondja, hogy egy konkrét büntetőeljárás miatt az Országgyűlés 
általában ebben nem vizsgálódhat, az egyet tesz: mintegy szándékosan félreértelmezi és 
félremagyarázza a házszabályt. Nem először van erre példa, ezt látni kell, és nyilván 
képviselőtársaim éppúgy tudják, mint ahogy én tudom. Most éppen nem az az érv jön elő, 
hogy ezt meg lehetne oldani egyébként azonnali kérdéssel vagy interpellációval. Én még 
emlékszem arra, amikor Vas Imre ebben a témában még emellett érvelt; most úgy tűnik, hogy 
ugyanebben a témában ez az érvelés már tarthatatlanná vált – most kitalálnak egy másikat. 
Most kitalálnak egy másikat, amely éppúgy álságos, és éppúgy egyről szól, hogy nem 
kívánják önök ezt a jelenséget kivizsgálni. Egyszerűbb lenne ezt mondani! Nekünk – 
mondanák önök, tisztelt képviselőtársaim – nem áll érdekünkben ezt a problémát kivizsgálni. 
Ez tiszta sor, akkor érti mindenki, hogy önök miért nem akarják ezt a bizottságot. De 
különböző házszabályi kifogásokat keresni, tudják, olyan, mint amikor hasonló perelhúzó 
taktikákkal egy rossz ügyvéd, akinek jobb ötlet nem jut eszébe, megpróbál célt érni. Ez 
körülbelül ugyanaz. Pontosan tudják önök is, hogy az, amit mondanak, nem fedi a valóságot, 
ez nem egy helyes házszabály-értelmezés. Ami rosszabb ennél, hogy pontosan tudja minden 
állampolgár, itt nem arról van szó, hogy önök találtak egy házszabályi problémát, és ezt 
próbálják megorvosolni, hanem hogy találnak valami kifogást újra ahhoz, hogy ne kelljen ezt 
a bizottságot fölállítani. Ennyire egyszerű! Egyszerűbb lenne, ha ezt kimondanák, tisztelt 
fideszes képviselőtársaim, mert mindenki tudja, higgyék el, annak ellenére, hogy önök most 
ilyen technikákkal próbálkoznak!  

Ami pedig az asztalon heverő bizottsági módosító javaslatot illeti, én azt gondolom, ez 
maga a szégyen. Képviselőtársaim pontosan tudják azt, hogy egy büntetőeljárás hosszú évekig 
szokott eltartani. Ezzel gyakorlatilag önök azt javasolják, hogy ebben a kérdésben hosszú 
évekig ne állhasson föl vizsgálóbizottság. Ez pedig elfogadhatatlan. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Mielőtt továbbmennénk, azért szeretném pontosítani: itt nem a házszabályról 

van szó, hanem az országgyűlési törvény 24. §-áról (Dr. Bárándy Gergely: Ezek a részletek, 
elnök úr!), amelynek az (1) bekezdése utolsó mondata egészen konkrétan úgy hangzik, hogy 
„nem terjedhet ki a vizsgálat továbbá olyan ügy megvizsgálására, amely folyamatban lévő 
büntető-, szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás tárgya”. Ennyit mond ki az 
országgyűlési törvény, és nem a házszabály. 

Zsiga Marcell képviselő úr Turi-Kovács Béla képviselő urat helyettesíti, Gruber Attila 
képviselő úr pedig Molnár Attila képviselő urat. 

Szakács Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. SZAKÁCS IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az elnök úr által idézett 

országgyűlésitörvény-szakasz éppen talán Bárándy Gergely egyik képviselői indítványára 
került be 2012-ben ebbe a törvénybe. Tehát nem is értem, miről beszél Bárándy Gergely! Ők 
voltak a kezdeményezők, és ezt az LMP akkori frakciója is megszavazta, hogy ez a módosítás 
az Országgyűlésről szóló törvénybe bekerüljön. Nem igazán értem tehát, miről beszél. 
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Kettő: azt mondja, hogy rendeltetésszerűen rossz hosszú idő óta. Bocsánat! Amikor 
önök voltak kormányon, miért nem kezdték el vizsgálni, hogy ha az APEH-nak – akkor ugye 
APEH volt – a működése rendszerszerűen rossz, akkor hol vannak ott a problémák?  

Teljesen egyértelmű szerintem mindenki számára, hogy ez az ügy abból fakadt, hogy 
egy volt NAV-os munkatárs valamit állít. Erre az állításra ráugrottak önök, és politikai 
purparlét csinálnak. Mi azt mondtuk, hogy ne politikai purparlé legyen belőle, hanem nézze 
meg az erre szolgáló hatóság, hogy van-e alapja az egész ügynek; ez most folyamatban van. 
És önök azt mondják, hogy ennek a büntetőeljárásnak semmi köze az önök 
kezdeményezéséhez. Hát kit néznek hülyének? Az állampolgárokat? A képviselőtársaikat a 
parlamentben? Nem is értem, hogy miért csinálják!  

Azt elnök úr már elmondta, hogy nem a házszabállyal ütközik itt a dolog, hanem a 
parlamentről szóló törvénnyel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Azt 

hiszem, a süketek párbeszéde zajlik itt most köztünk.  
Schiffer képviselőtársunk egészen pontosan elmondta, hogy mit akar. Nyilvánvalóan 

egy vagy több büntetőeljárás fog indulni ennek az ügynek az apropóján. Amit a javaslat 
megcéloz, az a cselekményt lehetővé tevő okok feltárása és felszámolása. Valamikor 
hajdanában-danában úgynevezett szignalizációs kötelezettség terhelte a büntetőszerveket: ha 
láttak olyan okot, ami lehetővé tette bűncselekmény elkövetését, akkor az illetékes 
jogalkotónak ezt jelezni kellett, annak érdekében, hogy küszöböljék ezt ki. Tulajdonképpen 
egy legmagasabb szintű szignalizációról van szó: van egy feljelentés, van egy konkrét 
bűncselekmény, és van a szervezeti rendszerben azt lehetővé tevő ok, indok, amelyeket illene 
feltárni, meg kellene szüntetni, nehogy a jövőben ilyenek előforduljanak.  

Azt tetszik kérdezni, miért nem csináltunk ilyet. Tényleg, ez egy jó kérdés: miért nem 
csináltunk? Mi hozzájárulunk ahhoz, ahogyan tetszenek látni, hogy 2002-ig – és ilyenkor már 
ki is szedtük az egészből a hosszú bájtok éjszakáját, azt már nem is akarjuk vizsgálni, tehát 
ilyen módon még csak vissza sem nyúltunk erre az időszakra –, 2002-ig gondoltuk, hogy 
akkor tárjuk fel, nehogy az legyen, hogy bármiféle palástolnivalója akad itt a Szocialista 
Pártnak. Támogatjuk ezt a javaslatot. (Dr. Staudt Gábor megérkezik az ülésre.)  

Magukat meg arra kérem, hogy tegyék lehetővé a bűncselekmény elkövetését lehetővé 
tevő okok feltárását és megszüntetését.  

 
ELNÖK: Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Azt szeretném ellenzéki képviselőtársaimnak mondani, 

hogy a képviselők is a törvényekhez és a határozati házszabályhoz kötve vannak. Tehát nem 
előhúzunk bármilyen paragrafust, hanem gondosan megnézzük az Országgyűlésről szóló 
törvényt, a határozati házszabályt, és az alapján kell megítélni szerintem a bizottságnak, hogy 
van-e olyan ok, ami miatt, mondjuk, a vizsgálóbizottság a tevékenységét nem kezdheti meg. 
Jelen esetben, miután büntetőeljárás van folyamatban, ez szerintem elég egyértelmű. Úgyhogy 
azt kérem ellenzéki képviselőtársaimtól, ne feltételezzék azt, hogy bárki bármit csak előhúz. 
Lehet, hogy önöknél így szokás, de ezen az oldalon a jogszabályokat szoktuk gondosan 
átolvasni, áttanulmányozni. (Dr. Bárándy Gergely: Ne nevettess már!)  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Steiner képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. STEINER PÁL (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tulajdonképpen jó hírek is érkeztek, mert Horváth úrnak olvastam egy nyilatkozatát – 
megjelent a magyar sajtóban, tehát nyilván más is olvasta –, amelynek az volt a lényege, hogy 
ő megnyugtatónak tartja, hogy a büntetőeljárás bizonyos kérdéskörökben elindult, és a 
kihallgatása vagy meghallgatása során a vizsgálat ilyen vonatkozású kérdéseit korrektnek 
tartotta. Ugyanakkor továbbra is fönntartotta azokat az állításait, mely szerint a 
büntetőeljárástól teljesen függetlenül az adókivetés és adóbehajtás módszerében, rendszerében 
komoly aggályok merülnek fel, amelyek rendszerhibának minősíthetők, ezért szükségesnek 
tartja azt, hogy egyfajta szakmai, politikai vizsgálatra is sor kerüljön, amit részletesen 
megindokolt. 

Arra a kérdésre, hogy Horváth András az csak egy személy, szeretném azért 
megjegyezni, hogy nyilvánvalóan egy olyan szakemberről van szó, aki a most NAV-nak 
hívott APEH-ban komoly fizetést kapott azért, hogy szakmai elemzéseket végezzen és 
úgynevezett adóvizsgálati koordinációkat hajtson végre. Ez egy nagyon kényes szakmai 
feladat. Nyilvánvalóan olyan tudással rendelkezik Horváth úr, amely képessé tette erre a 
koordinációra, tehát összefüggésében láttat dolgokat, ezért azt vélem, hogy a politikának 
nagyon is komolyan kellene venni azokat az állításait, amelyek a rendszer vizsgálatával 
kapcsolatosak.  

A másik probléma az, hogy szerintem ez a két határozati javaslat egy kicsit ellentmond 
egymásnak, meg nem is igazán értelmezhető. Mert ahhoz, hogy a társelnök személyére 
javaslatot lehessen tenni, először is meg kellene alakulni a vizsgálóbizottságnak, el kellene 
fogadni a feladatát, az ügyrendjét, a feltett kérdéseket, és ez után lehetne arra javaslatot tenni, 
egy megfelelő előkészítés után, hogy mely időtartamot tekintjük olyannak, hogy az egyik 
kormány ellenzéke, és mely időtartamot tekintjük olyannak, amelyik a másik kormány 
ellenzéke. Ez kétségkívül egy innovációs javaslat, amely itt előttem fekszik. Azt látom, hogy 
az informális politikai egyeztetések gyakorlata most már beszűrődik a hivatalos jogalkotásba, 
ami nem jó és nem is értelmezhető. Nyilvánvalóan egy operatív megbeszélésen egy ilyen 
kérdéskört fel lehet vetni, de egy jogszabályi formában megalakított vizsgálóbizottságnál ezt 
nagyon nehézkesnek és nehéznek tartom.  

Ami pedig a problémát illeti, abban én kétségkívül nem tudok vitatkozni, mert ha 
elfogadást nyert egy jogszabály, amely ilyen rendelkezést tartalmaz, amire önök hivatkoznak, 
akkor azt figyelembe kell venni. De pontosan ezért kellene a vizsgálóbizottságot 
megalakítani, mert a működése során, a feltett kérdések vizsgálata során tudná megállapítani, 
hogy melyek azok a kérdéskörök, amelyek büntetőeljárással érintettek, hiszen a megfelelő 
szervek, amelyek ezt végzik, nyilvánvalóan tudnák ezt jelezni, és melyek azok a kérdéskörök, 
amelyeknek nem a büntetőeljáráshoz van köze, hanem ahhoz, hogy hogyan működik most az 
adókivetés és az adóbehajtás. Tehát éppen ezért, egy kicsit lenyugodva és lecsendesedve, azt 
kellene mérlegelni nagyon közösen itt, hogy egy olyan társadalmi problémáról van szó, amely 
a közteherviselést alapvetően befolyásolja ebben az országban, és soha nem látott 
problémákat vet föl. Erre a jogszabályok ebben a pillanatban megnyugtató választ nem tudnak 
adni, ezért kellene egy közös értelmezés, és ennek a közös értelmezésnek a vizsgálóbizottság 
lenne a legjobb formája. 

Ez a bizottsági módosító javaslat nyilvánvalóan azt mutatja, amit a kollégáim itt 
elmondtak, hogy ebből a vizsgálóbizottságból soha nem lesz semmi, hiszen mire ez a 
büntetőeljárás lezárul, addigra már a következő parlament mandátuma is le fog járni. Tehát 
így ez kifejezetten egy kommunikációs javaslat, mindenfajta szakmai tartalom nélkül. Én azt 
gondolom, önök mégiscsak be fogják azt látni, hogy sokkal nagyobb társadalmi érdek fűződik 
ahhoz, hogy a magyar polgárok hitelesnek tekintsék a NAV-ot és hitelesnek tekintsék a 
közteherviselés formáit, mint ahhoz, hogy itt most a jogszabály kiterjesztő vagy sztrikt 
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értelmezésével vívjunk egy ilyen értelmezési csatát, időnként indolens és az ügyhöz nem 
egészen illeszkedő hozzászólási felhangokkal. Ettől én tartózkodtam.  

Én abban reménykedem, hogy ami a hivatali visszaélés kérdéskörét illeti, ott a 
megfelelő büntetőjogi hatóságok, megfelelő szakmai munka alapján, függetlenül, 
befolyásmentesen el fogják végezni a feladatukat, és a vizsgálóbizottság akkor tudná 
megállapítani, hogy van-e dolga a rendszer vizsgálatában, ha megalakulna, és elvégezné a 
munkáját. Tehát nyugodtan lehetne azt mondani, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak a 
megalakulása nemzeti érdek.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rubovszky György képviselő úr Varga István képviselő urat helyettesíteni. 
Még első körben kért szót Staudt Gábor képviselő úr. Öné a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Átfutva a 

bizottsági módosító javaslatot, nem tudom, ki írta, de nagyon trükkös – nagyon trükkös. 
Biztos, hogy ezen elég sokat gondolkoztak, amíg kitalálták ezt a megoldást. 

Miről is van szó? Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Attól függetlenül, hogy szerintem a 
Fidesznek is érdeke lenne az, hogy akármilyen módszerrel, de utánajárjon a NAV-ot érintő 
botrányoknak, mert a bevétel adóbevétel, és az ország javára szolgál, ha ezeket 
visszaszerezzük; ez a dolog egyik fele. De ha már idejött ez a bizottsági javaslat, úgy 
gondolom, ez a trükk, amellyel élnek, az, hogy nem szeretnék lesöpörni az asztalról, 
gondolva, hogy ez közfelháborodást válthat ki, ezért úgy gondolják, hogy akkor adjunk 
valamit, de úgy, hogy nem adtunk semmit, sőt az egész ügyet tulajdonképpen az idők 
végezetéig elfedtük. Mert ugyanis feláll a bizottság, de alkalmazva azt a szabályt, ami ebben 
az esetben nem teljesen jogos – amit egyébként, hozzáteszem, MSZP-javaslatra a Fidesz-
többség emelt be az Országgyűlésről szóló törvénybe, jelen ciklusban, tehát itt azért a 
nagykoalíció működik, hogy egy ilyen szabállyal állunk szemben, hogy abban az ügyben, 
amelyben büntetőeljárás folyik, nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni, ez már önmagában 
botrány –, de ha önök erre hivatkoznak, és Vas Imre képviselőtársamnak is mondanám, van itt 
egy kis gond. Vannak itt bizonyos ügyek, amelyek vélhetőleg megtörténtek, vagy a 
híradásokból, konkrétumok nélkül, de bizonyos komoly ügyekre utalás történt, ez az egyik 
fele; viszont van egy gyakorlat, amely egyébként találkozik azokkal az ismeretekkel 
sajnálatos módon, amikkel mi is bírunk, hogy akár a NAV-nak a munkatársai vagy – most 
már ugye a vám- és pénzügyőrséget is beszervezték alájuk – a vám- és pénzügyőrök 
egyszerűen nem mehetnek be bizonyos multicégekbe, mert ki van nekik adva a főnökeik által, 
hogy oda nem lehet, meg ott nem lehet eljárási cselekményeket végezni. Magam is beszéltem 
több ilyen emberrel, aki ott dolgozott pénzügyőrként, és ezt elmondta. Ez önmagában botrány. 
Tehát egy csomó ügy van, ami még nem került feltárásra. Tehát nem igaz az ebben a 
formában, hogy itt csak azokat az ügyeket szeretné megvizsgálni a vizsgálóbizottság, amelyek 
feltárásra kerültek Horváth úr által, hanem itt olyan ügyekről is lehet szó, amelyekről még 
nem tudunk. Tehát ez önmagában nem zárná ki a vizsgálóbizottság létrehozását, és amiben a 
bizottság megállapítja, hogy már büntetőeljárás folyik, azt akkor rakja félre, és azokat az 
ügyeket, amelyek új ügyek, és még nincs benne büntetőeljárás, azt a bizottságnak fel kellene 
tárnia. Ez az egyik fele az érvelésük hamisságának. 

A másik fele, hogy még a bizottsági módosító javaslatot is olyan trükkösen sikerült 
megfogalmazni – és erre egy módosító indítványt is szeretnék itt a bizottság ülésén 
előterjeszteni –, hogy önök nem azt mondják, hogy feláll a bizottság, és amíg ezek az ügyek, 
ezek a büntetőügyek, amelyek valóban konkrét ügyekkel kapcsolatban folyamatban vannak, 
ha a nyomozás megszűnik, akkor a bizottság folytatja a munkáját; ez is egy időhúzás lenne, 
lévén, hogy két-három évig is el lehet nyomozni ezekben az ügyekben, tehát három év múlva 
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kezdhetné meg jó esetben a bizottság, ismerve a sajnos nagyon lassú nyomozási folyamatokat. 
De önök nem is ezt mondják, hanem azt mondják, hogy ezek után is csak akkor fogja 
megkezdeni a bizottság a munkáját, ha valamiféle büntetőjogi felelősségnek a megállapítása 
megtörtént. Akkor meg már minek? Ha valakit büntetőjogilag felelősségre vonnak, akkor 
legfeljebb a maradék ügyekben lehet nyomozni vagy a vizsgálóbizottságot fenntartani, de 
ahogy mondtam, a maradék ügyeket, amelyek még nincsenek folyamatban, azokat már most 
is meg lehetne vizsgálni. Tehát ez egy gyalázatos jogi róka fogta csuka, amit ki kellene 
küszöbölni. 

Nekem az a módosító javaslatom, hogy módosítsuk úgy ezt a bizottsági módosítót, itt 
a 2. pontra gondolok legfőképpen, hogy az első mondat záruljon úgy, hogy a hivatkozott 
eljárás lezáruljon, tehát a bizottság akkor fogja megkezdeni a működését, ha a hivatkozott 
eljárás lezárult – mindegy, hogy milyen eredménnyel, de lezárult –, tehát kivenném az 
„eredménnyel” szót, és az ez után következő mondatrészt is eltörölném. Ebben az esetben arra 
talán lenne lehetőség, hogy két-három év múlva valamit ez a bizottság vizsgáljon. Egyébként 
még erre sem lesz lehetőség, ismerve sajnos az ügyészségnek és a rendőrségnek a rendkívül 
alacsony színvonalú munkáját, ami a gazdasági bűncselekményeket illeti. Sajnos, azt kell 
mondjam, sajnos. Nem feltétlenül csak ők tehetnek róla, hanem azok a körülmények, 
amelyeket a kormányzat teremtett számukra, szintén közrejátszanak, de ez a tényeken még 
semmit sem változtat.  

Köszönöm szépen, elnök úr. És azt a módosító javaslatot majd indítványként kérem 
figyelembe venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Második körös hozzászólások következnek. Gulyás Gergely képviselő úrnak 

adom meg a szót. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Egyrészt szeretném a Magyar Szocialista Pártot megvédeni azoktól az igazságtalan 
támadásoktól, amit Staudt Gábor megfogalmazott ezzel a szocialista módosító indítvánnyal 
kapcsolatosan, amely kizárja azt, hogy egy olyan ügyben, ahol büntetőeljárás folyik, 
vizsgálóbizottság jöjjön létre. Ez a javaslat ugyanis nem egy értelmetlen javaslat volt.  

Most azt a téves látszatot kelti itt az ellenzék, minthogyha a Horváth András által 
megfogalmazott vádak valóságalapjának a kivizsgálására egy vizsgálóbizottság alkalmas 
lenne. Bocsánat, gondoljunk vissza az elmúlt tíz évre, hogy a vizsgálóbizottságok milyen 
eredményre vezettek! Volt-e bármilyen értelme a vizsgálóbizottságok munkájának, vagy 
pedig semmilyen haszna nem volt? Ezért és ezek után a Szocialista Párttól egy helyes javaslat 
volt, amikor azt mondta, hogy ha büntetőeljárás van folyamatban, akkor ne legyen 
egyidejűleg vizsgálóbizottság is ugyanabban az ügyben, mert a nyomozás, a büntetőeljárás az 
több és nem kevesebb, mint egy vizsgálóbizottság.  

Itt természetesen súlyos vádak fogalmazódtak meg. Nem tudjuk, hogy ezek igazak-e 
vagy sem. Ezért amit itt szocialista képviselőtársaim elmondtak, hogy a cselekményt lehetővé 
tevő okokat kell vizsgálni – persze, ha volt cselekmény! De ezt viszont mi nem tudjuk 
megállapítani, ehhez adótitkokat kell megismerni, ki kell hallgatni számtalan embert, 
tanúmeghallgatások sorát kell a nyomozó hatóságoknak elvégezni. Ezt ők megteszik. Majd 
ezt követően, ha valóban történt bűncselekmény, akkor természetesen lezárul a büntetőeljárás, 
és az adóhatóságok működésében rejlő okokat is vizsgálni kell a politikának. De egyelőre 
Horváth András megfogalmazott súlyos vádakat, és folyik egy nyomozati eljárás. Meg kell 
várni ennek az eredményét. Ezt zárja ki az a módosító javaslat, amit a Szocialista Párt nagyon 
helyesen megtett, és ezért támogattuk annak idején. Volt emögött logika, még egyszer 
mondom, a nyomozás, az, hogy az ügyészség folytat ebben az ügyben nyomozati munkát, az 
több és nem kevesebb, mint egy vizsgálóbizottság, amely általában a politikai 
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bolhacirkuszokat okozta csak. Akkor van értelme ilyen bizottságokat létrehozni, ha nincs 
büntetőeljárás, és akkor kecsegtet eredménnyel, ha egyébként politikai kompromisszum és 
konszenzus áll a bizottsági kezdeményezés mögött. 

 
ELNÖK: Bárándy Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Több dolog 

fölmerült itt a vita során. Először is azt szeretném kiemelni, az is jellemző, hogy a tartalmi 
vonatkozásait tekintve egyetlen fideszes képviselő sem nyilvánult meg, már ami az ügyet 
illeti. Ezzel szemben viszont hosszan sikerült lovagolni azon, hogy valójában a házszabályban 
vagy az országgyűlési törvényben található-e az a passzus, amire önök most hivatkoznak. Na, 
ez az alapvető probléma, hogy nem a lényegről beszélünk itt, hanem keressük a kifogásokat, 
és ez képezi a vita tárgyát, hogy vajon melyik jogszabálynak a 24. § (1) bekezdése az, 
amelyikről egyébként most szó van.  

A másik, hogy érdemes volna befejezni az egyes törvényi rendelkezések vagy 
határozatok szándékosan visszaélésszerű értelmezését. Azt gondolom, teljesen világos – és ezt 
Gulyás Gergely képviselőtársam most az imént helyesen fejtette ki –, hogy mire vonatkozik 
ez a rendelkezés, és én magam is azt mondom, kibővítve ezt még egy érvvel, hogy igenis, 
ennek a rendelkezésnek van helye az országgyűlési törvényben, de ha a házszabályban lenne, 
akkor ott is lenne helye ennek. Ugyanis az Országgyűlés nem veheti át az igazságszolgáltatás 
szerepét, hiszen két különböző hatalmi ágról van szó, márpedig az alaptörvény rendelkezései 
értelmében azokban az esetekben, ahol egy másik hatalmi ág rendelkezik kizárólagos 
kompetenciával, nem veheti át még a törvényhozó hatalmi ág sem ezt a jogkört. Éppen ezért, 
hogy ha ez nem lenne benne a törvényben, akkor hibát követnénk el, és nem lenne az 
alaptörvénynek megfelelő az országgyűlési törvény. De ez nem azt jelenti, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy szándékosan kell ezt a rendelkezést félreértelmezni.  

Hadd mondjak egy példát, ami két ellenérv arra, amit Gulyás képviselő úr mondott. Én 
eddig életemben egy vizsgálóbizottságnak voltam tagja, ez az Együtt Egymásért-ügyet – talán 
még emlékeznek rá – vizsgáló bizottság volt. Szeretném mondani önöknek, hogy ez a 
vizsgálóbizottság eredménnyel végezte a munkáját, elfogadta a vizsgálóbizottság a jelentést. 
És szeretném azt is mondani önöknek, hogy ebben az ügyben egyébként volt folyamatban 
büntetőeljárás, az egy külön történet volt, az le is zárult – nyilván önök is tudják ennek az 
eredményét –, és egyébként a vizsgálóbizottság nem ezt vizsgálta. Szóba sem került a 
büntetőeljárás a vizsgálóbizottság ülésein. Azt vizsgáltuk, hogy a titkosszolgálatok működése 
vajon megfelelt-e azoknak a törvényi előírásoknak és kötelezettségeknek, amelyeknek meg 
kell felelnie. A büntetőeljárás folyt egy külön vonalon, ez pedig egészen másról rendelkezett.  

Itt sincs másról szó, tisztelt képviselőtársaim. Ha van büntetőeljárás folyamatban, az 
éli a saját életét. A vizsgálóbizottságnak kifejezetten problémás lenne, akár van egyébként 
ilyen törvényi előírás, akár nincs, ha a jogköre, mondjuk, kiterjedne arra, hogy véleményt 
mondjon egyes magánszemélyeknek a büntetőjogi felelősségével kapcsolatban. 
Értelemszerűen ezt senki nem akarja. Amit mi szeretnénk, az az, hogy a NAV-nak azt a féle, 
adott esetben korrupt, vagy esetleg nem szabályszerű, vagy esetleg visszaélésekre lehetőséget 
adó működési mechanizmusát, amire Horváth András hivatkozik, azt ez a bizottság meg tudja 
vizsgálni. Ez nem az az ügy, amiben a büntetőeljárás folyamatban van, szeretném mondani.  

Úgyhogy én azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, még egyszer, hogy mondják ki, 
ami a valós álláspontjuk, a valós véleményük ebben az ügyben. De ezekre a szakaszokra és 
ezeknek a szakaszoknak a visszaélésszerű értelmezésére hivatkozni nemcsak hogy fölösleges, 
hanem bűn is. 

Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Schiffer képviselő úrnak adom meg a szót. (Dr. Schiffer András: Majd a 
végén.) Jó. 

Vas Imre képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. VAS IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Bárándy képviselőtársam szavaira 

válaszolva, valós álláspont, hogy míg büntetőeljárás van folyamatban, ez a bizottság nem 
kezdheti meg a működését. És az is egy valós álláspont, hogy mi voltunk vagy vagyunk azok, 
akik az APEH-hoz vagy NAV-hoz bekötött pénztárgépeket előírtuk, és meg is teszünk annak 
érdekében mindent, hogy így is, ebben a formában is a költségvetési bevételt biztosítsuk. 

Másrészt pedig itt azt kifogásolta ellenzéki képviselőtársam, hogy nem szóltunk hozzá. 
Gulyás képviselőtársam kétszer szólt hozzá, Szakács képviselőtársam is, én is másodszor 
szólok hozzá (Dr. Staudt Gábor: A minőséget mondta, nem a mennyiséget! Az a baj!), 
úgyhogy ezt nem igazán értem. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az ülésre.)  

A harmadik pedig, Staudt képviselőtársamnak mondom, hogy ha önnek ilyen 
információi vannak, akkor ezek szerint bűncselekmény gyanúja esetén önnek feljelentést kell 
tenni. Mert az, hogy ha valakinek a felettese azt mondja, hogy bizonyos szervekhez nem 
mehet be, akkor az, ha mást nem is, de legalább hivatali visszaélést megvalósít. És ha hivatali 
visszaélést megvalósít, és önnek ennek a gyanújáról van tudomása, akkor országgyűlési 
képviselőként mint hivatalos személynek feljelentés kell tennie az illetékes hatóságnál. 
Úgyhogy ennek alapján kérem képviselőtársamat, hogy ezt fontolja meg. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ipkovich képviselő úr! 
 
DR. IPKOVICH GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Kicsit a 

bizottságok hatékonysága miatt kértem szót, mert most elkövetem én is azt a gonoszságot, 
amit Gulyás képviselőtársam megtett: megvédem a Fideszt. (Derültség.)  

Az igazság az, hogy Bárándy képviselőtársamhoz hasonlóan én is voltam egy 
vizsgálóbizottságnak tagja, és el kell hogy mondjam, hogy bár a bizottság nem azzal a céllal 
indult, mint ami a vége lett, rendkívül korrekt és rendkívül alapos feltáró munkát végzett az a 
bizottság: ez a devizaeladósodás okait vizsgáló bizottság volt. Sőt, nemcsak hogy 
megvizsgálta ezt a kérdést, számos ajánlást is megfogalmazott, mégpedig nagyrészt 
egyhangúlag – ugye, elnök úr? (Dr. Papcsák Ferenc: Így van.) Úgy emlékszem, hogy ezt 
nagyobb vita nélkül tettük meg.  

Az egy másik kérdés persze, hogy ezeket az ajánlásokat a törvényhozó mennyiben és 
hogyan veszi figyelembe. Például a jogi képviselet kötelező bevonását bizonyos hitelnyújtási 
tevékenységekben, egyebekben. Azóta sem hallottam, pedig ha megnézzük ezt a bizottsági 
jelentést, ilyenek szerepeltek ebben a bizottságban.  

Visszatérve erre a mostani kérdésre, van egy olyan szervezeti-működési rendszer, 
amely lehetővé tette e bűncselekmény elkövetését. A Fidesz azt akarja, hogy ezt a lehetőséget 
tartsuk nyitva addig, amíg a rendőrség ezeket az okokat vizsgálja, illetve az elkövetés konkrét 
körülményeit feltárja. Mi meg azt szeretnénk, ha azonnal egy vizsgálóbizottság feltárná és 
megszüntetné, legalábbis javaslatot tenne ezeknek az okoknak a megszüntetésére. Ez lényeges 
különbség a két álláspont között. Én úgy gondolom, nem szolgálja az ország érdekét, ha ilyen 
kiemelt területen, mint az adóhatóság, továbbra is olyan fehér foltok vagy lyukak maradnak, 
ami súlyos bűncselekmények elkövetését lehetővé teszi.  

Mindenképpen javasolom a bizottság felállítását. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Valóban, Vas 
Imre képviselőtársam, tudja, nagyon sok feljelentést tettünk és meg is tesszük ezeket 
folyamatosan. Egyébként nagyjából annyi ügyben el is rendelték a nyomozást, mint amennyi 
az önök hivatalos feljelentései alapján elszámoltatás címen elindult. Sajnos elszámoltató több 
volt, mint elszámoltatott, és gyakorlatilag ugyanez igaz az elmúlt 25 év, lassan negyed 
évszázad eseményeire. Itt mindig mindegyik oldal kitalálta, hogy na, most majd elszámoltatás 
meg minden egyéb lesz, vizsgálóbizottságok, és a vége egy nagy nulla lett, miközben az 
emberek is tökéletesen tudják, hogy számtalan olyan ügy van, amelynek a felelőseit igenis 
meg lehetne találni.  

Az meg külön öröm, hogy Vas Imre képviselőtársam a feljelentési kötelezettséget 
hozza fel. Amikor én azzal érveltem például a büntetőeljárásban a panaszjog eltörlésénél, 
hogy ha egy országgyűlési képviselő egy ilyen ügyben feljelentés tesz, és bizony, ha azt 
elutasítják így vagy úgy vagy amúgy, akkor még meg sem panaszolhatja, és ezt önök 
csinálták; hogy klasszikust idézzek: te tetted ezt, király! Ezek után nehéz azt mondani, hogy 
itt az ellenzékkel van a probléma, és igenis, ebben az esetben el lehetne rendelni a 
vizsgálóbizottságot. 

Gulyás képviselőtársamnak arra a meglátására, hogy az elmúlt időszakban, vagy hogy 
ő nem emlékszik olyanra, hogy vizsgálóbizottság hatékonyan dolgozott volna, hát bizony, ez 
megint azt az emberek által és a köznép által nagyon erősen megfogalmazott igényt erősíti 
vissza, hogy a politikában ha valamit el akarnak kenni, akkor vagy nem csinálnak semmit, 
vagy létrehoznak egy vizsgálóbizottságot. Na, ennek kellene gátat szabni! És mi azért 
vagyunk itt az Országgyűlésben, hogy az elmúlt negyed évszázad mutyijait kiborítsuk, és a 
vizsgálóbizottságokban aktív munkavégzés folyjon. Önöknek legfeljebb ettől kellene tartani, 
de úgy gondolom, abban a tekintetben nem kellene, hogy ha néhány milliárd, néhány tíz, 
néhány száz milliárd forint bevétele keletkezne néhány év múlva pluszban az 
államháztartásnak, az senkit nem bántana, és meg kell adni legalább az esélyt ennek a 
vizsgálóbizottságnak. A jogi érvek nagyon gyengék, azokat kifejtettem. Az emberi oldalát, a 
politikai oldalát pedig a választók ugyanúgy meg tudják ítélni. 

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

képviselő úrnak mondanám, hogy azért ha valami beszédes, akkor egy dolog biztosan az, 
képviselő úr, hogy ebben a parlamenti ciklusban egyetlenegy – értse szó szerint, képviselő úr: 
egyetlenegy – olyan vizsgálóbizottságot nem állítottak fel, amely a második Orbán-kormány 
tevékenységét vizsgálja. Holott én azt gondolom, a vizsgálóbizottságnak az volna a feladata, 
hogy a hivatalban lévő kormány ellenőrzésével járó feladatokat segítse elő elvégezni az 
Országgyűlésnek, nem pedig az, hogy korábbi kormányok tevékenységét mintegy történészi 
funkciót ellátva vizsgálja. Éppen ezért olyan abszurd történetek voltak, talán emlékszik rá, 
képviselő úr, hogy a Malév-vizsgálóbizottság vizsgálati időszaka nem terjedt ki a mostani 
kormány időszakára, annak ellenére, hogy a mostani kormányciklusnak a felezőidejében 
jelentett csődöt a légitársaság.  

Én úgy hiszem, különösebb további magyarázatot sem igényelne az, hogy önök 
visszaélésszerűen értelmezik a jogszabályokat, a házszabályt és az országgyűlési törvényt is 
és minden mást is, ha egyetlenegy vizsgálóbizottság felállításához, amely a mostani kormány 
tevékenységét vizsgálja, nem járultak hozzá az elmúlt majdnem négy évben.  

Azt kifogásoltam, képviselő úr, hogy ebben a témában érdemi válaszokat, tartalmi 
válaszokat nem adtak. Gondolom, ezt ön is meg tudja különböztetni attól, mint hogy azt 
mondja valaki, hogy nem válaszolnak a kormánypárti képviselők. Ugye, ez a két dolog más – 
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talán érti, képviselő úr. Én az érdemi válaszokat, a tartalmi válaszokat hiányoltam, és 
hiányolom most is, mert eddig semmi másról nem beszéltek, mint hogy milyen eljárásjogi 
akadálya van annak, hogy ez a vizsgálóbizottság felálljon. De arról egyébként, hogy ez a 
konkrét probléma micsoda, miben áll és miért lenne szükséges kivizsgálni, önök egy árva szót 
nem mondtak.  

Azt pedig, képviselő úr, megmondom őszintén, csak a humor kategóriájába tudom 
sorolni, hogy a pénztárgépmutyit idehozta. Nemcsak azért, mert önöknek, azt gondolom, ez 
sem egy túlzottan népszerű téma, ahogy és amilyen módon ezt keresztülvitték a Magyar 
Országgyűlésen és a gyakorlatban, de talán ön sem gondolja komolyan, hogy majd Simicska 
Lajos a tízmilliárd forintot a pénztárgépekbe fogja bepötyögni és beütni – ugyanis ezekről a 
tevékenységekről és ezekről az ügyekről van szó. Biztosan ismeri Horváth Andrásnak a 
véleményét ebben a kérdésben. Nem a sarki virágárusnak az adócsalási ügyéről beszélt, 
hanem kifejezetten Simicska és bandájának az ügyeiről beszélt. (Dr. Papcsák Ferenc: 
Óvatosan ezzel!) És arról beszélt még, képviselő úr, hogy ezek a nagy volumenű… (Dr. 
Papcsák Ferenc: Óvatosabban!) Képviselő úr, ön gyakorlott a feljelentésben, ha akarja, tegye 
meg! Általában ebben merül ki a parlamenti működése az elmúlt négy évben. (Dr. Papcsák 
Ferenc: Azért ebben óvatosnak kellene lenni!) Képviselő úr, adjon másnak tanácsot, aki 
kíváncsi rá! (Dr. Papcsák Ferenc: Szerényebben!) Ugyanezt gondolom én is. 

Szóval, tisztelt képviselőtársaim, én azt gondolom, a pénztárgépekkel kapcsolatos 
kérdést idehozni legfeljebb a vicc kategóriájának jó. Legyenek szívesek tényleg a kérdésről 
beszélni, tartalmi válaszokat adni, és hozzájárulni ahhoz, hogy ez a vizsgálóbizottság 
megkezdhesse a munkáját! 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Még Gaudi képviselő úr kért szót, Schiffer képviselő úr előtt. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi 

bizottság üléséről jövök, itt a szomszédban volt, tehát most így egy picit jobban össze lehetett 
hangolni a dolgokat. 

El kell mondani őszintén, hogy itt ugyanaz a szemléletmódú, munkaszerű 
látszattevékenység zajlik, mint az emberi jogi bizottságban. Ennek a megtestesülő példája ez a 
módosító javaslatuk, amellyel most ki szeretnék herélni a NAV-nál tapasztalható döbbenetes 
visszaélésekről szóló vagy azt kivizsgáló vizsgálóbizottságot. Hiszen elegánsan, illetve túlzás, 
hogy elegánsan, idézőjelesen „elegánsan” – a jegyzőkönyv kedvéért mondom – önök azt 
teszik, hogy ahelyett, hogy azonnal a szívükhöz kapnának, és azt mondanák, hogy atyavilág, 
komolyan, ilyen lehet a NAV-nál?, ez igaz, amit ez a Horváth úr mond?, hát akkor azonnal 
nézzünk utána! Hiszen elmondta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy minden adócsalónak 
börtönben van a helye… (Dr. Papcsák Ferenc: Nincs kamera!) Hogyan? Nincs kamera, 
mondja a képviselő úr, de miért nincs kamera? (Dr. Vas Imre a helyén felállva takarja a dr. 
Gaudi-Nagy Tamást vevő kamerát.) Ott a kamera, szépen dolgozik a kamera! Nincs azzal 
semmi gond! (Derültség.) Arra is van egy kamera, úgyhogy semmi probléma nincs itt, sőt a 
kamerás úr szerintem tud lépni, mászni, megoldja a kérdést, semmi probléma. Mindenesetre 
köszönöm Vas Imre képviselőtársamnak, hogy ilyen aktivitást mutat, ezen a téren is. Sokat 
tudunk tanulni tőle, úgy gondolom, még a jövőben – „a kamera útjának elállása” című 
parlamenti tevékenységet adja elő ő most éppen. Szerintem sokan fogják nagyon derűsen 
szemlélni ezeket a felvételeket majd a világhálón, például akár a kuruc.infón is (Derültség.) – 
amit Deutsch Tamás nem tud felszámolni. Szegény Deutsch Tamást nagyon sajnálom! 

De visszatérve a témára, gyakorlatilag azt kell elmondanom, hogy ez tényleg egy 
botrány. (Dr. Papcsák Ferenc: Nem állt elő bizonyítékkal ez az ember!) Staudt Gábor 
képviselőtársam ennek a jogi felületeit nagyon szépen elmondta – összefoglalta nekem, hogy 
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miről beszélt –, és még egyszer mondom, az a helyzet, hogy nem tudnak egy egészséges 
immunreakciót mutatni. (Közbeszólások.) És meg kell mondanom őszintén, szembemennek a 
miniszterelnök úr akaratával! (Dr. Papcsák Ferenc: Álljon elő bizonyítékokkal!) Tehát nem 
kevesebbet tesznek itt most önök, mintsem hogy a tisztességes, derék mondatai, amit 
elmondott miniszterelnök úr Vágó Gábor azonnali kérdésére, azt kell megvizsgálni, hogy 
rendeltetésszerűen működik-e a NAV vagy sem, ez nem a büntetőeljárás kategóriája! A 
büntetőeljárásban nyilvánvalóan azt kell megvizsgálni, hogy ki volt az, aki esetleg passzív 
vagy aktív vesztegetőként részt vett egy ilyen ügyletsorozatban, hogy bizonyos nagyobb 
méretű vállalkozások visszatérő rendszerességgel mentesültek adóterhektől vagy különleges 
elbánást kaptak. Ez az immunreakció-hiány mutatja, hogy itt nagyon komoly rendszerhiba 
van, tehát hogy igazi akarat nincs, hogy rendeltetésszerű céllal működjön a NAV. A NAV-
nak az a rendeltetésszerű célja, hogy beszedje az adókat, mindenkitől, megkülönböztetés 
nélkül mindenkitől. (Dr. Vas Imre: Gaudi-Nagy Tamástól.) Így van, tőlem is szedje be az adót 
a NAV, így van; amennyit kell, szedjen be. A CBA-tól is szedje be, mindenkitől, a Közgéptől, 
de bármelyik céget mondhatnám; de mondhatnám Puch László érdekeltségeit is, nagyon sok 
ilyen dolog van. 

Egyet kell világosan látni most már a választópolgároknak, hogy itt egy nagyon 
komoly átfedés mutatkozik. Az elmúlt 23 év tökéletesen bebizonyította azt, hogy itt csoportok 
szerveződtek arra Magyarországon, hogy az államhatalom gyakorlásának felhasználásával 
saját pénzügyi profitszerzési vágyaikat kiteljesítsék. S ennek érdekében aljasítják silány 
eszközzé a jogot, ennek érdekében rombolják le az Országgyűlés tekintélyét. Mert az 
Országgyűlés tekintélyét ez rombolja le, képviselőtársaim! Nem az, hogy valótlan tényállítás 
alapján, egyetlenegy fideszes képviselő árulkodása, vélelmezett hallomása alapján telekürtölik 
a sajtót azzal, hogy Gaudi-Nagy Tamás milyen szörnyen botrányosan viselkedett az emberi 
jogi bizottsági ülésen! Na, ehhez értenek! A stigmatizáláshoz, ahhoz, hogy aki szeretné 
tisztességesen, derekasan elmondani a kritikáját, azt önök megpróbálják hitelteleníteni. 
Kellemetlenül érzik magukat, most is fészkelődnek, beszélgetnek, közbeszólnak, 
telefonálgatnak, tehát érdemi vitára nem méltatnak minket. És amikor érdemi vitára méltat 
minket Vas Imre, akkor rettenetes nevetséges érveket mond, amit persze halomra lehet 
dönteni, ezt meg is tette Staudt Gábor… 

 
ELNÖK: Képviselőtársam, természetesen visszaadom a szót, csak felhívom a 

figyelmet arra, hogy a tárgysorozatba-vételről döntenünk kell 12 óráig. Tehát ha ön fontosnak 
tartja, hogy ez a kérdés a plenáris ülés elé kerüljön, akkor erről bizonyos döntéseket meg kell 
hozni. (Derültség. – Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Be is fejeztem! – Derültség.) Gaudi képviselő úr 
többet nem kíván szólni. 

Schiffer képviselő úrral előterjesztőként megbeszéltük, hogy most a tárgysorozatba-
vételről döntünk, annak érdekében, hogy ez egészen biztosan a határidők tekintetében 
semmilyen problémát ne jelentsen.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki az, aki szerint tárgysorozatba-vételre alkalmas az 
előterjesztés. (Szavazás.) 24 szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat tárgysorozatba-
vételét a bizottság. 

Tekintettel arra, hogy egyéb hozzászólási szándék nem volt, ezért Schiffer képviselő 
úrnak adom meg a szót zárszóra, és azt kérem, a bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban 
is előterjesztőként nyilatkozzon annak benyújtásának támogatásáról vagy elutasításáról. 
Parancsoljon! 
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Dr. Schiffer András válaszai, reflexiói 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Tulajdonképpen mondhatnám 
azt is, hogy abban az esetben még ez a módosító indítvány fölösleges is lenne, ha esetleg az 
országgyűlési törvényhez házszabálytól eltéréssel Vas Imre benyújtana egy olyan módosító 
indítványt, sokkal egyszerűbb lenne, hogy vizsgálóbizottságot nem lehet létrehozni az Orbán-
kormány működésének vizsgálatára. Szerintem tiszta vizet öntenénk a pohárba, nem kellene 
mindig ilyen hajánál fogva előrángatott magyarázatokkal előállni. 

Az a helyzet, itt van előttem az az indítvány, amelyet Ángyán képviselőtársammal 
előterjesztettünk, a), b), c) pontokba van szedve az, hogy mi a tárgya a vizsgálóbizottsági 
vizsgálatnak, ehhez képest Gulyás Gergely kollégám is pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy egy 
ügyről azt lehessen mondani, hogy ott büntetőeljárás van folyamatban, vagy egy világos 
cselekmény is ismeretlen tettesek, vagy konkrét személyek elleni gyanú kell hogy 
fennforogjon. Magyarul, ha ezt a büntetőeljárási kívánalmat összevetjük a javaslat 2. a), b), c) 
alpontjaival, akkor nyilvánvaló, hogy amire a vizsgálóbizottsági javaslat irányul, abban 
büntetőeljárás egészen biztosan nincs. Hiszen mi azt mondjuk, hogy a NAV Kiemelt Adózók 
Igazgatóságánál, jogelődjénél már feltárt törvénysértéseket vizsgálná, elvégzett törvényességi 
vizsgálatokat kontrollálná ez a bizottság. Feltételezzük, hogy ha bűncselekményre bukkant a 
NAV, akkor elindította a büntetőeljárást; ha mégsem, ez egy izgalmas kérdés. De ez pontosan 
azt jelenti, hogy nincs büntetőeljárás folyamatban.  

Másrészt elemeznénk azt, hogy a nagyobb, illetve kisebb cégekre alkalmazott 
szankciók, illetve feltárt adóhiány, kiemelt adózóknál, illetve kisebb cégeknél feltárt 
adóhiányok alakulása hogyan történt meg az elmúlt 11 évben. Egyebekben pedig vizsgálnánk 
azt, amire már a bevezetőmben említést tettem, hogy a jelenlegi, illetve korábbi 
kormánytagok, kormányzati tisztviselők, országgyűlési képviselők interveniáltak-e az 
adóhatóságoknál 2002 óta egyedi adóügyekben. Nincs tudomásom arról, hogy akár korábbi, 
akár jelenlegi kormányzati tisztviselőkkel, politikusokkal szemben büntetőeljárás lenne 
folyamatban.  

Tehát innentől kezdve ez a magyarázat, amely most az országgyűlési törvényben 
szereplő passzusra hivatkozik, egyszerűen egy ócska hazugság. Szakács képviselő úr azt 
mondta, hogy ne nézzük őket hülyének – hát a Fidesz nézi hülyének már megint az 
embereket! Pontosan tudjuk, hogy amire a vizsgálóbizottsági indítvány vonatkozik, abban a 
körben nincs büntetőeljárás. Egyébként ha meg véletlenül kiderülne vizsgálat közben, hogy 
van, akkor pedig úgy kell eljárni, ahogy Staudt képviselőtársam fogalmazott: ha konkrét 
büntetőügybe ütközne a vizsgálóbizottság, akkor ott abban a körben arányosan meg kell 
állítani a vizsgálóbizottsági munkát. De erre nézve körülmény nem merült fel. A Horváth-
jelentés kapcsán egyrészt úgy tudom, a bejelentővédelem nagyobb dicsőségére följelentették 
magát Horváth Andrást; ebben az ügyben nem vizsgálódunk. Másrészt pedig föltehetően, 
illetve nagyon remélem, hogy a Horváth úr által átadott bizonyítékok folytán konkrét 
személyek, illetve konkrét cégek adócsalási cselekményei kapcsán, ennek gyanúja kapcsán 
folyik vizsgálat. A vizsgálóbizottsági indítvány nem erre vonatkozik.  

Úgyhogy ezzel együtt én szeretném nagyon határozottan jelezni azt, hogy ezt a 
módosító indítványt nem támogatjuk, és ezt mondhatom képviselőtársam nevében is. 
Egyébként pedig a vizsgálóbizottsági munkát haladéktalanul meg kell kezdeni. Ez a módosító 
javaslat azt jelenti, hogy ebben a ciklusban ilyen vizsgálóbizottság már biztosan nem fog 
létrejönni, de feltehetően a vonatkozó rendelkezések alapján a vizsgálóbizottsági indítványt 
újra kell majd a jövő évi választások alapján kezdeni.  

Tehát magyarul, ez az indítvány annyit jelent, hogy a Fidesz nem akar tiszta vizet 
önteni a pohárba, a 2002-13 közötti időszakot nem akarja kivizsgálni. Bújnak egy olyan 
javaslat mögé, amely nem erre vonatkozik. Teszem azt, például amikor önök vizsgálódtak 
annak idején a Tocsik-ügyben, ahol konkrét büntetőeljárás volt konkrét személyekkel 
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szemben folyamatban, és önök konkrét ügyekben, konkrét személyekkel szemben is 
vizsgálódtak, ez a Fidesz akkori képviselőit egyáltalán nem zavarta. Most ehhez képest nem 
konkrét büntetőügyekre indítványozzuk ezt a vizsgálóbizottsági javaslatot. Teljesen világos, 
hogy a fideszes módosító javaslat, amelyet most elnök úr föl fog tenni szavazásra, azt jelenti, 
hogy kiherélik ezt az indítványt, nem lesz ilyen vizsgálóbizottság; a Fidesz nem akar 
világosságot ebben az ügyben. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Vitányi István képviselő úr Szakács Imre képviselő urat helyettesíti, és ez 

már az előző szavazásnál is így volt. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

A következő döntési pont az általános vitára alkalmasság. Kérdezem, általános vitára 
alkalmasnak tartja-e a javaslatot a bizottság. Most az alapjavaslatról van szó még mindig. 
(Szavazás.) 24 igennel, egyhangúlag a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Erre tekintettel írásban fogjuk ezt benyújtani a plenáris ülés részére.  

Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról 

Most következik a bizottsági módosító javaslat.  
Először a tervezethez kapcsolt, Staudt Gábor képviselő úr által szóban ismertetett 

módosító indítványról kérem, foglaljon majd állást a bizottság. Ez arra vonatkozott, hogy a 
bizottsági módosító javaslat 2. pontjában „a hivatkozott eljárás eredménnyel lezáruljon” 
kitételből az „eredménnyel” szó kerüljön ki; illetve ennek a passzusnak az utolsó mondata 
szintén kerüljön ki. (Dr. Staudt Gábor: Így van.) Képviselő úr jelzi, hogy ez volt az ő 
módosító indítványa. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) 8-an támogatják. A 
bizottság tehát nem támogatta. 

Most kérdezem, hogy az eredetileg kiosztott bizottsági módosító javaslat benyújtását 
ki támogatja. (Szavazás.) 17-en támogatják. Kik nem támogatták? (Szavazás.) 8-an nem 
támogatták. A bizottság tehát úgy döntött, hogy ezt a módosító indítványt fogja benyújtani.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13254. szám); módosító javaslatok megvitatása, 
első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az Országgyűlésről szóló törvényjavaslat T/13254. számon. 25 
pontos az ajánlás. 

Az 1. pont Balczó Zoltán és Staudt Gábor képviselő urak javaslata. Az előterjesztőt 
kérdezem az ezzel kapcsolatos álláspontjáról. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 2. pont, összefüggésben az 5. és 7. pontokkal, Balczó Zoltán és Staudt Gábor 
képviselők javaslata. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
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DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Több 

módosító javaslatot nyújtottunk be a bizottsági helyettesítések jelen rendszerének 
megszüntetésére: minden képviselőnek kelljen személyesen jelen lenni. Ha már az 
összeférhetetlenség szabályai szigorúbbak lesznek, és ha a tervek szerint háromhetente fog az 
Országgyűlés ülésezni, mindenképpen elvárható a képviselők jelenléte. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látom. Kérdezem, ki támogatja a 

módosító indítványokat. (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg.  

A 3. pontban Szél Bernadett képviselő asszony javaslatával kapcsolatban jelzem, hogy 
túlterjeszkedés okán, meg nem nyitott szakaszok lévén álláspontom szerint ez nem 
házszabályszerű. Először ezzel kapcsolatban nyitom meg a vitát. Ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel? (Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki az, aki szerint nem házszabályszerű ez a 
módosító indítvány. (Szavazás.) 17 igen. Papcsák alelnök úr Gruber képviselő urat 
helyettesíti, és ez már ennél a szavazásnál is így volt. Ki az, aki ezzel nem értett egyet? 
(Szavazás.) 1 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság úgy 
döntött tehát, hogy nem házszabályszerű a javaslat, tartalmában nem kell tehát dönteni róla. 

A 4. pont Balczó Zoltán és Staudt Gábor képviselő urak javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 6. pont következik, Nyikos László képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosító indítvány is arra irányul, hogy 

megszűnjön az a rendszer, amelyet önök is működtetnek itt az alkotmányügyi bizottságban, 
de ugyanez igaz az emberi jogi bizottságra meg az összes szakbizottságra, hogy lényegében 
látszattevékenységet végez a képviselők egy jelentős része. Ez az emberi jogi bizottságban 
még jobban megfigyelhető, Kubatov Gábor esetében különösen, aki több mint két éve meg 
sem jelent a bizottsági ülésen, de Varju László is így jár el. Én úgy gondolom, az 
Országgyűlés tekintélyét kifejezetten sérti és meggyalázza ez a gyakorlat. Ugyanis ez 
tartalmilag úgy működik – nem árt, ha a választópolgárok tudják, mert önöket elképesztő 
módon nyilván nem érdekli, amit itt most mondunk, de azokat viszont nagyon érdekelheti, 
akik majd megnézik a világhálón ezt a kis összeállítást erről az érdekes ülésről –, most is ez 
történik. Tulajdonképpen vannak olyanok, akik gondoskodtak a helyettesítésükről.  

Ezt kívánja megszüntetni Nyikos László, és azt mondja, hogy határozatképesség 
szempontjából a képviseleti megbízást adó bizottsági tagot nem kell jelenlevőnek tekinteni. 
Hát, bocsánat, jelen van az a valaki vagy nincs, aki nincs jelen? Elég nehéz a kérdés – nyilván 
nincs jelen. Nem lehet jelenlevőnek tekinteni.  

A polgári perrendtartásban vagy a büntetőeljárásban és mindenféle eljárásban 
természetesen van a meghatalmazásnak értelme és létjogosultsága. De ha valakit 
megválasztanak országgyűlési képviselőnek, akkor ő azt mondja a polgároknak a választás 
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előtt tipikusan, hogy kedves választópolgárok, én azt vállalom, hogy eljárok az ügyetekben… 
Vas Imre képviselőtársunk megint kiválóan teljesíti küldetését, hogy hogyan akadályozzuk 
meg a nyilvánossághoz való eljuttatását jelen parlamenti bizottság munkájának (Dr. Vas Imre 
felállva dr. Rubovszky Györggyel beszélget, és így eltakarja az éppen dr. Gaudi-Nagy Tamást 
filmező kamerát.), de szerintem inkább szóljon hozzá érdemben, és akkor majd vitatkozzunk. 
Tehát ez a bizonyos helyettesítési rendszer kioltja, értelmetlenné teszi a képviselőnek azt a 
vállalását, ami arról szól, hogy én azt vállalom, hogy eljövök, elmondom a véleményemet; 
illetve lehet, hogy nem mondom el a véleményemet, de legalább szavazok én, eldöntöm én, 
hogy az a módosító javaslat jó-e vagy sem. (Dr. Vas Imre visszaül a helyére.)  

Most mondja már meg nekem például – most nem akarok neveket mondani, de aki 
helyettesít most valakit a kormánypárti képviselők közül –, mondják már meg, tegyék a 
szívükre a kezüket: konzultáltak önök előzetesen a helyettesítést adó képviselővel az összes 
előterjesztés összes érdemi tartalmáról? Ideértve, Staudt Gábor képviselőtársunk ülésen 
megtett módosító javaslatának esetlegesen várható bekövetkezéséről beszélgettek velük? (Dr. 
Staudt Gábor: Vas Imre bólogat.) Nyilvánvalóan nem – de hát erre is bólogatott Vas Imre. Ő 
tehát a jövőbe látott, hiszen ő tudta, hogy Staudt Gábor fog egy ilyen javaslatot tenni, és 
megkérdezte a neki meghatalmazást adó képviselőt, hogy vajon hogyan kell eljárnia.  

Önök tehát, sajnos azt kell mondani, egy cirkuszt, rosszabb esetben homokozót 
csinálnak a parlamentből. Ez nagyon-nagyon ártalmas dolog. Ez a társadalomnak sajnos egy 
rettenetesen rossz üzenet. Bocsánat, mutassanak már nekem egy olyan buszsofőrt, aki 
megteheti azt, hogy helyettesítteti magát a munkahelyén! Kirúgják. Mutassanak nekem egy 
olyan aszfaltépítő munkást, itt a Kossuth tér környékén sokan dolgoznak ilyenek, aki azt 
mondja, én nem jövök be, majd helyettesít a kolléga. Kirúgják. Tudnak még olyan esetet 
mondani ezen kívül, ezen a remek megoldáson kívül, amit most önök használnak 
előszeretettel? Nyilván, hozzáteszem, ezt használják a szocialisták is, tehát félreértés ne essék, 
itt nemcsak a kormánypártok gyakorlatával van baj… (Dr. Vitányi István: Hányszor volt, 
hogy Staudt Gábor helyettesített téged! Nem?) Hát, a Jobbiknál az az alapelv, hogy mi nem 
követjük ezt a gyakorlatot. Ha ilyen van, esetenként, akkor azt abból lehet levezetni, hogy… 
(Közbeszólás az MSZP sorából: Na, miből? – Derültség.) Abból lehet levezetni, kedves gőgös 
és cinikus képviselőtársaim, akik most röhincsélnek ezen, a választópolgárok megalázását 
követik el önök ezzel az idióta helyettesítési rendszerrel, önöket marhára nem érdekli az, hogy 
mit gondolnak a polgárok erről! Csak el fog jönni egy nap, amikor nagyon-nagyon nagy 
erővel fognak találkozni a polgárok véleményével, és nemcsak a fülkeforradalmi 
lehetőségekre gondolok, hanem más típusúakra is. Találják ki, hogy mire gondolok! 
Mindenesetre, egy olyan felületre, egy olyan versenyterületre, küzdőterepre kényszerítik a 
nemzeti radikális pártot, amelyben nekünk mérlegelni kell, hogy az önök rendkívül rossz, 
riasztó gyakorlatát időlegesen adott esetben alkalmazzuk-e annak érdekében, hogy legalább 
esélyt teremtsünk, mondjuk, egy ilyen módosító javaslattal arra, hogy megkapja a harmados 
támogatást, ezáltal a Ház szavazzon róla. Ilyen esetlegesen előfordul. Én egyébként már 
nagyon régóta nem élek ilyen helyettesítéssel. Az emberi jogi bizottságban Zagyva Gyula 
képviselőtársammal ezt soha nem tesszük, dacára annak egyébként, hogy úgy szokták kitűzni 
a két bizottság ülését, az alkotmányügyi bizottságét és az emberi jogiét, hogy nagyon ritkán 
egyeztetnek, és ezért Gulyás Gergely alelnök úr is nagyon ritkán tudja megoldani, hozzám 
hasonlóan, hogy mindkét bizottsági ülésen hétfőn jelen legyen.  

Na, visszakanyarodva, Lukács Tamás képviselő úr az emberi jogi bizottság ülésén azt 
mondta, hogy azért kell a helyettesítés, mert lám-lám, Gaudi-Nagy Tamás és Gulyás Gergely 
sem tud mindig ott lenni a két bizottsági ülésen. De bocsánat, a 2014-es szabályról 
beszélgetünk, így van? Ott pedig egy professzionális parlament a cél, ha jól tudom, 
hivatásszerűen ezzel foglalkozó képviselőkről beszélgetünk. Tehát nem arról van szó, hogy 
mondjuk, egy alpolgármesternek, mit tudom én, csepeli alpolgármesternek nézegetnie kell az 
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óráját, mert annyi dolga van szegénynek, hogy föl kell állnia az emberi jogi bizottság ülésén, 
és követelni kell, hogy szavazzunk már egy javaslatról, miközben Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő beszél a büntetés-végrehajtási törvény módosítása kapcsán, szakmai vitát folytatva.  

A szupermenségből, az álláshalmozásból fakad az, hogy bizony valószínűleg tényleg 
azért nincsenek most itt jelen – nem akarok nyilvánvalóan személyeskedni, van általam 
nagyra becsült képviselőtársnő is itt, aki most nincs itt, mert nyilván egy fontos beosztást 
betölt. De nincs itt. És ez nagy baj, hogy nincs itt.  

Összefoglalva, én úgy gondolom, hogy aki érteni akarta, az megértette, hogy miről van 
szó. Aki nem akarja érteni vagy nem tudja megérteni, aki bedugja a fülét – ugye, akinek nincs 
füle hozzá, hogy meghallja –, az nem hallja meg. De legalább a polgárok hallják meg, essen le 
nekik a tantusz, hogy itt az ő szavazatukkal mit művelnek, és hogyan folyik a valós társadalmi 
problémák elkenése és nem megoldása az Országgyűlés keretein belül jelenleg. És sajnos ezt 
a rendszert akarják önök átvinni, most már de jure, becikkelyezve akarják, most már 
törvénnyé emelve akarják ezt a gyalázatos rendszert továbbfolytatni. Ehhez nem vagyunk 
partnerek semmilyen formában. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ezt a vitát lezárom, és Gulyás Gergely képviselő úrnak 

előterjesztőként adom meg a szót. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): A korrektség jegyében azt elvártam volna, hogy 

Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunk mondja el, hogy a javaslatban nem a jelenlegi rendszer 
fenntartása szerepel. Ha a javaslatot Gaudi-Nagy Tamás ismeri, akkor pontosan tudja, hogy a 
bizottsági ülések több mint felén a képviselőnek részt kell vennie, és helyettesítéssel nem 
pótolhatja a részvételét. És ha több mint felén nem vesz részt, akkor a soron következő havi 
jövedelmének arányos részét, több mint felét le kell vonni.  

Lehet, hogy képviselőtársam ezt kevesli, lehet a Jobbiknak az az elvi álláspontja, hogy 
a helyettesítést úgy, ahogy van, meg kell szüntetni, de azért azt a korrektséget elvárnám – 
feltéve, hogy képviselőtársam a javaslatot ismeri –, hogy hozzáteszi azt, hogy igenis, radikális 
változás következik be a képviselői jelenléttel szemben támasztott elvárások területén az új 
házszabály elfogadása esetén.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2-en támogatják. 

A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
Molnár Attila képviselő úr Vejkey Imre képviselő úrnak adott helyettesítési megbízást, 

és a képviselő úr már így is szavazott.  
Rubovszky György képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, én azt indítványozom a tisztelt 

bizottságnak, elismerem, hogy nagyon jó hangú képviselőtársaim vannak, de az idő 
rövidségére való tekintettel indítványozom, hogy a módosító indítványokhoz maximum két 
percben lehessen hozzászólni. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás, tapsolva: Remek! Köszönjük a 
demokratikus hozzászólást!)  

 
ELNÖK: A házszabályi rendelkezés alapján – 75. § (3) bekezdés – erre van lehetőség.  
Két perc tehát a javaslat. Kérdezem, van-e az ügyrendi javaslattal kapcsolatban 

észrevétel. Gaudi képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tiltakozunk ez ellen. Rubovszky 

képviselőtársam javaslata nyilvánvalóan teljesen antidemokratikus, és nyilván azt szolgálja, 
hogy az a cél, az a hármas cél teljesüljön… (Dr. Rubovszky György: Az obstrukció 
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megakadályozása a célja.) Igen, az obstrukciót képviselőtársam végzi jelenleg, azzal, hogy 
nem teszi lehetővé az érdemi parlamenti vita elvégzését, hanem önkényesen, a hasára ütve 
megpróbálja lekorlátozni a vita lehetőségét. Minket nem ezért küldtek, nem ezért kapjuk a 
fizetésünket – nem tudom, miért kapja Rubovszky képviselőtársam a fizetését. (Dr. Vas Imre: 
Ki választotta meg?) Egy a lényeg… Hát, igen, azok, akik megválasztották Rubovszky 
képviselőtársamat, kérdezzünk már meg száz tisztességes KDNP-s magyar embert, abból 
százegy azt mondaná, hogy bocsánat, ez megengedhetetlen, amit önök művelnek! 
Valószínűleg azért nem mondják, mert nagyon udvariasak, és félnek esetleg az ellenvélemény 
miatti jogkövetkezménytől. 

Visszatérve tehát, nem tudjuk ezt támogatni, hogy itt lekorlátozzák, és nem tudom, 
most mi ez a nagy sietség. 13 órakor lesz ülés, jelenleg 12 óra múlt egypár perccel. Nem 
tudom, mi indokolja ezt, azon kívül, hogy mondom, a hármas cél – csak elmondom a hármas 
célt –: minél hamarabb legyen vége az ülésnek, minél kevesebb érdemi jogi munka folyjon 
ebben a bizottságban, illetve a harmadik: minél jobban korlátozzuk az ellenzék jogait, ezen 
belül is a nemzeti radikális ellenzék jogait, provokáljuk, megalázzuk, és megpróbáljuk 
valamilyen módon kompenzálni azt a különbséget, ami önök és köztünk fennáll. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Határozathozatal következik az ügyrendi javaslatról. Kérdezem, ki támogatja 

az ügyrendi javaslatot. (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 7-en 
nem támogatják. Így megyünk tovább. 

A 8. pont következik… – (Közbeszólásra:) döntöttünk a 6. pontról, 2 igen szavazat 
született –, Schiffer képviselő úr javaslata, összefüggésben a 14-essel. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Gaudi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A szemléltetéssel kapcsolatos szabályról van 

szó. Azt a fajta merev és önkényes alkalmazást szeretné kizárni Schiffer képviselőtársunk a 
javaslatával, hogy átlátható rendben és minél inkább gyakorlatias módon alkalmazható 
legyen, mondjuk, például videofelvétel bemutatása. Mondok egy konkrét példát, az emberi 
jogi bizottságban is elmondtam, mondjuk, a kalocsai cigánysoron tapasztalható 
közegészségügyi és köztisztasági állapotokról egy komoly dokumentumfilmet készített 
Morvai Krisztina nemrégiben, ez felkerült a világhálóra. Ennek nyomán egyébként olyan 
társadalmi felzúdulás lett, hogy a jegyző és a helyi önkormányzat végül is megoldotta az 
ügyet. Tehát mondjuk, ilyen és ehhez hasonló kérdésekben szerintem nagyon célszerű lenne 
biztosítani a lehetőséget. Akár itt is szívesen bemutatnám például önöknek azt a hangfelvételt, 
amit most december 12-én Párizsban az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének emberi 
jogi bizottsági ülésén készítettem Göncz Kinga ámokfutásáról, ahol ő az Európai Tanács 
emberi jogi bizottsága előtt, az Európai Parlament LIBE bizottságának, szabadságjogi 
bizottságának alelnökeként megint gyalázta folyamatosan Magyarországot, és a Tavares-
jelentést dicsőítve kijelentette, hogy Magyarországon durván megsértik az emberi jogokat. 
Ezt is ki kellene tárgyalnunk. Úgyhogy sajnálom, hogy nem nyitottak az ilyen megoldásokra. 
(Dr. Vas Imre: Idő!) Köszönöm Vas Imre képviselőtársamnak a szorgalmát és figyelmét. 

 
ELNÖK: Szavazás következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványokat. 

(Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
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A 9. pont Szilágyi Péter, Karácsony Gergely és Dorosz Dávid képviselők javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. Ugyanaz a javaslat gyakorlatilag. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 10. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor, Novák Előd képviselők javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. Szellemes, de alkotmányellenes. 

(Derültség.) 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Határozathozatal következik. Kérdezem, ki 

támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 11. pont Nyikos László képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

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

A 12. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor, Farkas Gergely képviselők javaslata. 
Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

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

A 13. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor, Farkas Gergely képviselők javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 15. pont következik, Szilágyi Péter, Karácsony Gergely, Dorosz Dávid képviselők 
javaslata. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Szó szerint ugyanaz, mint a 15-es volt. Nem 

támogatom ugyanúgy. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándék – van. Gaudi képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a módosítási javaslat a rendkívüli 

magatartással kapcsolatos szankciók eltörlésére irányul. Azt hiszem, nem kell hosszan 
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magyarázni, ez jelentős mértékben alkalmas arra, hogy korlátozza az érdemi képviselői 
munkát.  

Egyébként mi ezt elmondtuk a viták során, amikor az országgyűlési törvény 
megalkotása zajlott, és mondtuk, hogy ez lesz; tehát az lesz, hogy innentől kezdve teljesen 
elnöki önkénnyel fognak fegyelmezgetni képviselőket, és például azt is lehetetlenné teszik, 
hogy gyakorlatilag a parlamenti munkának olyan részeit lehessen aktívan gyakorolni, ami 
egyébként szokásos, bevált, hagyományos parlamenti műfaj, akár a bekiabálások kérdése is 
ilyen. És ez odáig el tud menni, hogy az ilyen bírságolás, helyesebben tiszteletdíj-csökkentési 
rezsim, ami most fölállt, amelynek eltörlését is szorgalmazza ez a javaslat, azt eredményezte, 
vagy olyan rendszer működik – csak így jelzem a nyilvánosságnak –, hogy nem kell 
tényállítást tenni, tehát történeti tényállást nem kell felvenni a bírságoló határozat 
előterjesztésében, nem kell bizonyítékot megjelölni, nem hallgatják meg az állítólagos 
jogsértést elkövetett személyt, és még a jegyzőkönyv, ha jegyzőkönyv az alapja a vitának, 
akkor a jegyzőkönyv hitelesítése előtt már egy ilyen határozatot megalkotnak. Például ez 
történt az én esetemben. Tehát ma úgy fog dönteni az Országgyűlés az én esetemről, hogy 
amikor Kövér László házelnök úr az előterjesztését megtette, akkor még nem volt hiteles 
jegyzőkönyv. Miközben egy jegyzőkönyvbe mondott állítólagos mondatom képezi a vita 
tárgyát.  

Ezért ez döbbenetesen nem jó, és ezt nem lehet támogatni. Mármint ezért kell ezt a 
módosító javaslatot támogatni, hogy töröljük el ezt a rezsimet.  

 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3-an támogatják. 

A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 16. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 7-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 17. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás kimegy a teremből.)  

A 18. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 19. pont Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselők javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 20. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Ennek esetében is túlterjeszkedés 
megállapítására teszek indítványt. Ezzel az indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs.) Ha nincs, kérdezem, ki az, aki szerint nem házszabályszerű a javaslat. 
(Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki szerint nem ez a helyet? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5-en tartózkodtak. Érdemben tehát nem kell döntenünk a javaslatról. 

A 21. pont Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: A képviselő úr jelzi, hogy nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem 

látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A 
bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 22. pont Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 23. pont Szávay István képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 24. pont Nyikos László képviselő úr javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 25. pont Tóbiás József, Bárándy Gergely, Harangozó Tamás képviselők javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati javaslat (H/13253. szám); módosító 
javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló H/13253. számú 
határozati javaslat. 59 pontos az ajánlás, sok összefüggéssel. 
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Az 1. pont Szilágyi Péter, Karácsony Gergely, Dorosz Dávid képviselők javaslata, 
összefüggésben a 3., 7., 9., 25., 27., 30., 39., 41., 42., 46., 54., 55., 56., 57., valamint 59. 
pontokkal. Kérdezem az előterjesztők nevében képviselő úr álláspontját. 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 2. pont Schiffer képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 4. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

Az 5. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom, de a kérdés rendezésére majd még 

bizottsági módosító javaslatra a későbbiekben más megoldással teszünk javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 6. pont Farkas Gergely, Staudt Gábor képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 8. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 10. pont következik, összefüggésben a 12-essel. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 11. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor, Farkas Gergely képviselők javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 13. pont következik, összefüggésben a 17-essel, Farkas Gergely, Sneider Tamás 
képviselők javaslata.  

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatta? (Szavazás.) 2-en. Kik 
tartózkodtak? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a két módosító 
indítványt. 

A 14. pont Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 15. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 16. pont Farkas Gergely, Sneider Tamás képviselők javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 18. pont Schiffer képviselő úr javaslata, összefüggésben a 19-essel. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezeket a 

módosító indítványokat? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 20. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 21. pont Szilágyi képviselő úr és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
A 22. pont Schiffer András képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 23. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 24. pont Schiffer képviselő úr javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ebben a formájában nem támogatom, de 48 órával a 

Ház működésére tekintettel azt majd tudom támogatni. 
 
ELNÖK: Tehát ebben a formában nem, és lesz hozzá majd egy módosító indítvány. 

Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an 
támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 26. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 28. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 5-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 29. pont Schiffer képviselő úr javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem 
kapott. 

A 31. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem kapott. 
A 32. pont Balczó Zoltán és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 33. pont Balczó Zoltán és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Egy tartalmilag ugyanilyet támogattunk, úgyhogy 

csak technikailag nem támogatom. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja ezt a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem 
kapta meg. 

A 34. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor képviselő urak javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 35. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 36. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor, Bana Tibor képviselők javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Ki nem támogatja? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a javaslatot. 

A 37. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 38. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 40. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Senki nem támogatta, így egyharmadot sem 
kapott. 

A 43. pont a következő, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 44. pont Nyikos László képviselő úr javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 támogató szavazatot kapott. A bizottság nem 
támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

A 45. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

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

A 47. pont következik, Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 48. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás látogatók egy csoportjával visszatér a 
terembe.)  

A 49. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 18-an támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a javaslatot. 

Az 50. pont következik, Farkas Gergely és képviselőtársai javaslata. 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Nem támogatja az előterjesztő. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

Az 51. pont Balczó Zoltán, Staudt Gábor javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

Az 52. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata.  
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Gaudi képviselő úr kért szót. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. A javaslat arra irányul, 

hogy az interpelláció kapcsán ne lehessen visszautasítani interpellációt, figyelemmel arra, 
hogy ilyenre is már sajnos láttunk példát az elmúlt három és fél év – idézőjelbe tett – 
„demokratikus” gyakorlatából, hogy egyszerűen a kellemetlenebbnek tűnő vagy nagyon 
érzékeny pontokba vágó interpellációt visszautasították. Tehát Szilágyi Péterék javaslata ezt 
szeretné kiküszöbölni, tehát hogy az önkény ne terebélyesedhessen ki.  

Például olyan szinten ne legyen önkény, hogy az én egyedi beléptetésemmel fél órával 
ezelőtt Parlamentbe belépett vendégeimnek meg akarták tiltani azt, hogy bejöjjenek erre a 
nyilvános bizottsági ülésre… 

 
ELNÖK: Kik? 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): …és gyakorlatilag itt a házőrség 

tulajdonképpen utunkat akarta állni, ami példátlan botrány, úgyhogy ezt most szeretném is 
jegyzőkönyvbe mondani, tehát hogy gyakorlatilag a főigazgató úr önkényt alkalmazott akkor, 
amikor az egyébként szabályszerűen belépő, teljesen normális öltözetben levő, normálisan 
viselkedő polgártársak esetében meg akarta tagadni tőlük azt, hogy ők a bizottsági ülésen 
részt vehessenek. Nyilvánvalóan semmi kifogás nem lehet, hiszen a nyilvánosság megilleti a 
belépő polgárokat.  
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Úgyhogy kérem támogatásukat és segítségüket, hogy amennyiben bejön a házőrség és 
ki akarja vezetni őket, akkor gondolom, majd velem együtt segítenek megvédeni őket. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: A bizottság elnöke viszont nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 

a bizottság ülésén, és köszöni szépen, hogy meglátogatták a bizottság ülését. 
Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. 

(Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
Az 53. pont Szilágyi Péter és képviselőtársai javaslata. Előterjesztő? 
 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Támogatom. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 22-en támogatják. Kik nem támogatják? (Szavazás. – Nincs 
ilyen.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Ilyen sem volt. A bizottság ezt az indítványt elfogadta. 

Az 58. pont következik, Tóbiás József, Bárándy Gergely, Harangozó Tamás képviselő 
urak javaslata. Előterjesztő? 

 
GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem támogatom.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki támogatja a módosító 

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

Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. 

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13035. szám); módosító javaslatok megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként 

Soron következik az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról 
szóló T/13035. számú törvényjavaslat, a mentelmi bizottság önálló indítványa. 21 pontos az 
ajánlás, számos összefüggést tartalmaz.  

Az 1. pontban az alkotmányügyi bizottság nyújtott be módosító indítványt, erről 
nyilván nem kell döntenünk. 

A 3. pontban, összefüggésben a 12. és 15. pontokkal, Simon Gábor képviselő úr 
nyújtott be javaslatot. Elnök urat kérdezem előterjesztőként 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6-an támogatják. A bizottság nem támogatta, az 
egyharmadot nem kapta meg. 

A 4. pontban, összefüggésben a 10., 13., 16., 18., 20. pontokkal, Staudt Gábor 
képviselő úr nyújtott be javaslatot. Előterjesztő? 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Elnök úr jelzi, hogy nem támogatják. Staudt Gábor képviselő úr kért szót. 

Parancsoljon! 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Egyben szeretném megindokolni 

ezt a kérdéskört.  
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Én úgy gondolom, és az előterjesztőt is próbálom meggyőzni, hogy ha valaki a 
teljesítést elmulasztja, az legyen objektív kritérium, és ne kelljen ott még a szándékosságot 
bizonygatni. Úgy gondolom, az elvárható egy felelős pozícióban lévő embertől, hogy a 
vagyonnyilatkozatát megtegye határidőre, és ha ezt nem teszi meg, legalábbis neki kelljen 
bizonyítani, hogy miről volt szó, és ne a szándékosságot írjuk elő törvényben az 
összeférhetetlenség alapján. Mert ha gondatlanságból mulasztja el, akkor már az 
összeférhetetlenséget ezek alapján nem lehet megállapítani. Ezt szeretném kérni, és erre több 
módosító javaslatot is benyújtottunk. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tisztelettel, azért nem támogatjuk, mert 

különbséget tesz a törvényjavaslat a szándékos és a gondatlan elkövetés között. Tehát ha 
például valaki a 26.-tól a 40. napig beteg, és a szándékosság ki van zárva, akkor minden 
további nélkül utólag megteheti, azzal a szankcióval, hogy nem kap tiszteletdíjat, és nem 
gyakorolhatja a jogait. De aki a 31. napon megtagadja vagy szándékosan nem hajlandó, ott 
nem kell várni határidőt, hanem ott minden további nélkül az összeférhetetlenség 
megállapítható vele szemben. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úré a szó. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Én értem, elnök úr, csak továbbra is azt szeretném 

felvetni, hogy egyrészről ha ő elmulasztja bármilyen vagy gondatlan okból, akkor nem kap 
tiszteletdíjat; van egy ilyen szankció, ezt értem, és ez renden is van. De ha az 
összeférhetetlenséget szeretné a bizottság megállapítani, és mondjuk, nem érkezik be a 
vagyonnyilatkozat, akkor ez alapján a bizottságnak, amely megállapítja az 
összeférhetetlenséget, kell a szándékosságot bizonyítani, hiszen csak szándékos esetben teheti 
ezt meg. Tehát itt effektíve megfordul egy kicsit a bizonyítási teher, tehát a megfogalmazást 
nem érzem kielégítőnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úr előterjesztőként! 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Alapállásban arról van szó, hogy a mentelmi 

bizottsághoz beadott vagyonnyilatkozatoknak ugyanazt az eljárást szeretnénk megvalósíttatni, 
amelyet az országgyűlési képviselőkkel szemben a törvény elvár. Tekintettel arra, hogy az 
országgyűlési képviselőknél ez a kettősség fennáll, és ehhez akarjuk hasonlítani a többieket, 
ezért ezt a fajta megkülönböztetést nem tudjuk támogatni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja a… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Tessék, ott van! 

Kivezetik őket! Ott van a házőrség, kivezetik őket! – A látogatók távoznak a teremből. – Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Botrányos!) Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 
2-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 

Az 5. pont Staudt képviselő úr javaslata. Előterjesztő? 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Staudt képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, nagyon röviden. Azt én értem, mielőtt 

még az előterjesztő elmondaná, hogy itt más szabályok vonatkoznak a számvevőkre. De ha 
már meg van nyitva ez a szakasz, akkor én azt a vágyat szeretném beemelni, hogy az Állami 
Számvevőszék vezetői és a számvevői, vagy legalábbis a vezetőinek legyen nyilvános a 
vagyonnyilatkozata, attól függetlenül, hogy jól tudom, ez egy más jogi kategóriába esik. Ettől 
függetlenül, mivel ez meg van nyitva, szeretném beterjeszteni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úré a szó. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Tekintettel arra, hogy az a cél vezetett 

minket, hogy rendezzük a mentelmi bizottság elé kerülő vagyonnyilatkozatok eljárását, az elől 
elzárkózunk, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat viszont szétvágjuk. A 
köztisztviselők közül mindenki, például az Országgyűlés főigazgatója is ad 
vagyonnyilatkozatot, és nem ad nyilvános vagyonnyilatkozatot, mert a köztisztviselőknél ez 
nem így van. Tehát mi egyszer elzárkózunk az elől, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 
kérdésbe beavatkozzunk, de azért erre szeretnék hivatkozni, hogy ott ez egy teljesen új 
megoldás lenne. 

Köszönöm. Tehát nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 2-en támogatják. A bizottság nem 

támogatta, az egyharmadot nem kapta meg.  
A 6. pont Staudt képviselő úr javaslata. Az előterjesztő álláspontját kérdezem. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Hozzászólási szándékot nem látok. Ki 

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

A 21. pontról kell még állást foglalnunk, ez Simon Gábor képviselő úr javaslata. Az 
előterjesztő álláspontját kérem. 

 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Ugyanaz a helyzet. Tekintettel arra, hogy a 

főigazgató sem az országgyűlési képviselők szerinti eljárás szerint ad vagyonnyilatkozatot, ha 
és amennyiben az Országgyűlés háznagya nem országgyűlési képviselő, akkor a 
köztisztviselői rend szerint ad, ha pedig országgyűlési képviselő, akkor rendezve van. Így 
aztán ezt a módosító indítványt sem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Határozathozatal következik. Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. 

(Szavazás.) 5-en támogatják. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
Ezzel ezt a napirendi pontot is lezártuk. 
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A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2013. október 
28-i ülésnapján elfogadott, „a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát 
korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és 
megakadályozásáról” szóló törvény (T/11187/17. szám); zárószavazás előkészítése a 
HHSZ 110. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárásban (II.) 

Szeretném újra megnyitni a 2. napirendi pontot, amelynek keretében egy állásfoglalás 
elfogadását javaslom az alkotmányügyi bizottságnak, tekintettel arra, hogy a plenáris ülés 
különböző módokon dönthet a mai nap folyamán a benyújtott módosító indítványokkal 
kapcsolatban is, vagy ennek egyáltalán a plenáris ülésen történő tárgyalása vonatkozásában. 
Ezért kérem, hogy ezt az állásfoglalást tárgyaljuk meg, és amennyiben lehetséges, fogadjuk 
el. 

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Bárándy képviselő úrnak adom meg a 
szót. 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, elnök 

úr. Én azt látom, hogy ez megint egy egyedi esetre adott általános érvényű állásfoglalás. 
Ugyanis ha jól értelmezem, akkor ez a termőföldről szóló törvénnyel összefüggésben kerülne 
elfogadásra, én meg azt gondolom, hogy az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága 
helytelenül jár el akkor, amikor többedszer veszik le a napirendről ezt a témát, és erre 
vonatkozóan általános érvényű állásfoglalást fogadnak el, ahelyett, hogy ezt az egyedi ügyet 
kezelnék megfelelőképpen. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, ki támogatja az 

állásfoglalás elfogadását. (Szavazás.) 18-an. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 6-an. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta az állásfoglalást. 

Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárva, az „egyebek” napirendi pont keretében Gaudi 
képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Egyebek 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Képviselőtársaim! Bár tudom, hogy 
ilyenkor már el szoktak menni, de egy fontos tényről kellene beszámolnom. (Dr. Vas Imre: 
Viszont mi idejében ide szoktunk jönni.) Igen… Én emberi jogi bizottsági ülésen voltam ezt 
megelőzően, úgyhogy kérem, tartózkodjék a személyemet sértő megjegyzésektől Vas Imre, és 
kérem elnök urat is, figyelmeztesse arra, hogy ne szóljon közbe, amikor nálam van a szó. 

 
ELNÖK: Képviselő úrnál van a szó. Kérem, engedjük, hogy elmondja a hozzászólását. 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tehát a dolog lényege az, 

hogy december 12-én Párizsban az Európa Tanács jogi és emberi jogi bizottsági ülésén, 
amelyen magam is részt vettem, 8. napirendi pontként tárgyaltuk az emberi jogok európai 
helyzetét, amelynek fő előadója Göncz Kinga európai parlamenti képviselő asszony volt, aki a 
szabadságjogi bizottság alelnöke. Ő gyakorlatilag ugyanazt a habitusú hozzáállást mutatta, 
amelyet az Európai Parlamentben az MSZP-sek rendszeresen megtesznek, miszerint hazánkat 
minden lehetőséget felhasználva lejáratják, gyalázzák. Ugyanezt tette ott is: a Tavares-
jelentést méltatta, és Magyarországot az európai emberi jogok egyik nagy fekete foltjának 
állította be. Én ezt ott igyekeztem helyben pontos, határozott, kemény információkkal 
megcáfolni, az ülés előtt már körbeküldtem a bizottsági tagtársaknak egy olyan tájékoztatót, 
amelyben bemutattam Göncz Kinga tevékenységét, jogi diplomájának hiányát is megjelöltem, 
illetve azt is, hogy ő a szemkilövő Gyurcsány-kormány tagjaként semmit nem tett az erőszak 



- 46 - 

ellen, senkitől nem kért elnézést, sőt mi több, a mai napig mentegeti ezeknek a 
bűncselekményeknek az elkövetőit. Tehát ilyen minőségében alkalmatlan és hiteltelen az 
emberi jogok kérdését tematizálni.  

Erről kívántam beszámolni; és még arról, hogy az emberi jogi bizottságban ma én 
szerettem volna napirendre vetetni ezt a kérdést, tehát Göncz Kinga újabb ámokfutását. 
Azonban vita nélkül az emberi jogi bizottság kormánypárti többsége lesöpörte ezt a 
javaslatomat, amit nem értek, mert hát Magyarország megvédése szerintem mindannyiunk 
közös érdeke. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom, a bizottsági ülést pedig 

berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)  
  

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


