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Napirendi javaslat
1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/38. szám, új/átdolgozott változat a
T/33. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz), dr. Semjén Zsolt és Szászfalvi László (KDNP)
képviselők önálló indítványa)

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat (T/29. szám)
(Dr. Orbán Viktor (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Kövér László,
Németh Zsolt és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita, valamint a módosító javaslatok megvitatása)

3. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/25. szám)
(Lázár János, Kósa Lajos, dr. Balsai István (Fidesz) és dr. Rubovszky György
(KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/23. szám)
(Dr. Semjén Zsolt és Szászfalvi László (KDNP) képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:   Dr. Lukács Tamás elnök (KDNP)

 Dr. Gulyás Gergely alelnök (Fidesz)
 Szabó Tímea alelnök (LMP)

  Balog Zoltán (Fidesz)
 Berényi László (Fidesz)
 Csöbör Katalin (Fidesz)
 Demeter Zoltán (Fidesz)
 Ékes Ilona (Fidesz)
 Farkas Flórián (Fidesz)
 Gajda Róbert (Fidesz)
 Wittner Mária (Fidesz)
 Harrach Péter (KDNP)
 Varga László (KDNP)
 Baracskai József (MSZP)
 Nyakó István (MSZP)
 Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
 Kulcsár Gergely (Jobbik)
 Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Lendvai Ildikó (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP)



- 5 -

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Németh Zsolt képviselő (Fidesz-Magyar Polgári Párt)
Dr. Simon Éva, a politikai szabadságjogok program vezetője (Társaság a
Szabadságjogokért)
Dr. Fazekas Tamás ügyvéd (Magyar Helsinki Bizottság)

Megjelentek

Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés ET Információs és
Dokumentációs Központ)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)
Kopiás Gábor (Heliosz Alapítvány)
Máté Olga (Könyvtár – INFOSZOLG)
Solymosi Gabriella parlamenti titkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Molnár Nagy Mária parlamenti titkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Megyesy Jenő denveri tiszteletbeli főkonzul
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság megjelent tagjait. Ez az ülés tulajdonképpen alakuló ülésnek is tekinthető.
Külön köszöntöm azokat a szervezeteket és személyeket, akik a téma iránt érdeklődvén
megjelentek az ülésünkön.

A bizottságnak elfogadott ügyrendje nincs, ezért pillanatnyilag a szokásjog alapján
kell az ülést vezetni. Ugyanakkor szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni arra, hogy
valamennyien próbáljunk meg úgy viselkedni, ahogy a bizottság neve szól: emberi,
kisebbségi, vallásügyi, tehát az emberi méltóság tiszteletben tartásával fejtsük ki a
véleményünket, lehetőleg mindig a tárgyról és lehetőleg más személyét nem sértve. Azt
hiszem, hogy ennek a vitastílusnak szükséges az emberi jogi bizottságban meghonosodnia.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes és bejelentem, hogy Lendvai Ildikót – aki
az ismert sajnálatos esemény miatt van távol az üléstől – Nyakó István helyettesíti.

A napirend elfogadása

Ezután arra kérem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, járuljanak hozzá, hogy a
kiküldött napirendi pontok sorrendjétől annyiban térjünk el, hogy az első megtárgyalandó
téma az állampolgársági törvény legyen, tekintettel arra, hogy ennek a témakörnek az
előadója a körünkben megjelent. Tehát ezzel a témával kezdenénk. Először arról szavazunk,
hogy a képviselő hölgyek és urak hozzájárulnak-e a sorrendcseréhez, hogy az első téma az
állampolgársági törvény legyen. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. (Egyhangú.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag hozzájárult a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatásához.

Kérem, hogy ezek után a kiküldött napirendet szíveskedjenek jóváhagyni. Ki ért egyet
a kiküldött napirenddel? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta
a mai ülés napirendjét.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/29. szám) (Általános vita, valamint a módosító javaslatok
megvitatása)

1. napirendi pontunk a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
módosításáról szóló T/29. számú törvényjavaslat, Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László,
Németh Zsolt és Kósa Lajos képviselők önálló indítványa. Az előterjesztők nevében
megadom a szót Németh Zsolt képviselő úrnak. Parancsoljon!

Németh Zsolt (Fidesz) szóbeli kiegészítése

NÉMETH ZSOLT előterjesztő (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim!
Az állampolgársági törvény módosításáról, vagy közkeletű nevén a kettős állampolgárságról
szóló törvény módosításáról – amelyről ma este megkezdődik az általános vita – elég sokat
lehetett hallani és olvasni a sajtóban. Nagyon röviden szeretném ennek a módosításnak a
lényegét összefoglalni.

A törvényhozás arra készül, hogy egyszerűsítse az állampolgárság megszerzését,
illetve visszaszerzését. Jelenleg fennáll egy alapvető diszkrimináció a külföldön élő magyarok
között. Azok a külföldön élő magyarok, akik Magyarországról származtak el, megszerezhetik,
illetőleg visszaszerezhetik a magyar állampolgárságot, míg a szomszédos államokban élő
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magyarok, illetve azok a magyarok, akik a szomszédos államokból származtak el a
nagyvilágba, nem szerezhetik meg, nem szerezhetik vissza a magyar állampolgárságot.

Eddig is volt kedvezményes elbírálás a külhoni magyar származásúak tekintetében. A
kedvezmény idáig az volt, hogy nekik mindössze egy év magyarországi tartózkodást kellett
igazolniuk, mielőtt igényelték volna a magyar állampolgárságot. Ezután teljesen megszűnik a
magyarországi tartózkodás feltétele, s egyidejűleg megszüntetni javasoljuk az etnikai elvet is
az állampolgárság megszerzése vonatkozásában; ez némi problémát vet fel Gaudi-Nagy
Tamásnak az ellenkező javaslatával kapcsolatban. Elnézést, hogy most erre utalok, de erre
még nyilvánvalóan visszatérünk. A származási elvet alkalmazná innentől, s nemcsak a
magyar állampolgársági törvény, tehát azt, hogy a felmenők magyar állampolgárok voltak –
ezt jelenti a származási elv –, hanem a kedvezményes igénylés esetén is a származási elvet
javasoljuk alkalmazni, és kiegészíti ezt a magyar nyelvtudás. Tehát mindazok, akik vagy
akiknek a felmenőik magyar állampolgárok voltak és bírják a magyar nyelvet, a szülőföldjük
elhagyása nélkül is igényelhessék meg a magyar állampolgárságot. Nem változna az, hogy
egyéni kérelemre lenne mód az állampolgárság igénylésére. Tehát nem arról van szó, hogy
Magyarország tömegesen megadja az állampolgárságot, hanem megnyitjuk annak a
lehetőségét, hogy az állampolgárságot egyéni kérelem alapján igénybe vehessék azok, akik
teljesítik a feltételeket.

Fontosak a biztonsági intézkedések is, ezzel is foglalkozik a javaslat. Se a bűnözők, se
a biztonsági kockázatot hordozó személyek nem válhatnának magyar állampolgárrá.

Elhangzott az is, hogy valamifajta extraterritoriális hatálya lenne ennek a
törvénymódosításnak. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy erről nincs szó, hiszen csak
Magyarország viszonylatában keletkeztet jogokat és kötelezettségeket ez a törvénymódosítás.
Tehát a törvénynek nem szándéka és nincs módja arra, hogy ennek nyomán Magyarország
bármiféle követeléseket támasszon a szomszédos országokban élő újdonsült magyar
állampolgárok tekintetében. Ezzel együtt a Fidesz fontosnak érezte, hogy a kijelölt
külügyminiszter révén tájékoztassa a szomszédos országok külügyminisztereit és kormányait
az állampolgársági törvény módosításával kapcsolatosan. Erre a tájékoztatásra az elmúlt
hetekben sor került Ausztria, Ukrajna, Szlovákia és Horvátország viszonylatában, és még
további egyeztetések várhatók. Egyedül a szlovák külügyminiszter, illetve kormány részéről
hallhatók éles kritikák. Ezzel kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar
szabályozás lényegében azonos lesz a szlovák, illetve a szerb és a román szabályozással, és
nagyon hasonló lesz a horvát és a szlovén szabályozáshoz. Úgy gondoljuk, hogy alapvetően
nincs sok köze az állampolgársági törvény módosításához annak a tiltakozásnak, amelyet
szlovák részről hallhatunk. Ennek nagyon sok oka van, például a 2006 óta kibontakozó
meglehetősen erőteljes kormányzati magyarellenesség, a szlovák választási kampány vagy az
a politikai szándék, hogy a szélsőséges politikai erőkkel akar versenyre kelni a jelenlegi
vezető szlovák kormánypárt, de azt hiszem, ha ez a jogszabály nincs, akkor lett volna más,
például a trianoni emléknap vagy bármi más, ami egy ilyenfajta éles polémia kiváltó oka
lehetett volna. De ezzel most nem kívánok többet foglalkozni, várjuk meg a szlovákiai
választások lezajlását, és azt követően talán ebben a viszonylatban is sikerül valamilyen
érdemi és értelmes párbeszédet kialakítani. Köszönöm szépen a tisztelt bizottság figyelmét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, a szokásjog alapján
kormánypárti és ellenzéki képviselők váltva szólhatnak hozzá az előterjesztéshez. Arra kérem
önöket, hogy mivel még nem ismerjük egymást kellőképpen, mindenki mondja be a nevét.
Erre a jegyzőkönyv miatt is szükség van és azért is, hogy megismerjük egymást. Ki kíván
hozzászólni? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! Őt követi majd Gulyás Gergely és Nyakó
István. Parancsoljon, képviselő úr!
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Hozzászólások, reflexiók

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Előterjesztő! Tisztelt Megjelentek! Ezúton ünnepélyesen is köszöntöm a bizottság tagjait az
együttműködésünk, az együttmunkálkodásunk alkalmával, hiszen egy négyéves munka áll
előttünk annak érdekében, hogy az emberi jogokat, a jogállamiságot helyreállítsuk. De nem
folytatom tovább, nehogy azt mondják, hogy ez nem része a bemutatkozásnak. Olyan nyolc
év után vagyunk, amikor nagyon sok emberi jogi feladat van az országban, hiszen az előző
nyolc év pont arról szólt, hogy az emberi jogokat nem vették komolyan, sőt a következő
időszakra kifejezetten megszorították azokat. Képviselőcsoportom tagjai nevében is üdvözlöm
a jelenlévőket. Tőlem balra Kulcsár Gergely ül, aki történész végzettségű, jobbra pedig
Mirkóczki Ádám képviselő úr. Jómagam a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője vagyok,
amely jogvédő szervezet nagyon sokat küzdött az elmúlt években azért, hogy az emberi jogi
válsághelyzet feloldásra kerüljön az országban.

Ez a szervezet – s most már rátérek az előterjesztésre – nagyon sokat küzdött a Jobbik
Magyarországért Mozgalommal együtt annak érdekében, hogy az elcsatolt területeken élő
magyarok helyzete javuljon. Az 1920. június 4-én, majd pedig 1947-ben a párizsi
rablóbékével történt gyalázatból fakadó gennyes sebek a nemzet testén a mai napig sajognak.
Ebben a helyzetben történelmi felelőssége van az Országgyűlésnek, hogy mielőbb orvosolja
azt.

Mindennek hosszú előtörténete van. Tegnap az alkotmányügyi bizottságban
viszonylag hosszan szóltam hozzá, amit itt nem kívánok teljes egészében megismételni.
Tisztelettel javaslom, hogy az arról készült részjegyzőkönyvet olvassák el. Gulyás Gergely
hivatalból azon az ülésen is részt vett, hiszen ő volt az előterjesztője a 2006 őszi jóvátételi
országgyűlési határozati javaslatnak, így ő hallotta azt a hozzászólásom. Ott nagyon
részletesen beszéltem az előzményekről, most viszont inkább tömörítve mondanám el a
mondandóm, illetve arra fókuszálnék, hogy általános vitára alkalmas-e vagy sem ez a
törvényjavaslat, hiszen most erről kell állást foglalnunk. Ezenkívül megtenném azt a néhány
észrevételem és módosítási javaslatunkat, amiket be fogunk terjeszteni a tisztelt Ház elé.

Elsősorban is arról kell beszélni, hogy a trianoni békediktátum által okozott sebet kell
orvosolni. A tényeket valamennyien ismerjük: elcsatolták a Magyar Királyság területének
kétharmadát 3,5 millió magyar nemzetiségű emberrel együtt. A helyzet drámaiságát
szemlélteti, hogy a jelenleg a Kárpát-medencében az elcsatolt magyar területeken, hét idegen
állam területén élő magyarok száma a legoptimistább becslések szerint se nagyon haladja meg
a 3,5 milliót. Közeledik a 90. évforduló, beterjesztésre került egy emléktörvény, a Jobbik egy
nemzeti emléknapra tett javaslatot. Gondoljanak bele, kilencven év alatt ugyanannyian élnek a
szülőföldjükön magyar emberként, mint az elcsatolás pillanatában. Köztük nagyon sokunk
felmenői, például az előterjesztő Németh Zsolté. De az én nagypapám is a Brassó vármegyei
Hosszúfaluban született, aki 1920 után nem tette le a Román Királyságra az esküt, ezért el
kellett mennie a szülőföldjéről. De még nagyon sokan vannak így.

Nagyon jól tette az előterjesztő, hogy ehhez a témához nyúlt. A mindenkori magyar
állam 1920 után alapvetően háromféle módon kezelte a trianoni sebeket. A két háború közötti
időszakot az esetleges hibái ellenére sem ítélhetjük el, hiszen teljesen természetes volt abban
az időszakban, abban a történelmi konstellációban a területi revízióra való törekvés, s bizony
ezt nem is tették sikertelenül, hiszen az elcsatolt területeknek közel a fele visszatért: Észak-
Erdély, Dél-Felvidék, a Délvidék és Kárpátalja. Utána a vérzivataros világháború sodra sajnos
azt eredményezte, hogy a párizsi békediktátum 1947-ben szentesítette vagy megerősítette a
trianoni békediktátumot, ráadásul még a pozsonyi hídfő is elveszett.

Állampolgársági jogi szempontból egy egészen elképesztő folyamat zajlott le: 1920-
ban a trianoni békediktátum egy évet adott a szülőföldjükön élő magyar embereknek, hogy
döntsék el, magyar állampolgárok maradnak és el kell hagyniuk a szülőföldjüket, ha viszont
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ott maradnak a szülőföldjükön, akkor elvesztik a magyar állampolgárságukat. Egy év alatt
lényegében egy tollvonással elvonták az elcsatolt területeken élő magyar emberek magyar
állampolgárságát; persze nem magyar emberek magyar állampolgárságát is, csak az előbbi
jobban fájt a magyaroknak. Az utódállamokban nagyon kegyetlen sors várt az ott maradt
magyarokra, számos diszkriminatív rendelkezésnek lettek az elszenvedői, megfosztották őket
a vagyonuktól és a befolyásuktól. Ne felejtsük el, hogy most egy olyan csodálatos ház falai
között vagyunk, amely házba beleépítették a verejtéküket-vérüket azok a testvéreink is, akiket
ez a csonkolás ért, és akiknek a leszármazottai a mai napig is büszkén, emelt fővel élnek a
szülőföldjükön, csak rengeteg üldöztetést kell emiatt elszenvedniük, hol kevesebbet, hol
többet, hol véresebbet, hol kevésbé véreset.

A revíziós törvények végül is visszaadták az állampolgárságot, tehát erre is van
történelmi példa. Általában ez szokott lenni a védekező érv a baloldali és liberális oldalról
felmerülő szkeptikus véleményekkel szemben, amelyek azt mondják, hogy ezek egy csapásra
akarják megadni az állampolgárságot. Ez az előterjesztés egyébként nem erről szól, csak
mondom, van történelmi példa arra, hogy állampolgárságot lehet elvenni és lehet odaadni is
törvényi rendelkezéssel. Hozzáteszem, a törvényi rendelkezéssel való elvétel egy végtelenül
igazságtalan és megalázó dolog. Erre a német államot hoznám fel példának: a német állam
nem ismerte el és a mai napig sem ismeri el a Lengyelországhoz csatolt németek
állampolgárságának az elvesztését, őket a mai napig német állampolgárnak tekinti.

Hogy alakult ezután az állampolgárság sorsa? 1945-ben a moszkvai fegyverszünetben
azt vállalta a magyar állam, hogy a revíziós törvényeket hatályon kívül helyezi. A hatályon
kívül helyezést a kommunista állam úgy értelmezte – s hozott is egy állampolgársági törvényt
–, hogy meg kívánta fosztani állampolgárságuktól a visszacsatolt területeken élő magyarokat.
Az 1948-as állampolgársági törvény ezt meg is tette azok tekintetében, akik visszatértek a
csonka anyaországba, azok tekintetében viszont, akik a csonka országon kívül maradtak, ez a
jogfosztás nem hatályosult.

Itt külön felhívom az előterjesztők figyelmét, s azt kérem tőlük, fontolják meg, hogy
egy nagyon különleges állampolgársági jogi státuszban vannak a délvidéki magyarok.
Definitíve úgy tudnám ezt meghatározni, hogy a jelenleg Szlovénia, Horvátország és Szerbia
területén – Muraközben, Muravidéken, valamint a történelmi Bácska és Bánság területén –
élő magyar közösség tagjai egy nagyon érdekes sorsot futottak, illetve futnak be
állampolgársági jogi szempontból. A 325/1945-ös miniszterelnöki rendelet a revíziós
törvényeket hatályon kívül helyezte. Az 1948. évi LXV. törvény, a bolsevik önkényuralmi
állampolgársági törvény, amelyet Rákosi Mátyás és a kékcédulás választásokon befutott
bolsevik párt vezényelt le – amelynek az utódjai sajnos még mindig a körünkben ülnek –,
ennek az időszaknak a terméke, és a legnagyobb igyekezet ellenére sem eredményezte azt,
hogy elvegye azoknak az embereknek az állampolgárságát, akikről a visszaszerzések folytán
hozott törvények rendelkeznek, például a Szent Korona országainak visszacsatolásáról szóló
törvény. El is hoztam ennek egy példányát, amelyik a Corpus Juris 1941-es kiadása. Bizony
emléktörvényeket alkottak a magyar jogalkotók, mindannyiunk számára példaértékű módon,
és ezek a törvények – például a piros-fehér-zöld keretben itt látható 1941. évi XX. törvény – a
visszafoglalt délvidéki területeknek a magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az
országgal való egyesítéséről rendelkeztek. S ez a törvénycikk mondta ki azt, hogy a
Délvidéken élő magyarok és nem magyarok, akik nem magyar állampolgárok voltak,
visszakapják az állampolgárságukat.

Az említett 1948. évi LXV. törvény álláspontom szerint végül is nem volt alkalmas
arra, hogy elvegye az állampolgárságot. Ezt követően viszont Csehszlovákiával, a
Szovjetunióval és Romániával kétoldalú egyezményeket kötött a szocialista állam a kettős és
többes állampolgárság megszüntetésére. Álláspontom megegyezik a Magyarok
Világszövetségének álláspontjával, amelyik azt a népszavazást kezdeményezte, amelynek
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nyomán ez a téma most erőteljesen napirenden van, hiszen ha nem lett volna ez a népszavazás
– amit sokféleképpen lehet értékelni, de mindenképpen egyfajta diagnózist adott arról, hogy
milyen a nemzettudatunk, milyen a Magyarországon élők elkötelezettsége az elcsatolt sorban
élőkkel szemben –, akkor most talán nem volna előttünk ez a törvényjavaslat. A történelmi
hűség kedvéért azért tegyük hozzá, hogy azon a népszavazáson az igenek voltak többségben,
mégpedig azon nemzetellenes propaganda ellenére is, amit a Szocialista Párt akkor az
SZDSZ-szel együtt folytatott, s amelynek a levezénylője Gyurcsány Ferenc volt. Az ő
nemzettel szembeni bűnei lajstromában remélhetőleg ez egyszer majd egy kiemelkedő
vádpont lesz, amikor felelősségre vonják őt is és a társait is. A lényeg az, hogy a délvidéki
magyarok tekintetében nem született ilyen egyezmény, tehát Magyarország Jugoszláviával
nem kötött ilyen egyezményt, ebből fakadóan álláspontom szerint az ott élő magyar emberek,
akik vagy születés, vagy leszármazás jogán szerezték meg az állampolgárságot, a mai napig is
magyar állampolgárok.

2005-ben a Nemzeti Jogvédő Szolgálat a Magyarok Világszövetségével közösen több
úgynevezett próbaeljárást indított, és ezek során állampolgársági bizonyítványt kért néhány
olyan délvidéki magyar – például a Kiss házaspár Szabadkán –, akik azt szerették volna, hogy
az állam ismerje el: ők magyar állampolgárok. A magyar állam ezt nem ismerte el. Négy
próbapert indítottunk, s mind a négyben azt mondták, hogy elvesztették az
állampolgárságukat. Nem szaporítom a szót, a lényeg az, hogy közigazgatási perek indultak,
az első fordulókat megnyertük, majd eljárásügyi okokból hatályon kívül helyezték a
határozatokat, s a második fordulóban ezek a perek jogerősen kedvezőtlenül dőltek el. Egy
ügy eljutott a Legfelsőbb Bíróságra is, de a Legfelsőbb Bíróság sajnos szintén megerősítette
ezt a szerintem egyébként téves álláspontot. Véleményem szerint a jogalkotónak ennek
ellenére is lenne lehetősége arra – kérem is az előterjesztőt, hogy ezt mérlegelje –, hogy egy
különleges eljárást rendeljen el, és azt mondja, hogy figyelemmel a hosszas történelmi és jogi
levezetésre, a délvidéki magyar állampolgároknál nem kell semmilyen különleges dolgot
mívelni, hanem adjanak be állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet, és a magyar állam
döntsön úgy, hogy ők magyar állampolgárok. Az ő esetükben tehát nem is kell honosításról
vagy visszahonosításról beszélni. Ez a javaslatom.

A javaslat konkrét részeire rátérve: ha kritikaként lesz elfogadva, akkor ez már egy
olyan elem, ami belekerülhetne. Nem is feltétlenül az állampolgársági törvénybe kellene,
hogy kerüljön, hanem például egy országgyűlési határozattal lehetne felhívni a kormányt arra,
hogy figyelemmel a délvidéki magyar polgárok speciális helyzetére, csak és kizárólag
állampolgársági bizonyítvánnyal rendezze a sorsukat.

Az előterjesztés – azon túl, hogy alkalmas az általános vitára és szükséges a
meghozatala – módszertanában két nagy lehetőség van. S itt megint vissza kell térni oda,
hogy miért van ez a helyzet, miért kell ezt a törvényt meghozni. Én a törvényjavaslat
indokolásából nagyon erősen, fájóan hiányolom a trianoni diktátum megemlítését. Egyszerűen
nem is értem, miért csak annyi került megemlítésre, hogy az alkotmány 6. § (3) bekezdése –
ez a felelősségi klauzula – szerint felelősséget érez a határon túli magyarok sorsáért és
előmozdítja a kapcsolattartást, mert az elmúlt húsz évben időről időre felbukkant az igény,
hogy a kapcsolattartást javítsuk. Nos, ennél azért többről van szó. Az előterjesztő és
mindenki, aki jelen van, nálam jobban tudja, hogy itt a trianoni seb gyógyításáról van szó. A
magyar állam két eszközrendszerrel tud fellépni az elcsatolt területek magyarságáért, egyrészt
a saját jogalkotási eszközeivel – ennek egyik eszköze az állampolgársági törvény olyan irányú
módosítása, hogy lakóhelyétől függetlenül minden magyar magyar állampolgár lehessen –,
másrészt a nemzetközi diplomácia eszközrendszerével, nevezetesen hogy olyan
önrendelkezési, jogi támogató küzdelmet folytasson a magyar állam, amely akár oda is
eljuthat, hogy nemzetközi támogatás mellett népszavazás útján akár még határmódosításra is
sor kerülhessen; a helsinki záróokmány ezt a lehetőséget nem zárja ki, sőt kifejezetten
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biztosítja. Megmondom őszintén, hogy én ezt nagyon hiányolom a törvényjavaslat
indoklásából.

Tehát akár a népszavazás is belekerülhetett volna, függetlenül attól, hogy ki mit
gondol a Magyarok Világszövetségéről. Persze tudom, hogy vannak itt bizonyos személyi
problémák, és azt nem lehet elhallgatni, hogy a Magyarok Világszövetsége, amelyik a
népszavazást kezdeményezte, 2000-ben vesztette el költségvetési támogatását, éppen a
Fidesz-kisgazda kormány ideje alatt, ami nem volt éppen szerencsés. Szerintem nagyon hamar
érdemes lenne megszüntetni ezt az áldatlan helyzetet. S azt is meg kell említeni, hogy a
Magyarok Világszövetsége a külhoni magyar állampolgárságról szóló törvényi koncepciót
letette a Fidesz-kormány asztalára, de az nem élt vele, hanem inkább a státusztörvényhez
nyúlt, amelyet a Medgyessy-kormány aztán azonnal kiherélt és kiüresített. Miután 1998 és
2002 között nem volt meg a kétharmad, természetesen nem kérem számon, hogy akkor miért
nem került sor az állampolgársági törvény ilyen szellemű módosítására, de azt semmiképpen
nem tartom jónak, hogy még napirendre sem vették. Annak viszont nagyon örülök, hogy most
napirendre került és a történelmi helyzet úgy hozta, hogy megvan a kétharmada a Fidesz-
KDNP-nek. De ha csak a Jobbikkal együtt lenne meg a kétharmad, a Jobbik akkor is
támogatná ezt az előterjesztést. (Balog Zoltán: Ezt megúsztuk.)

A konkrét szabályozásra utalva: mivel trianoni gyógyírról van szó, nagyon fontos
annak a módszertannak a szimbolitása, hogy hogyan biztosítjuk honfitársainknak az
állampolgárság megszerzését. Nagyon-nagyon érzékeny ez a téma, ezért kerülni kell a nem
megfelelő megoldásokat. Ezt el is fogom mondani, amikor rátérek a törvényjavaslat egyik
olyan elemére, amelyik nem nyerte el a mi tetszésünket; ez pedig a magyar nyelvtudás
előírása. Németh Zsolt elmondta, hogy az etnikai elvvel szakít az előterjesztés, ami azért jó,
mert hiszen van nekünk egy erős fogódzkodónk, a magyar állampolgárságú felmenő – ez
valóban nagyon erős elem –, azonban ha a magyar nyelvtudást kikötjük, akkor három
személyi kört egyszerűen elveszítünk. Az egyik ilyen kör a szórványvidék magyarsága,
amelyik azért nem tud magyarul, mert az elmúlt kilencven évben ütötték-vágták azért, mert
magyar, és ott nem biztosították a magyar nyelvű iskoláztatást, a magyar nyelvű misézést,
istentiszteleteket stb. Ez tehát egy nagyon rossz megoldás, hiszen a de facto helyzetet fogadja
el kiindulási pontnak. Nyakó István nyilván készül már elmondani, hogy hány millió román
szabadul majd rá Magyarországra ezen törvényjavaslat kapcsán, de mielőtt még ezt
elmondaná, felhívom a figyelmét arra, hogy ez nem fog megtörténni, tekintettel arra, hogy a
román nemzetiségű emberek igencsak jól érzik magukat a megszállt Erdélyben, nagyon jó
ritmusban fejlődik Románia, és eszük ágában sem lesz nyúlkálni a magyar állampolgárságért,
amely magyar állampolgárság jogi tartalmát tekintve a magyarországi lakhellyel nem
rendelkező magyar állampolgárok esetében inkább egy szimbolikus jellegű közjogi kapocs,
mintsem egy tényleges, a szociális rendszert leszívó, a magyar nyugdíjasok elől a nyugdíjat
elvonó lehetőség, hiszen minden szociális intézményhez való hozzájutás első számú feltétele
a magyarországi lakhely. Ezenkívül a választójognak is első számú feltétele a magyarországi
lakhely. Ezek az aggályok tehát nem megalapozottak.

Tudjuk, hogy a dél-erdélyi szórványban vannak olyan falvak, ahol egy magyar ember
megy el az istentiszteletre, aki még tud magyarul, de Krassó-Szörényben vannak olyan részek,
ahol lehet, hogy már két generáció óta nem beszélnek magyarul, de magyar tudatuk van és
szeretnének magyar állampolgárok lenni. S most lehetőség lenne arra, hogy magunkhoz
öleljük a testvéreinket, hogy ezeket a kapcsolatokat megerősítsük. A népszavazást komoly
fájdalommal élte meg az elcsatolt területek magyarsága, függetlenül attól, hogy az igenek
többségbe kerültek, és ők nagyon várják ezt a gesztust. A magyarigazolvány – amely nem
adott állampolgárságot, de egyfajta kötődést mégis jelent – már ott van a zsebükben, ez
azonban mára tartalmilag kiürült.
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A másik kör a Kárpát-medencén kívüli magyar emigráció második-harmadik
generációs tagjai. Az ő jelentős részük nem beszél magyarul, de angolul nagyon jól el lehet
velük beszélgetni arról, hogy milyen jó a Kárpátia együttes vagy hogy milyen szép magyar
falvak vannak Erdélyben. A felmérések szerint Amerikában közel másfélmillió magyar
származású ember él, akiknek jelentős része nem beszél magyarul. Ha ezt nem biztosítjuk,
akkor nem adjuk meg nekik a lehetőséget arra, ahogy visszacsatoljuk őket a nemzet
vérkeringésébe. Pedig nem akármilyen emberekről van szó! Nekem is több ilyen ismerősem
van, nagyon befolyásos befektető cégek vezetőiről van szó, vagy olyan emberekről, akiket
nem szabad eldobni. 1990 környékén nagyon sok emigráns szeretett volna jobban
bekapcsolódni a magyar életbe, de nem karolták fel őket kellően, nem fogadták be őket. Most
ez a lehetőség megadatna.

Arról meg nem is beszélve, hogy a magyar nyelvtudás mérése kinek a feladata lenne.
Én ezt nagyon aggályosnak érzem. A nyitó ülésen beszélgettem Szász Jenővel – meg több
határon túli magyar szervezet képviselőjével –, és tőle is kérdeztem, hogy ki fogja mérni a
nyelvtudást. S ő valami olyasmit mondott – remélem, megnyugtat majd az előterjesztő, hogy
ha mégis előírás lesz a magyar nyelvtudás, amit én sem szeretnék és a Jobbik-frakció sem
szeretne –, hogy ez nem lehet egy szubjektív mérés tárgya, a nyelvtudás előírása nem
silányodhat le a klientúraépítés eszközévé. Szász Jenő azt mondta, a magyar szervezetekre
lesz bízva, hogy a magyar nyelvtudást méricskéljék. Nem szabad a Székelyderzsen élő Mózes
bácsit – aki világéletében magyar volt, székelyként ott élt román elnyomás alatt, büszkén
beszél magyarul, románul valószínűleg alig tud – olyan helyzetbe hozni, hogy el kelljen
battyognia egy nem tudom milyen szervezethez vagy a magyar külképviseletre azért, hogy ott
magyar nyelvből vizsgázzon. Ezzel sokkal nagyobb sebeket ejtenénk, mint amekkora
gyógyítást végrehajtanánk. Remélem, ez az érv elég arra, hogy megfontolás tárgyát képezze.

Konkrét módosító javaslatot fogunk előterjeszteni a csángóklauzula tekintetében;
Rápássy Róbert tegnap az alkotmányügyi bizottság ülésén ezt így nevezte. Az előterjesztés
2. § (2) bekezdése szabályozná újra az állampolgársági törvény 4. § (3) bekezdését, melyben a
kedvezményes honosítás klauzulájáról van szó. Eszerint két konjunktív feltétele lenne a
magyar állampolgárság kedvezményes megszerzésének: egyrészt nem kell magyar lakhellyel
rendelkeznie, aztán vagy magyar állampolgár volt a felmenője, vagy valószínűsíti
magyarországi származását, másrészt igazolnia kell a magyar nyelvtudását. Mint már
mondtam, szerintünk ez utóbbi nem szerencsés. A ”valószínűsíti magyarországi származását”
fordulat számunkra nem értelmezhető.

ELNÖK: Képviselő úr, nem kívánom korlátozni, mert nincs ügyrendünk, inkább
önkorlátozást kérek öntől. Egyébként a részletes vitában lehetősége lesz mindezeket
elmondani.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Már a befejezés előtt állok, legfeljebb két
percig fogok még beszéli. Tehát véleményünk szerint a „valószínűsíti magyarországi
származását” fordulat nem helyes, nem jó. A csángóknak például nincs magyarországi
származásuk. Ők vagy már a honfoglalás ideje óta élnek ott, vagy pedig a mádéfalvi
veszedelem után mentek ki Erdélyből, csángáltak el oda. Esetükben a „magyar nemzethez
tartozás” valószínűsítése lenne a megfelelő elem, amit például a magyarigazolvánnyal
igazolhatnak, vagy egy csángó szervezet igazolása kell arról, hogy az illető valamilyen módon
kötődik a magyar nemzethez.

Még egy aggályos elemre felhívnám a figyelmet: a névhasználatra. Ha valakit Petru
Sucinak anyakönyveztek, akkor a hatályos törvények szerint kérheti családi nevének a magyar
megfelelőjét. A mostani előterjesztésben a családi név kiesik és csak az utónév magyar
megfelelője szerepel, mint lehetőség, ami szerintem nem jó. Itt a családi és utónév magyar
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megfelelője, magyar fordítása kellene. Magyarul: a Petru Suci úrnak anyakönyvezett ember
lehessen már Szűcs Péter, ne fosztódjon meg ettől a lehetőségtől.

Végül is a jogalkotó a visszaszerzés helyett a honosítást választotta.
Magánvéleményem szerint jobb lett volna a visszaszerzés, azaz a jelenlegi törvény 5/A. §-
ának az eszközét igénybe venni, ami például az elzavart svábok számára nyitott lehetőség, ők
egyoldalú nyilatkozattal visszaszereznek. Egy picit hasonló státuszba kerül az a magyar,
akinek a felmenője magyar volt, mint egy kínai, hiszen ugyanúgy sorba kell állnia a magyar
állampolgárságért, mint egy magyar állampolgárságot kérő kínainak. De mindegy, ezt a
megoldást választotta a jogalkotó és erről nem akarunk külön vitát nyitni, ebben a keretben
értelmezzük a lehetőségeket.

Az általános vitára való alkalmasság tekintetében mindenképpen pozitívan
nyilatkozunk azzal, hogy van olyan markáns álláspontunk, amit majd szeretnénk módosító
javaslatokkal érvényre juttatni, és ezt fogjuk képviselni majd a plenáris ülésen is. Köszönöm a
figyelmet, és elnézést kérek, hogy ilyen hosszú voltam, de a téma súlyossága miatt ezt meg
kellett tennem.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak
figyelmét, hogy az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk, és köszönöm a
képviselő úrnak, hogy beszélt a törvényről is. Balog Zoltánnak adom meg a szót ügyrendben.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Azt javaslom, hogy a hozzászólások idejét limitáljuk öt
percben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az alkotmányügyi bizottságban nem volt
ilyen korlát.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Aki szót kér, az elmondhatja az ügyrendi javaslattal
kapcsolatos véleményét.

ELNÖK: Miután a bizottságnak nincs elfogadott ügyrendje, az ülést részben a
jogszokások, részben a józan ész alapján kell vezetni. Az ügyrendi javaslatról vita nélkül kell
határozni. Ha van olyan ügyrendi javaslat, hogy korlátozzuk az időkeretet, akkor arról
határozni kell, és erről a szavazatával mindenki állást foglalhat. Aki úgy gondolja, hogy a
hozzászólás ideje ne legyen öt percben korlátozva, az nemmel szavaz, aki meg úgy, hogy
legyen, az igennel szavaz. Zárójelben jegyzem meg, miután a bizottságnak nincs elfogadott
ügyrendje és az időkorlátozás nem volt előre meghatározva, képviselő urat nem is korlátoztam
a hozzászólásában, és ezért köszöntem meg neki azt, hogy beszélt a törvényről is. (Dr. Gaudi-
Nagy Tamás: Sok mindenről beszéltem.) A törvény kapcsán sok mindenről beszélt, de a
kérdés akként vetődik fel, hogy azokat a szempontokat kell figyelembe venni, hogy általános
vitára alkalmasnak tartom-e a törvényjavaslatot vagy nem tartom alkalmasnak. Ezek lehetnek
szakmai és lehetnek politikai érvek. Ilyenkor nem a majdani módosító indítványról kell
beszélni, mert az majd a részletes vita tárgya lesz. Most csak és kizárólag az általános vitára
való alkalmasságról van szó.

Ügyrendi javaslat hangzott el és az ügyrendi javaslathoz frakciónként egy-egy
képviselő szólhat hozzá. A Fidesz-frakcióból kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.)
Nem. A KDNP-ből?

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Támogatom.

ELNÖK: A Jobbik frakciójából?
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Hány perces időkeretem van a hozzászólásra?

ELNÖK: Kétperces.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A demokratikus vitakultúra egyik kiemelt
helye az országgyűlési bizottság, ami nem akármilyen hely. Ezt pont azért találták ki, hogy a
képviselők – hisz őket ezért küldték a parlamentbe – alaposan és felelősen járják körbe az
olyan súlyú kérdéseket, amelyekkel a nemzet életét befolyásolják. Ilyen kérdés az
állampolgársági törvény módosítása is, s még ezer más ilyen ügy lesz. Véleményem szerint
óriási hiba belemenni egy ilyen utcába, nem véletlen, hogy ebbe nem ment bele az
alkotmányügyi bizottság sem. Igaz ugyan, hogy Balsai István elnök úr többször jelezte,
legyek rövidebb, de nem nyúlt ilyen eszközhöz, hanem az ülésvezetési stílusával tudta ezt
elérni. Erre kérem most elnök urat is – akiben egyébként látom az erre való készséget –, hogy
ne az ellenzék jogainak a csorbításával kezdődjön a bizottsági munka, mert mi ezt így éljük
meg, hiszen eleve kevesebben vagyunk és limitált időben szólhatunk. Úgy gondolom, elég erő
a Fidesz-KDNP kétharmada ahhoz, hogy az Országgyűlésben átvigye az akaratát, de legalább
a vita lehetőségét és terét ne szűkítse be. A lehető legnagyobb tisztelettel vagyok elnök úr
iránt és biztos vagyok benne, ő úgy fogja vezetni az ülést, hogy az ne legyen parttalan, de ha
valaki obstrukciós jellegűnek érezte a hozzászólásomat, az bizony nagyon félreértett. Én az
előterjesztés indíttatását támogattam, elmondtam az ezzel kapcsolatos történelmi
összefüggéseket, amelyek szerintem szervesen összefüggenek az általános vitára való
alkalmasság témakörével. Tehát nem másról beszéltem. Ezek alapján én nagyon ellenzem a
hozzászólási idő korlátozását.

ELNÖK: Az MSZP részéről kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem. Az
LMP? (Nincs jelentkező.) Nem. Gulyás Gergely képviselő úr kért szót. Parancsoljon!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szólnék
és nem a bosszúállás szándékával. Én tegnap ott voltam az alkotmányügyi bizottság ülésén a
3. napirendi pont előterjesztőjeként, és ennek a napirendi pontnak a tárgyalása az ülés
megkezdése után több mint három órával kezdődhetett el. Ott is azt a két javaslatot tárgyalták,
amelyik ennek a bizottságnak a tárgysorozatában is szerepel. Nagyon szívesen hallgattam
Gaudi-Nagy Tamás fejtegetését – amelynek voltak történeti elemei is –, de most kizárólag az
általános vitára való alkalmasságról kell a bizottságnak állást foglalnia, amiről öt percben is ki
lehet fejteni a véleményt. A bizottságnak valóban nincs ügyrendje, de kellene, hogy legyen.
Azzal is egyetértek, hogy az öt perc ne általános szabály legyen, mert vannak olyan viták,
ahol ez nem elegendő, de úgy vélem, hogy ebben az esetben az öt perc elegendő, amit a
munka gyorsítása érdekében praktikusnak is tartanék, ezért támogatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A tényeket megismerve külön megköszönöm Gaudi-Nagy Tamás
önkorlátozását, azt, hogy nem az alkotmányügyi bizottság tegnap esti ülésén elmondottakat
ismételte itt meg, hanem csak az igazság néhány részletét fejtette ki.

Az elhangozott vélemények alapján azt javaslom, hogy  a továbbiakban ennél a
napirendi pontnál öt percben korlátozzuk a hozzászólások időkeretét. (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás: Csak ennél a napirendi pontnál!) Igen, erről szólt a javaslat. Erre azért van szükség,
mert képviselőtársam ugyan önkorlátozást gyakorolt, de abban nem bízunk, hogy a többi
képviselőtársunk is önkorlátozást gyakorolna, ezért vagyunk kénytelenek ezt az ügyrendi
javaslatot előterjeszteni.
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Ki ért egyet azzal, hogy a továbbiakban ennél a napirendi pontnál öt percben
korlátozzuk a hozzászólásokat? (13) Ki nem ért vele egyet? (3) Ki tartózkodott? (3) A
bizottság úgy döntött, hogy ennél a napirendi pontnál a továbbiakban öt percben korlátozzuk a
felszólalások időkeretét.

Gulyás Gergely következik ötperces időkeretben.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen. Rövid leszek. A Fidesz-
frakció természetesen támogatja a törvényjavaslatot, amely régi és fontos adósságot pótol. Mi
úgy gondoljuk, hogy a megoldás is megfelelő. A lényeg az, hogy csak az állampolgársági
törvény változik, a szavazati jog tekintetében ez a törvényjavaslat rendelkezést nem tartalmaz,
ott tehát megmaradnak a korábbi szabályok. A javaslat által alkalmazott technika
összességében megfelelő. Az tény, hogy a végrehajtási rendeleteknek nagy jelentőségük lesz.
Azon még lehet vitatkozni – s e tekintetben akár még módosító javaslatot is meg lehet
fontolni –, hogy a „valószínűsíti magyarországi származását” milyen formában történik meg,
csakúgy, mint a magyar nyelvtudás igazolása, de ezt végrehajtási rendeletekkel is lehet
szabályozni. Összességében úgy gondoljuk, hogy a választott módszer megfelelő, ezért
támogatjuk a javaslatot és általános vitára alkalmasnak tartjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Én is üdvözölök mindenkit,
külön szeretettel az egykori emberi jogi bizottság volt elnökét. (Balog Zoltán: Ez nagyon
jólesett! Köszönöm.) Ez a legkevesebb, és ezt mindig tudom nyújtani.

Három rövid kérdésem lenne és a kérdések után természetesen a véleményünket is
elmondjuk. Az első kérdés: történt-e egyeztetés a határon túli magyar szervezetekkel? Milyen
felvetések voltak és milyen igények jelentek meg részükről a benyújtott törvényjavaslattal
kapcsolatban? Ezeket szeretném megismerni. A második kérdés: Németh Zsolt képviselő úr
azt mondta, hogy várjuk meg a szlovákiai választások végét. Látjuk, hogy milyen problémák
vannak azért, mert Szlovákiában a belpolitikai kampány részét képezi ez a beszélgetés, ezért
talán valóban érdemes lenne megvárni az ottani parlamenti választások végét, természetesen
az ottani magyar kisebbségre való tekintettel. A harmadik kérdés egy szóbeszéd tisztázása.
Igaz-e, hogy a magyar szervezetekre lesz bízva annak eldöntése, hogy ki ismeri az
anyanyelvünket és ki nem? Milyen módon gondolják ezt rendezni? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balog Zoltán képviselő úr!

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egyetlen mondat még
az előzőekhez. Az időkorlátok természetesen nem a szabadságjogok korlátozásával azonosak,
hanem egy értelmes vitát tesznek lehetővé. Ezért vannak a plenáris ülésen az általános és a
részletes vitában is időkorlátok.

Nekem csupán egyetlen kérdésem lenne. Nem tudom, hogy abban a polémiában,
amely az északi szomszédunkkal kibontakozott, miért nem alkalmazzuk azt az érvet, hogy
náluk is létezik ez az intézmény. A külhonban élő szlovákok állampolgársága régóta bevett
joggyakorlat Szlovákiában. Vagy ez valami mást jelent? Miért nem használjuk ezt az érvet
ebben a vitában? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más jelentkező nem lévén válaszadásra az
előterjesztőnek adom meg a szót.
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NÉMETH ZSOLT előterjesztő (Fidesz): Balog Zoltánnak mondom, hogy használjuk
ezt az érvet és a szomszédaink belső jogrendjére hivatkozunk. Ők nem fogadják el azt az
érvelést, hogy ez hasonló lenne az ő szabályozásukhoz, és úgy ítélik meg, hogy a magyar
szabályozás nem a jelenlegi Magyarországról elszármazottaknak biztosítja az
állampolgárságot. Ez alapján nem fogadják el azt, hogy itt valamifajta párhuzamról lenne szó.
Azt mondják, hogy a felvidéki magyarok soha nem voltak a Magyar Köztársaság polgárai. Az
ő logikájuk szerint ez egy teljesen más eset az ő visszahonosítási jogszabályukhoz képest. Mi
viszont nem látjuk ezt a különbséget, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan minden eset
különbözik a másiktól. Mindenképpen fontosnak érzem, hogy a magyar diplomácia használja
ezt az érvet, akár kétoldalú, akár nemzetközi összehasonlításban érvel a visszahonosítás
témájában. Egyébként Közép-Európában, különösen az interetnikus közegekben, interetnikus
viszonylatokban ez a fajta megoldás egészen általános, nem véletlenül alkalmazzák a kettős
állampolgárság intézményét a horvátok, a szerbek vagy a szlovákok. Persze vannak olyan
államok is, amelyek kizárják ennek a lehetőségét. Ilyen például Ukrajna, vagy legalábbis
olyan jellege van az ukrán szabályozásnak, ami ezt kizárja. Ott nem egyértelmű a jogi helyzet,
Ukrajna alkotmánya szerint egységes az állampolgársági törvény. De Németország vagy
Ausztria szabályozása sem esik bele ezekbe a párhuzamokba, ezektől eltér.

Cáfolnom kell azt az értesülést, amit Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr és Nyakó István
képviselő úr is említett. Tudomásom szerint senkinek nincs olyan szándéka, hogy a magyar
szervezetek döntenék el, ki kaphat állampolgárságot, illetve hogy ki beszél megfelelő
színvonalon magyarul. A csángók esetében a csángó szervezetek bevonása adott esetben lehet
egy nagyon fontos eljárási szabály, ahogy azt Gaudi-Nagy Tamás javasolta. Ezt jó javaslatnak
tartom. Ugyanakkor azt gondolom, a végrehajtási rendeleteknek kell pontosan
meghatározniuk, hogy a magyar nyelvtudást milyen módon mérjük. Jelenleg van egy működő
gyakorlat a magyarigazolványok és a vízumok kiadása esetében is. Vannak beszélgetések,
amely beszélgetéseket a konzuli munkatársak felveszik, s e beszélgetések folyamán kialakult
egy olyan technika, amivel a magyar nyelvtudást nagy magabiztossággal meg lehet állapítani.
Ezen persze lehet finomítani, ezt lehet szabályozni, de azt hiszem, józanul nem lehet olyat
mondani, hogy lehetetlen megállapítani azt, hogy valaki tud-e magyarul. Azt gondolom, hogy
ez a kritérium innentől fogva használható, és ez kizárhatja a visszaélés veszélyét, mert azért
ne felejtsük el, hogy magyar állampolgársággal a Kárpát-medencében felmenők tekintetében
legalább 20 millióan rendelkeznek. Az állampolgársági kört véleményem szerint valamilyen
módon szűkíteni kell, amire ez a megoldás persze nem tökéletes. Most azonban nem a
magyarságról, hanem a magyar állampolgárságról beszélünk, és ha a felmenők magyar
állampolgárságát és a magyar nyelvtudást vesszük alapul, akkor elég nagy valószínűséggel
szűkíthető a kör, és végül a külhoni magyarok fognak magyar állampolgársággal rendelkezni.
Természetesen az sem tragédia, ha olyan románok vagy szlovákok kapnak magyar
állampolgárságot, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak, azaz megfelelő szinten beszélnek
magyarul, rendelkeznek magyar állampolgárságú felmenőkkel és szeretnének a magyar
állampolgárságú közösséghez tartozni. Ezt sem kell problémának tekintenünk, hanem ebben
is esélyt és lehetőséget kell látnunk. Az állampolgársági törvény módosítása erre is
megteremti a megfelelő lehetőséget.

A szlovákiai választásokkal kapcsolatos kérdésnek elébe mentem. Tapasztalatunk
szerint a hisztéria kialakításának oka megragadható. Azt kérték a felvidéki magyar vezetők,
akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hogy vagy folytassunk megbeszéléseket a
szlovák vezetéssel, vagy pedig halasszuk el a kérdést. A megbeszélések mellett döntöttünk és
kapcsolatban is vagyunk a szlovák külügyi vezetéssel, a szlovák nagykövettel, párbeszédet
folytatunk velük. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem lehet a mindenkori hungarofób
szlovák nacionalistáknak alárendelni a magyar törvényhozás munkáját.
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A harmadik kérdés a határon túli magyar szervezetekkel való konzultáció. Szeretném
jelezni, hogy ezt a javaslatunkat az ősz folyamán ugyanebben a formában már benyújtottuk.
Akkor is lefolytattuk a határon túli magyarokkal az egyeztetéseket és most is folyamatosan
kapcsolatban vagyunk velük. A kettős állampolgársággal kapcsolatban egyöntetű a határon
túli magyarok véleménye, nincs olyan külhoni magyar szervezet, amelyik ne támogatná a
magyar állampolgárság könnyített megadását a számukra. Kevés kérdésben van ilyen
egyöntetű Kárpát-medencei álláspont, ezért ezt a jogi lépést meg kell tennünk. Ahogy Gaudi-
Nagy Tamás képviselő úr is mondta, 2004. december 5-én többségi álláspontja volt a
magyarországi társadalomnak a kettős állampolgárság megadása, hiszen 52 százalékot kapott,
és ebben az időszakban minden külhoni magyar legitim és kevésbé legitim szervezet
egyértelművé tette, hogy támogatja a kettős állampolgárság megadását. Bízunk abban, hogy
ebben a kérdésben teljes konszenzussal fog döntés születni a Magyar Országgyűlésben.
Fontos üzenetnek tartanánk, ha a 2004. december 5-ei népszavazást megelőző kampányt –
amit a Szocialista Párt megengedett magának – sikerülne úgy jóvátenni, hogy egyöntetű
döntéssel, a Szocialista Párt támogatásával születik meg a jogszabály. Ez egy új kezdet
lehetőségét hordozza magában a magyar nemzetpolitika tekintetében. Arra törekszünk, hogy a
magyar nemzetpolitika ne legyen pártpolitikai viták tárgya, és minél erőteljesebb konszenzust
tudjunk kialakítani. Örülnék, ha szocialista képviselőtársaim élnének ezzel a lehetőséggel, és
együtt tudnánk haladni annak a sebnek a begyógyításában, amit a magyar-magyar
kapcsolatokban 2004. december 5-e jelentett. Ennek erős üzenete lenne a határon túli
magyarok irányában. Anélkül, hogy pártpolitikai vitát szeretnék ebben a kérdésben
provokálni, ezt fontosnak éreztem elmondani, szocialista képviselőtársaim számára különösen
is.

A külhoni magyar állampolgárságra utalt Gaudi-Nagy Tamás. Ez egy más dolog. Mi a
külhoni magyar állampolgárságot nem támogattuk, és most sem külhoni magyar
állampolgárságot adunk, hanem a magyar állampolgárságot terjesztjük ki. A külhoni magyar
állampolgárság kezdeményezése azt eredményezte volna, hogy megkettőzzük a magyar
állampolgársági jogot, létrehozunk egy első és egy második fokozatú magyar
állampolgárságot. Ez hiba lett volna, és úgy gondolom, helyesen cselekedtünk annak idején,
amikor nem ezt tettük. A státusztörvény pedig együtt tud létezni a kedvezményes
állampolgársági rendszerrel, mégpedig azért tud együttlétezni vele, mert
többletkedvezményeket tartalmaz a Kárpát-medencei magyarság számára. Példának okáért: a
magyarországi utazási kedvezmény indokolt a Kárpát-medencei vagy a külhoni magyarok
számára. Nem az állampolgársági joggal függ össze, tehát túlmegy az állampolgárság adta
kedvezményen a státusztörvény, illetve a magyarigazolvány, noha jelenleg jogszabályi
ütközés van a kettő között, hiszen a magyarigazolványt egyelőre csak nem magyar
állampolgárok igényelhetik, tehát szükséges lesz a külhoni magyarokról szóló törvény
módosítására is e döntés nyomán. De a magyarigazolvány és a státusztörvény létjogosultságát
a kedvezményes állampolgárság nem szünteti meg, mert – hangsúlyozom – másra irányul,
többletkedvezményeket kapnak a külhoni magyarok a státusztörvénnyel, illetőleg a
magyarigazolvánnyal.

A magyar nyelvtudással kapcsolatos dilemmák valósak, hiszen valóban érezheti magát
magyarnak egy szórványban élő elrománosodott, de magyar származású ember, aki már nem
tud magyarul. De talán valószerűbb az a helyzet, hogy magyarnak érzi magát az a chicagói
másod-harmadgenerációs magyar származású ember, akinek a felmenői magyarok voltak.
Tisztelettel köszöntöm körünkben Megyesy Jenő denveri tiszteletbeli főkonzult. (Taps.) Az
emigrációnak ez a problémája életszerűbb és valósabb, s jó lenne nekik is megadni a magyar
állampolgárságot. Nyilvánvaló, hogy ha a családban van, akkor lehetséges a magyar
nyelvtudás, ha nem, akkor pedig el kell indulni ezen a rögös úton. Elismerem, hogy ez
nehézség, ugyanakkor az előbb jeleztem azt az előnyt, ami a magyar nyelvtudás, mint szűrő,
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mint feltétel révén a törvényben érvényesül. Nekünk mérlegelnünk kellett az előnyöket és a
hátrányokat, és úgy gondoljuk, hogy összességében a kockázatokat csökkenti a magyar
nyelvtudás feltételként való szerepeltetése.

Izgalmas kérdés a csángóklauzula. Magyar és román történészek nagyon régóta
vitatkoznak azon, hogy a csángók Magyarországról származnak-e vagy sem. A
csángószakértők egyik iskolája azt mondja, hogy ők már több száz éve ott vannak, de ők
kisebbségben vannak. Ők mondják azt, hogy a VII-VIII. századtól kezdődő magyar
történelem során kontinuitása lenne Moldvában a magyar jelenlétnek. Többnyire azonban az
az uralkodó álláspont, hogy a csángók Magyarországról csángáltak el, Székelyföldről kerültek
Moldvába. Azt hiszem, ha kicsit nagyvonalúan fogja kezelni a Magyarországról való
származásukat valószínűsítő formulát a jogalkalmazó, akkor lehetőség lesz arra, hogy a
csángók is megkaphassák a magyar állampolgárságot. A végrehajtási rendeletekben
természetesen majd tovább kell szabályozni azt, hogy ha magyarigazolvánnyal rendelkeznek,
vagy ha a csángó szervezet ajánlását fel tudják mutatni, akkor ez megkönnyíti a csángók
számára a magyar állampolgárság megszerzését.

Ami pedig a névre vonatkozó javaslatot illeti: ez egy olyan technikai módosítás,
amelynek az elfogadását – amennyiben a Jobbik részéről beterjesztik ezt a javaslatot – az
előterjesztő támogatni tudja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az általános szabályok szerint most le kellene zárni a
vitát, de néhányan jelezték, hogy még szólni szeretnének. Szabó Tímea alelnök asszonynak
adom meg a szót.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Köszönöm szépen és elnézést kérek, hogy tovább húzom az
időt. Az LMP alapvetően támogathatónak és általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot.
Reméljük, hogy egy értelmes párbeszéd kezdődik el a határon túli magyar kisebbségek
kérdéseit illetően. Mi nem kívánunk abba az olcsó versengésbe belemenni, hogy ki a nagyobb
magyar és ki szereti jobban a határon túli magyarokat.

Gulyás Gergely részben válaszolt a kérdésemre. Eszerint jól sejtettük, hogy miután az
alkotmánynak ez a passzusa nem került módosításra, akkor a választójog a későbbiekben sem
kerül szóba.

Lesznek konkrét módosító javaslataink, többek között a magyarországi származás
valószínűsítését illetően.

A konkrét kérdésem a következő: ha már módosították ezt a törvényt, akkor miért nem
kívánták orvosolni az állampolgársági kérelem elutasításának azt a hiányosságát, hogy
elutasítás esetén nincs indoklási kötelezettség és nincs jogorvoslat. Az Európai Unióban ez
egyedülálló, a huszonhét tagország közül egyedül Magyarországon nincs jogorvoslat ezen a
téren, amit mi elfogadhatatlannak tartunk. Ez miért nem került módosításra? Jelen esetben ez
leginkább a határon túli magyar kisebbségeket érinti. Számos esetben előfordult, hogy akár
nyolc éve itt élő kárpátaljai magyar állampolgársági kérelmét utasították el mindenféle
indoklás nélkül, s még fellebbezésre sincs lehetőség.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Azt kérem elnök úrtól, hogy a kérdések megválaszolása
után lehessen módunk véleményt mondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Egy
kérdésem lenne. A magyar nyelvtudás mértéke érdekelne engem, az, hogy mi lenne ez a
mérce. Megint a végrehajtási rendeletek kisördögéről van szó. Nagyon kíváncsi vagyok arra,
hogy milyen kategóriákban gondolkodik az előterjesztő. Ha elég néhány alapszintű társalgási
mondat, akkor kiürül ez a rendelkezés, ami a mi szempontunkból jó is lenne, mert mondjuk az
Amerikában élő fiatal ugyan szereti a magyarságát, de abban a nagy őrületben nincs elég
ideje, energiája arra, hogy foglalkozzon a magyar nyelvvel és megtanuljon magyarul. Ez az
egyik.

A másik: ha jól emlékszem, a státusztörvényben és az állampolgársági törvényben
inkoherencia van annyiban, hogy elveszti a státusztörvényből fakadó kedvezményeit az a
magyar, aki állampolgárságot nyer. Ezt mindenképpen fel kellene oldani.

A harmadik: nagyon fontosnak tartom az LMP felvetését, hiszen kettősség van a
rendszerben. Az állampolgársági bizonyítvány elutasítása ellen például van jogorvoslati
rendszer, e tekintetben már öt éve folynak próbaperek, de az állampolgárság elutasítása ellen
nincs. Erre az szokott lenni a válasz, hogy diszkrecionális joga az államnak annak eldöntése,
hogy kit fogad be és kit nem fogad be. De mivel várhatóan több százezer honfitársunk fog
benyújtani állampolgársági kérelmet, az borzalom lenne, ha indokolás nélkül kapná meg –
mondjuk – egy zentai magyar, vagy bárki más az elutasítást azért, mert nem volt megfelelő
szintű a nyelvtudása. S még azt se fogja megtudni, hogy miért utasították el a kérelmét. Itt
nagyon nagy felelőssége lesz a végrehajtónak, de hogy a felelőssége ne legyen ilyen nagy, a
jogalkotás segítségével érdemes lenne egy jogorvoslati rendszert, illetve indokolási
kötelezettséget életbe léptetni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária képviselő asszony!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Köszönöm a szót. Én csak annyit szeretnék mondani,
hogy száz szónak is egy a vége, helyre kell hozni a 2004. december 5-ei népszavazás
eredményét, mert az a lelkiállapot, amibe mi taszítottuk a határon túli magyar
nemzettársainkat, egészen döbbenetes. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden
politikus képzelje bele magát abba a helyzetbe, amit mi okoztunk a nemzettársainknak. S az a
döbbenetes, hogy a saját nemzettársaink kapták ezt a mérhetetlen pofont.

A csángókkal kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy az elhazudott
történelemnek végre utána kellene nézni, mert már jöttek haza onnan és megjelentek bizonyos
könyvek, amikből kiderül, hogy évszázadok óta elhazudták a történelmünket. Pontosan a
mádéfalvi veszedelem után csángált el a magyarok egy része Moldvába és belőlük lettek a
csángók. Ideje lenne már történelemkönyvet is a kezünkbe venni, ha egyáltalán érdekel
bennünket a magyar történelem, a saját történelmünk, s akkor talán másképp tudunk majd
dönteni.

Annak pedig már nagyon ideje, hogy a parlament törvényerőre emelje a kettős
állampolgárságot és azt visszaadjuk kinti nemzettársainknak, mert ha Ceauşescu országában
minden elnyomás ellenére nyolcvan éven keresztül meg tudták őrizni a magyarságukat, akkor
meg is érdemlik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy senkibe nem szorult bele semmi.
Válaszadásra megadom a szót az előterjesztőnek.

NÉMETH ZSOLT előterjesztő (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem az
állampolgársági rendszer reformjáról tárgyalunk. Az indítványunk nem a magyar
állampolgársági rezsim megváltoztatásáról szól. Én ennek nem is vagyok a szakértője –
szemmel láthatóan többen vannak itt, akik ennek a témának szakértői –, de azt gondolom,
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hogy ezek ésszerű felvetések. Ha valaki az állampolgársági rezsim megváltoztatására
rendelkezik javaslatokkal, akkor azt a megfelelő szervekkel egyeztetve kezdeményezheti.
Ésszerűnek tartom a megfogalmazott dilemmákat és felvetéseket politikusként is és laikus
emberként is, különösen az indoklási kötelezettséget, de engedjék meg, hogy most ne
merüljek el a jogorvoslat kérdéskörében. Azt hiszem, hogy az állampolgársági törvénynek az
ilyen irányú módosítását meg lehet fontolni, lehet kezdeményezni és a képviselők, illetve a
kormányzat az elkövetkezendőkben nyilván meg fogja találni ennek a megfelelő módját.

A nyelvtudás mércéje. Úgy ítélem meg, hogy alapvetően egyfajta kommunikációs
képesség magyar nyelven az, amiről beszélünk. Ennek a megállapítása nyilván sok mindentől
függ. Mást nevezünk kommunikációs képességnek műveltségi kategóriák szerint, korosztály
szerint stb., de azt gondolom, ez lehet az irányadó, amit célul lehet kitűzni.

A magam részéről teljes mértékben egyetértek Wittner Mária képviselő asszonnyal.
Az, hogy így kerül elénk ez a kérdés, nem függetleníthető 2004. december 5-étől. Nem
függetleníthető persze a párizsi békeszerződéstől sem és Trianontól sem, s nem
függetleníthető általában a magyar nemzetpolitika előtt álló kihívásoktól, de az a fajta
igazságtételi mozzanat, ami abban van, hogy az elsők között foglalkozunk a magyar
állampolgársággal, 2004. december 5-e nélkül nem érthető. A Kárpát-medencei magyarság
körében ennek a jogszabálynak az elfogadásával szeretnénk hozzájárulni a sebek
gyógyulásához és egy új magyar-magyar kapcsolatrendszer kiépítéséhez. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Mindezzel együtt
azt gondoljuk, hogy a beterjesztett törvénymódosítás inkább közelebb áll az előző kormány
kodifikációs törekvéseihez, az előző parlament által elfogadott módosításokhoz, mint a
Magyarok Világszövetségének december 5-ei kérdésfeltevéséhez. Értem én, hogy más a
kommunikáció, mindent pontosan értek, ettől függetlenül ez mégiscsak egyfajta iránya,
valamilyenfajta javítása az előző időszakban megszületett törvényjavaslatoknak, nem pedig
egy teljesen új filozófia. Ezt azért szögezzük le.

Másodsorban érzek némi zavart is. Ha Gaudi képviselő úr – elmondása szerint –
beszélgetett itt a Parlament épületében a határon túli magyar szervezetek képviselőivel, akik
nem tudták megmondani, hogy a magyar nyelv ismeretéhez mi kell vagy mi nem kell, sőt
Szász Jenő úr még azt is elmondta, hogy állítólag ők fogják ezt elbírálni, akkor nem teljesen
világos az, hogy valóban megtárgyalhatták-e és megbeszélhették-e a határon túli magyar
szervezetek ezt az ajándékot, bár lehet, hogy ez inkább meglepetés volt nekik. Gondoljunk az
elmúlt néhány napban tett kisebbségi vezetői nyilatkozatokra, Bugár Béla és Csáky Pál
nyilatkozataira, akik – mondhatni – azt kérték, hogy toljuk el egy kicsit ennek a
törvényjavaslatnak a parlamenti vitáját. Gondolom, önök is tudják, hogy miért. Szlovák
oldalról nincs kivel tárgyalni, mert a kormányzat kampányol, s ők úgy gondolták, hogy a
magyar kártya nagyon-nagyon kemény és jó kampányeszköz a kezükben. Hideg fejjel,
számítóan, de indulatból politizálnak a magyar kisebbség ellenében. Akiknek szánjuk ezt a
tiszteletreméltó javaslatot, azoknak érezniük kell, hogy odafigyelünk arra, mi történik a másik
oldalon. Senki nem fog leülni velünk tárgyalni, vagy ha leülnek velünk tárgyalni, azért ülnek
le, hogy kőkeményen a belpolitikai kampányuk részévé tegyék az ottani magyar kisebbség
helyzetét. Semmi más indítékuk nem lesz. A választási csaták elmúltával viszont talán lehet
majd értelmesen beszélni velük. Azt is borítékolhatom, hogy össze fogják hívni a saját
parlamentjüket, és azzal a többséggel olyan törvényeket fognak hozni, amelyekből nekik már
a választási kampány után se nagyon lehet visszajönniük. Ezért inteném valamennyiünket
nagyon nagy óvatosságra, természetesen mindent akceptálva és mindent megértve, de vigyázó
szemünket Szlovákiára vessük, mert ott most nehéz helyzet van. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Berényi László képviselő úr!

BERÉNYI LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem szándékoztam
hozzászólni, de engedjék meg, hogy a nyelvvel kapcsolatban mégis megosszam önökkel a
gondolataimat. Három olyan dolog van, ami a magyarságunkat nagyon kifejezi. Az egyik a
nyelv. Ha valaki ezt nem ismeri és minimális szinten sem tud magyarul kommunikálni, akkor
felteszem a kérdést, hogy az magyarnak vallhatja-e magát. A másik pedig a Himnusz és a
Szózat, a harmadik meg a keresztény hitünk, ami az imánkat meghatározza. Az az ember, aki
több évtizedig volt fogságban, majd hál’ istennek hazakerült és itthon tudtuk eltemetni, ő is
tudott alapszinten magyarul kommunikálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagyon örülök, hogy eljutott oda a Magyar
Szocialista Párt, hogy Nyakó képviselő úr most tiszteletreméltó javaslatnak nevezi a kettős
állampolgárságról szóló törvényi előterjesztést, egy olyan kampány után, amelyben olyan
plakátok is születtek, amelyeken az szerepelt, hogy lehet felelősen dönteni és kétszer nem.
Kicsit emlékezzünk erre is, noha ezen már túl vagyunk.

Képviselő úr nyelvvel kapcsolatos felvetését egy kicsit cizellálnám. Nem tudom, hogy
járt-e már a tengeren túl, de ott tényleg teljesen más élethelyzetben élnek a második-harmadik
generációs magyarok. Ha valaki megházasodik, egy teljesen más közegbe kerül, mégis
számon tartja a magyar gyökereit. Büszkén mondja a társainak, hogy ő magyar gyökerű, még
a neve is magyar, de nem tud magyarul. Őt se zárjuk ki ebből a lehetőségből, mert ez
erősítheti őt. Az egésznek a stratégiája a fontos, hogy többen legyünk és közjogilag is
összecsatoltak legyünk, s ezáltal még erősebb és még jobban növekedő nemzet legyünk. Az ő
értékeikről se mondjuk le. S a szórványban élők is rosszul járnak. Továbbra is azt javaslom,
hogy a nyelvtudáshoz ne ragaszkodjunk.

S még egy mondat: az én nagypapám egy hétfalusi csángó volt, ezért ez nekem külön
szívügyem. A hétfalusi csángókat kicsit méltatlan helyzetben érzem, mert mindig a
moldvaiakról és a gyimesiekről van szó, a hétfalusiakról meg alig esik szó, pedig ők most
elég nagy nyomás alatt vannak, s Brassó megyében már 50 százalék alá csökkent a számuk.
Amikor a csángókról beszélünk, akkor rájuk is gondoljunk, akkor is, ha ők a történelmi
Magyarország területén éltek és élnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, képviselőként fogok mondani két
mondatot. Hogy a nemzeti önfeladás politikája hova vezet, azt a köztársasági elnök úrral
történt affér jól bizonyítja, pedig akkor Szlovákiában nem volt választási időszak. Ezért azt az
érvet, hogy bármiféle igazodási kényszere lenne a magyar törvényhozásnak, nem fogadom el,
sőt ennek az ellenkezője az igaz, a nemzeti önfeladás politikája sehova nem vezet.

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot? (16) Ki nem tartja általános vitára
alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja önként a többségi álláspont
ismertetését? (Gulyás Gergely.) Gulyás Gergely alelnök úr. A tartózkodó képviselők
kívánnak-e kisebbségi véleményt mondani?
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NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Van helye kisebbségi véleménynek a parlament falai
között? (Balog Zoltán: Miért ne lenne? Nem az előző parlamentben vagyunk!)

ELNÖK: Van.

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Akkor vállalom.

ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ügyrendi kérdésem van. Lehetséges-e, hogy a
többségi álláspontot megosztva terjesszük elő? Az alkotmányügyi bizottságban ezt így
csináltuk. A rendelkezésemre álló időben én több szükségesség kérdéséről beszélnék, a
kritikai részt meg majd a vezérszónoki és az általános vita részben mondanám el. Ez csak egy
felvetés és javaslat.

ELNÖK: A képviselőcsoportok a differenciált gondolkodást ki tudják fejteni a
támogató véleményük mellett is. A bizottsági igen egy többségi álláspont, annak egy előadója
lehet, és ha valaki ezzel szemben a tartózkodó javaslatot, mint kisebbségi álláspontot kívánja
indokolni, az lehet egy másik vélemény. Arra nincs lehetőség, hogy az egyértelmű igenen
belüli különböző árnyalatokat megosztva mondjuk el, hiszen a lényeg az, hogy a bizottság
nagy többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/38. szám, új/átdolgozott változat a T/33. szám helyett)

2. napirendi pontunk a 2011. évi népszámlálásról szóló törvény, amelynek az egyik
előterjesztője Balog Zoltán. Megkérem képviselőtársamat, hogy röviden ismertesse a javaslat
lényegét.

Balog Zoltán (Fidesz) szóbeli kiegészítése

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): A benyújtott képviselői önálló indítvány azt célozza,
hogy orvosoljuk azt a hiányosságot, amit a 2011-es népszámlálással kapcsolatban az előző
parlament a köztársasági elnök felszólítása, illetve érvelése ellenére sem orvosolt, aki többek
között azért küldte vissza a törvényjavaslatot új tárgyalásra, mert úgy gondolta, hogy sérül a
népszámlálásnak az az elve és értelme, hogy minél hosszabb időtávon keresztül
összehasonlítható adatokat kapjunk a magyar népességnek, Magyarország lakosságának a
különböző szegmensekben megélt életminőségéről, egyáltalán hogy az országról reális képet
kapjunk. Ő ennek két oldalát hiányolta, egyrészt azt, hogy a fogyatékosságra való rákérdezés
lehetősége nem szerepelt a törvényjavaslatban, másrészt azt, hogy a vallási hovatartozásra
való rákérdezés sem szerepelt benne. A fogyatékosság kérdését orvosolta az előző
Országgyűlés, a vallási hovatartozás kérdését viszont nem, így a jelenlegi törvény szerint
nincs lehetőség arra, hogy 2011-ben ilyen kérdés szerepeljen a kérdőíven. Természetesen
fakultatív kérdés, ami azt jelenti, hogy nem kötelező rá a válaszadás. Sőt még anonim válaszra
sincs lehetőségük az állampolgároknak, amire 2001-ben volt. Ezt kívánja orvosolni a
törvényjavaslat, mégpedig az összehasonlítás miatt. Egyébként is azt gondolom, egy ország
lényegéhez tartozik, a kulturális, mentális és egyéb minőségével kapcsolatban lényeges
momentum az, hogy milyen a vallásosság mértéke, milyen annak az összetevője. Minden
komoly történelmi és földrajzi almanachban szerepelnek ezek az adatok. Ezeket persze meg
lehet valamifajta vallásszociológiai felméréssel is szerezni, de sokkal egyszerűbb, ha 10 millió
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állampolgárt kérdeznek meg ezekről a kérdésekről. Ezért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot
és kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák azt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? Mirkóczki Ádám képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Előterjesztő! Egy észrevételem és egy kérdésem van. Az észrevételem: a Jobbik
Magyarország Mozgalom a tavalyi évben több közleményben ugyanennek a problémának
adott hangot, ezért nagyon örülünk és támogatjuk is, hogy visszakerül a vallásra és felekezetre
való rákérdezés a leendő népszámlálási kérdőívre.

A kérdésem: szerintem jól értem, de azért szeretnék kérni megerősítést a következőre.
A 2009-es törvényben nemzetiségre és etnikai hovatartozásra vonatkozó kérdés szerepelt,
most meg csak a nemzetiségre összpontosul a kérdés. Szociológiai tanulmányok után
természetesen tudom, hogy mi tartozik a nemzetiségbe és mi az etnikumba, mégis a
magyarországi  cigányság drámai helyzete indokolja ezek különválasztását. Nyilván vannak
itt olyanok, akik nálam többet foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ezt úgy kell érteni, hogy a
cigányság a nemzetiség címszó alatt fog szerepelni? A válaszadás természetesen itt is
önkéntes és az anonimitás is megvan. Mi az oka annak, hogy az etnikai hovatartozás kikerült
a kérdésből, mert ha jól emlékszem, a 2001-esben benne volt? Ahhoz, hogy később
szociológiai és bármilyen társadalomtudományi kutatásokat lehessen folytatni, fontosnak
tartjuk, hogy az ilyen kérdések egyértelműek legyenek. Szerintem jól értem, hogy a
„nemzetiség” címszó alatt lesz, de szeretnék egy megerősítést ez ügyben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Nyakó István képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Érdeklődni szeretnék,
hogy a vallási hovatartozás tekintetében az érintettekkel megtörtént-e az egyeztetés. A
betegjogi szervezetekkel volt-e konzultáció ebben az ügyben, s ha igen, mi volt a
véleményük, mi volt a javaslatuk, a kisebbségi ombudsmannak van-e valamiféle
iránymutatása a történettel kapcsolatban?

Emlékszünk arra, hogy 2001-ben, a legutolsó népszámláláskor a vallási hovatartozásra
való kérdés is szerepelt az adatlapon, s arra is emlékszünk, hogy akkor a hitélet finanszírozása
még nem az 1 százalékos felajánlások alapján történt. Tekinthetjük-e ezt a kérdést – amely
módosítás formájában nyilván fel lesz véve az adatlapra – az egyház-finanszírozások
megváltozása nyitányának, annak, hogy az 1 százalékos felajánlás eltűnik és helyette a
népszámlálás adatai alapján egyfajta százalékos felosztással az állami büdzséből kapnak
támogatást az egyházak? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Wittner Mária!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Nem értem, hogy ezzel kapcsolatban hogy került ide az
egyház támogatása. Az ember szabadon bemondhatja azt, hogy katolikus, evangélikus vagy
református.

De ha szóba hozta az egyház finanszírozását: én már elég sokat hallgattam ezzel
kapcsolatban, s hadd mondjam el, hogy valamikor voltak egyházi vagyonok, amiket egy
tollvonással elvettek, s kirúgták őket az utcára a batyuval együtt, holott az egyházak akkor is –
s ma is – rengeteg olyan szociális terhet vettek le az államról, amit az államnak kellene
finanszírozni. Ezt a vitát egyszer s mindenkorra abba kellene hagyni, mert nagyon sok
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egyházi vagyont elvettek – amit nem adtak vissza, vagy csak nagyon későn adtak vissza –,
amiből ők az állam támogatása nélkül is finanszíroznák a tevékenységeiket. Ha valaki, akkor
én ezt pontosan tudom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Baracskai József!

BARACSKAI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Egy
pár szót mondanék a vallásosságra vonatkozó kérdés feltevésével kapcsolatban. Nem
kaphatunk reális képet egy népszámláláskor, mert nem mindegy az, hogy ki minek van
keresztelve vagy mennyire gyakorolja a hitét, a vallását. Nekünk az a kifogásunk a vallásra
vonatkozó kérdéssel kapcsolatban, hogy nem kapunk egy objektív számot, sőt valószínű,
hogy egy-két egyház esetében egy eltúlzó számot kapunk, s ha a finanszírozás ez alapján
történik, akkor az elosztás nem lesz igazságos. Ez az aggályunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Ha nem,
akkor az előterjesztőnek adom meg a szót.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Mirkóczki képviselő úr jól tudja, a nemzetiségbe
természetesen beleértjük a különböző etnikai csoportokat is. Egyetlenegy nemzetiségre vagy
etnikai csoportra sem kérdezünk rá, nem kérdezzük meg valakitől, hogy szlovák, cigány vagy
sváb, hanem van egy kódrendszer arra, hogy milyen válaszokat hogy értelmezünk. Például ha
valaki azt mondja, hogy roma, az nem egy külön népcsoport, ha meg azt, hogy beás, akkor
nem kezdik el neki megmagyarázni, tudja-e, hogy a beás is cigány. Ezekbe a dolgokba nem
kell belemenniük a kérdezőbiztosoknak, hanem a lehető legegyszerűbb kérdést teszik fel és a
választ egy kódrendszer szerint értékelik. Például 2001-ben a vallási hovatartozás tekintetében
száznál több válaszadási lehetőségre voltak kódok, és aztán voltak az egyéb jelzők. Gondolom
ezek után egyetértünk abban, hogy nagyon fontos az, hogy ilyen adatokat kapjunk. De hogy a
2001-es példát még egyszer idehozzam: akkor kizárólag csak az egészségi állapot szerepelt,
de abba beleértettük a fogyatékosságot is, most viszont a fogyatékosokat képviselő
szervezetek kérésére – hogy egyúttal Nyakó Istvánnak is válaszoljak – beletesszük a
fogyatékosságot is, mint egy fontos jelzőt, nehogy valaki úgy gondolja, hogy az egészségi
állapotban az nincs benne. A részletszabályok kidolgozása a szakma dolga, mi csak a
lehetőséget, illetve a kötelezettséget teremtjük meg. Hogy szakmailag melyik a legjobb
kérdés, annak eldöntése a szakemberek feladata.

Wittner Máriához kapcsolódva szeretném elmondani, hogy a Magyar Szocialista
Pártot már régóta foglalkoztatja a vallás kérdése. Ez régi hagyomány. Én rosszindulatú
megközelítésnek tartom, amikor úgy gondolják, hogy azok, akik a népszámláláskor kifejezik
azt, hogy melyik felekezethez vagy valláshoz tartoznak, túlzó számokat hoznának létre. A
kérdésre lehet válaszolni, illetve meg lehet tagadni a választ. Hogy ez miért kevésbé
megbízható, mintha egy háromezres vagy egy ezres mintán csinálunk egy vallásszociológiai
felmérést, azt nem pontosan értem. Egyébként mind a kettőnek vannak igazságelemei. A
finanszírozás viszont ettől teljesen független kérdés, ennek a kérdésfeltevésnek nem célja az,
hogy a támogatottságot financiálisan így vagy úgy díjazza, mint ahogy Magyarországon ilyen
rendszer még soha nem is volt.

De ha már itt tartunk, nem tudom megállni, hogy a szakmai vénámat ne próbáljam
meg – remélem sikerrel – fitogtatni. A helyzet az, hogy az 1 százalékos felajánlás arányában
tett kiegészítés azokat a típusú közösségeket preferálja, ahol a fiatal adófizető emberek
vannak többségben, éppen ezért azokat meg diszkriminálja – s ezek a nagy népegyházak –,
ahol a jövedelemmel még nem, vagy csak kisebb jövedelemmel rendelkező, illetve nyugdíjas
tagság nagyobb arányban van jelen. Ez tehát ebből a szempontból igazságtalan. Más
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szempontból persze nyilván a másik rendszert lehet megkérdőjelezni. Egyébként létezik olyan
rendszer is, amelyik mind a két lehetőséget biztosítja. Aki azt választja, hogy az 1 százalék
alapján számolják ki a kiegészítő támogatást, annak azt a lehetőséget adja, aki pedig a
népszámlálás alapján kéri, az az alapján kapja. Annak a lehetőségnek az elutasítása, hogy
megkérdezzük a vallási hovatartozást, semmire nem kötelezi a kormányzatot, amely adott
esetben megváltoztatja majd a finanszírozást, ami – hangsúlyozom – nem tárgya ennek a
törvényjavaslatnak, mert horribile dictu vagy ad absurdum akár a 2001-es népszámláláshoz is
igazíthatná.

Ami az egyházakkal való egyeztetést illeti: az előző ciklusban együtt ültünk Nyakó
képviselő úrral a bizottságban – hogy az előző bókot visszaadjam –, s akkor elnökként
elmondtam, mi akkor is örülünk, ha Nyakó képviselő úr jelen van a bizottsági ülésen és akkor
is örülünk, ha nincs jelen. Ilyen szempontból a kölcsönös tisztelet és a nemzeti
együttműködés rendszere jegyében azt tudom mondani, hogy már az előző ciklusban is
egyeztettünk az egyházakkal – amit az akkori kormány sajnos nem tett meg –, és a
magyarországi vallásos társadalmat képviselők 98 százaléka kérte, hogy ez kerüljön be a
kérdések közé, s mi ennek a kérésnek eleget teszünk, már csak azért is, mert magunk is úgy
gondoljuk, hogy ez így helyes. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Kölcsönös a tiszteletünk, én is tisztelem elnök urat akkor
is, ha jelen vagyok és akkor is, ha nem vagyok jelen, bár hozzáteszem rögtön: kapásból
rosszindulatot feltételezni a mi jó szándékú kérdéseinkkel kapcsolatban talán valamennyire
túlzó. Ugyanakkor örülök, hogy kitértünk a finanszírozásra, mert egy-két dologra rávilágított
elnök úr válasza.

Mindazonáltal el kell mondanom azt a félelmünket, amely a vallási és a nemzetiségi
hovatartozással kapcsolatos kérdésre vonatkozik. Amikor a kisebbségi törvényt módosítottuk
és a kisebbségi listákkal kapcsolatban megfogalmaztuk az álláspontunkat, éppen Németh
Zsolt úr – aki az előbb egy másik törvénymódosítás kapcsán itt volt nálunk – mondta el, hogy
a roma választók pont a származásuk miatt félnek egy kisebbségi listára felvetetni magukat.
Az pedig tény, hogy a most megalakult parlamentben van egy olyan párt, amelyik
diszkriminatívan áll a roma honfitársainkhoz, akárcsak a zsidó honfitársainkhoz. Ne mondjuk
azt és ne rázzuk le magunkról, hogy a múlt már végképp véget ért, hiszen volt egy olyan
választás, ami forradalom volt. Ebben az országban az elmúlt hatvan évben bélyegeztek meg
zsidókat azért, mert zsidók, méghozzá súlyosan. Az elmúlt negyven évben, a rendszerváltás
előtt az álmoskönyv szerint nem volt szerencsés, ha valaki bevallotta és megvallotta a vallásos
érzületét. S megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban a romákkal kapcsolatban
megjelentek olyan igazságtalan kitételek is, amelyek a bűnelkövetőket egy kalap alá vették a
romákkal. Ezért úgy gondolom, hogy az az érzékenység, ami a népszavazási kérdésekben e
két tekintetben benne foglaltatik, létező dolog, ezért a szavazás során tartózkodni fogunk.
Köszönöm.

ELNÖK: Balog Zoltán képviselő úr!

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Képviselő úr ingoványos talajra tévedt. Ha arról beszél,
hogy az elmúlt hatvan évben negatívan különböztettek meg romákat és zsidókat
Magyarországon, akkor azt is el kell mondani, hogy katolikusokat meg reformátusokat is. Én
emlékszem még arra a negyven évre. De vegyünk példát a katolikusokról meg a
reformátusokról, akik ennek ellenére vállalják az identitásukat. Ebben a dologban egyáltalán
nem értünk egyet.
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Egyébként nem rosszindulat a részemről ezt mondani, mert a Magyar Szocialista
Pártnak van egy történelmi hagyománya. Nem is olyan régen az egyházakkal különösen is
foglalkozott az Állami Egyházügyi Hivatal – ez az egyik jelzés –, amit az önök elődpártja
tartott fenn és működtetett, nem beszélve más, nagyon súlyos dolgokról, ami a magyar
vallásos embereket – nemcsak a keresztényeket, hanem a zsidókat is – negatívan
diszkriminált. Az elmúlt negyven évben tisztességes vallásos zsidónak lenni Magyarországon
nem volt sokkal könnyebb, mint katolikusnak vagy reformátusnak. De ez már a történelem
része. Ebben valószínűleg nem fogunk egyetérteni, de abban bizonyára egyetértünk,
mindannyiunknak az az érdeke, hogy egy olyan országban éljünk, ahol mindenkinek
természetes joga – s ezt jó szívvel, félelem nélkül meg is tudja tenni –, hogy elvállalja a saját
identitását, akár az etnikait, akár a vallásit. Mi ebbe az irányba haladunk és mindenkit
bátorítunk arra, hogy ezt tegye meg. Egyébként pedig a magyar alkotmányosság rendszerébe
és a népszámlálás rendszerébe is mindenki beletekinthet, én ezt felajánlottam azon
kisegyházak képviselőinek is, amelyek aggályokat fogalmaztak meg. Be lehet tekinteni a
népszámlálási rendszer biztonságába. Senki nem juthat olyan adatokhoz, ami bárkit
beazonosíthat felekezeti vagy más módon, ami miatt diszkrimináció érhetné. Ez a félelem
tehát nem megalapozott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mirkóczki Ádám!

MIRKÓCZKI ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nyakó képviselő úr
felvetésére szeretnék röviden válaszolni. Képviselő úr nyilvánvalóan a Jobbikról beszélt, és a
különböző félelmek megalapozóiként állított be minket. Még egyszer felhívnám a figyelmét,
hogy mind a vallásossággal, mind a nemzetiséggel kapcsolatos kérdésre a válaszadás
önkéntes, s az utóbbi időben tudtommal mindig is az volt. Egy az egyik.

A másik: nem tudom, ön hány lakossági fórumot tartott a mostani választási
kampányban. Én több mint hatvanat tartottam Heves és Borsod megyében, amelyeken nem
kevés cigány származású ember vett részt, és egyáltalán nem tapasztaltam a szemükben
félelmet. Ahhoz, hogy a cigányságot hogy kezeli a magyar társadalom és miért vannak olyan
helyzetben, amilyenben vannak, nagymértékben hozzájárult az a szemlélet, amelynek az önök
kormánya is élenjárója volt, hogy szavazógépeknek tekintették a cigányságot. Ezért tartanak
ma itt! Szeretném hangsúlyozni, hogy azok a cigány honfitársaink, akik eljöttek a
fórumainkra vagy olvasták a mi programunkat, egészen más véleményen vannak, mint
például az önök pártja, amelyik minden állandóan nácizik vagy fasisztázik. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Farkas Flórián!

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A magyarországi
cigányság vállalta a regisztrációt, most meg már még inkább vállalja, nem fél tőle, és vállalja
a hovatartozását.

Ami pedig a diszkriminatív eljárást illeti: az a kisebbségek egészével szemben –
beleértve a magyarországi cigányságot is – tényleg volt, méghozzá a szocialista-liberális
kormányzat részéről akkor, amikor a kisebbségeket megfosztotta alapvető politikai és
érdekvédelmi jogától, a kedvezményes mandátumától. Ez komoly politikai adóssága a
szocialista-liberális kormányzatnak. Ezen érdemes lenne elgondolkodni. A programokról
most nem beszélek.

Összességében a magyarországi cigányság vállalja a regisztrációt. Egyébként annak
érdekében, hogy az integráció pontosan célba érjen, tudni is kell, hogy hányan vagyunk mi,
cigányok Magyarországon.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a képviselő hölgyek és urak
figyelmét, hogy a népszámlálási törvényről, annak az általános vitára való alkalmasságáról
van szó. Kérem, hogy értékes hozzászólásaikkal ebben a mederben segítsék elő a bizottság
munkáját. Nyakó István képviselő úr következik.

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Balog Zoltán elnök úr elszólta
magát, mert ezek szerint az egyházak egy részének mégiscsak voltak aggályaik a vallási
kérdés beemelésével kapcsolatban, ugyanis az imént azt mondta elnök úr, hogy a
kisegyházaknak voltak aggályaik és ő valamilyen módon megnyugtatta őket. Az eredeti
kérdésemre viszont azt mondta, hogy lezajlottak az egyeztetések és probléma nem volt. Ezek
szerint mégis volt. Akkor tehát nem maradtam egyedül a javaslatommal és a véleményemmel,
rajtam kívül vannak még a Ház falain kívül is olyanok, akiknek vannak aggályaik. Köszönöm
elnök úrnak ezt a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Wittner Mária!

WITTNER MÁRIA (Fidesz): El szoktam töprengeni azon, hogy van egy ateista párt,
amelyik üldözte az egyházat, ezzel együtt én nem féltem, mert 1955-ben is meg volt
keresztelve a gyerekem meg 1973-ban is. Én római katolikus vagyok és ezt nem szégyellem.
Azt viszont nem értem, hogy ennek az ateista pártnak hogy lehet egyházi tagozata. Jó lenne,
ha ezt megmagyarázná nekem. Ezt nagyon megköszönném.

ELNÖK: Továbbra is maradjunk az előterjesztésnél, amelyik a népszámlálásról szól.
Az előterjesztőnek adom meg a szót.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Csak egyetlenegy mondat Nyakó képviselő úrnak. Ha
idéz, akkor pontosan idézzen. Mert mit mondtam? Azt, hogy a magyarországi vallásos
társadalmat képviselő egyházak 98 százaléka támogatta, sőt kérte azt, hogy vegyük be.
Maradt 2 százalék, például a MAZSIHISZ, amely a zsidó vallásos társadalom egészét
képviseli, ő valóban azt mondta, hogy inkább ne. Azt mondtam, hogy 98 százalék támogatta.
Nem azt mondtam, hogy nem volt probléma, hanem azt mondtam, hogy 98 százalék
támogatta. Azt kérem, hogy ha engem idéz, akkor pontosan idézzen, mert különben súlyos
zavarok keletkezhetnek a mi kommunikációnkban, ami egyébként nagyon derűs és elfogadó.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Elérkezett az idő, hogy a bizottság állást foglaljon arról a kérdésről, hogy
vajon általános vitára alkalmas-e az előterjesztett törvényjavaslat.

Szavazás

Először arról kell szavaznunk, hogy a bizottság támogatja-e a tárgysorozatba-vételt. Ki
ért egyet a tárgysorozatba-vétellel? (15) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki tartózkodott? (4)

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (15) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatja a tárgysorozatba-vételt és az
általános vitára való alkalmasságot.

Előadót kell állítania a bizottságnak. A bizottság többségi véleményének ismertetésére
Csöbör Katalint kérem fel. A kisebbségi véleményt ki ismerteti? (Nyakó István.) Nyakó István
képviselő úr.
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A következő napirendi pont megtárgyalása előtt szeretném felhívni a képviselő
hölgyek és urak figyelmét, hogy a plenáris ülés ma este 8 órakor folytatódik. (Harrach Péter:
Folyamatosan megy a plenáris ülés.) Amikor összeültünk, akkor még az az információm volt,
hogy este 8 órakor folytatódik. Akkor jó hírem van, most is megy az ülés és mi itt
párhuzamosan nyugodtan ülésezhetünk. Köszönöm szépen.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/25. szám) (Általános vita)

3. napirendi pontunk a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat. Két civil szervezet jelezte, hogy ehhez a napirendhez
hozzá kíván szólni. Jelenleg még nincs ügyrendünk, ezért majd ki kell alakítania a
bizottságnak az ügyrendjét és állást kell foglalnia abban, hogy milyen kivételezett szervezetek
milyen szempontok alapján kerülnek meghívásra általánosan, illetve az adott témához. S arról
is az ügyrendben kell majd rendelkezni, hogy a szervezetek milyen időkeretben és hogyan
szólalhatnak meg. A büntető törvénykönyv módosításával kapcsolatos napirendhez a Magyar
Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért kért hozzászólási lehetőséget.

Gulyás Gergelynek adom meg a szót ügyrendben.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Javaslom, hogy adjuk meg nekik a szót egy
időkeretben, és mivel ez is egy hosszú témakör, azt javaslom, hogy az egyes frakciókra
vonatkozóan is fogadjunk el időkeretet. Négy kérdésről van szó, s ha mindegyikre két percet
szánunk – ami az általános vitára való alkalmasság tekintetében elegendő –, akkor
frakciónként nyolc-nyolc percben szólalhatnak meg a képviselők. Ez az ügyrendi javaslatom.

ELNÖK: Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Érdekes a helyzet. Én
egyben egy jogvédő szervezet képviselője is vagyok, amely szervezet Balog elnök úr
jóvoltából többször kapott szót az előző ciklusban. Nagyon köszönjük ezt ezúton is, ez
nagyon derék dolog volt. Viszont ha jól tudom, a most megjelent két szervezet egyfajta
állandó meghívotti státuszt kapott ezekre az ülésekre (Balog Zoltán: Nem éppen.), akkor nem
tudom, hogy milyen jogcímen kaptak meghívást, mindenesetre nagyon hiányolom a Nemzeti
Jogvédő Szolgálatot, amelynek az ügyvezetője képviselőként ugyan itt ül, de a Nemzeti
Jogvédő Alapítvány, amely partnerszervezetünk, nem kapott meghívást és ezt sérelmezem.
Azt kérem, hogy a meghívottak köre ne önkényes válogatás alapján kerüljön kiválasztásra.
Mivel a Nemzeti Jogvédő Alapítvány nincs itt, nem tudom támogatni az ő megszólalásukat
sem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ők nem meghívást kaptak, hanem bejelentkeztek. Ilyen alapon viszont a
jövő hónapban 360 szervezet fog bejelentkezni, és vagy mind a háromszázhatvanat meg
fogjuk hallgatni, vagy pedig valamiféle normatív módon rendelkezünk arról, hogy milyen
feltételrendszer mellett lehetséges ez. Mivel pillanatnyilag nincsenek meg az erre vonatkozó
eljárási szabályok és a jelenleg hatályos Házszabállyal összhangban nem rendelkezünk
ügyrenddel, ezért most a jogszokás alapján – miután bejelentkeztek – arról kell állást foglalni,
hogy milyen időkeretben kapjanak szót. Mi volt az ügyrendi javaslat?

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az, hogy nyolc percben szólalhassanak meg,
ugyanúgy, mint a frakciók.

ELNÖK: Azért válasszuk ketté a kérdést.
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BALOG ZOLTÁN: Ügyrendi kérdésben frakciónként csak egy hozzászólás
lehetséges. Tartsuk be a Házszabályt!

ELNÖK: Vágjuk kétfelé ezt a kérdést, mert külön státuszuk van a bejelentkezett
szervezeteknek és külön státuszuk van a frakcióknak. Ennek következtében az első kérdést
teszem fel szavazásra, amely úgy hangzik, hogy 8-8 percben adjunk lehetőséget a két
szervezetnek arra, hogy hozzászóljanak. Ki ért ezzel egyet? (Látható többség.) A két
szervezet majd 8-8 percben hozzászólhat, de csak a képviselők után.

Elnézést kérek, ebben a kérdésben két szavazásra van szükség. Először arról kell
szavazni, hogy hozzászólhatnak-e, és utána arról, hogy milyen időkeretben.

Ki támogatja, hogy a bejelentkezett szervezetek hozzászólhassanak? (14) Ki nem
támogatja? (3) Ki tartózkodott? (2).

Az volt a javaslat, hogy 8-8 percben szólhassanak hozzá. Van-e más javaslat?

HARRACH PÉTER: Én megfelezném, mert négy perc alatt is mindent el lehet
mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki ért egyet azzal, hogy négyperces időkeretben
szóljanak hozzá? (13) Ki nem ért vele egyet? (2) Ki tartózkodott? (4) A bizottság a két
társaságnak a képviselői hozzászólások után négy-négy percben ad lehetőséget a
megszólalásra.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Lenne egy kérdésem. Miután az LMP álláspontja majdnem
teljesen megegyezik a Társaság a Szabadjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság
álláspontjával, van-e lehetőség arra, hogy az én időkeretemből átadjak valamennyi időt ennek
a két szervezetnek?

ELNÖK: A képviselői jogosultság és a bejelentkezési jogosultság két különböző
státusz. Ha vállalja az azonosságot a két társadalmi szervezettel, az teljesen rendben van.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Ebben az esetben örömmel vállalom az azonosságot.

ELNÖK: Gondoltam és egyáltalán nem lep meg, de a képviselői jogállás és a
bejelentkező szervezetek jogállása jogilag nem azonos.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Értem, csak úgy gondoltam, hogy felvetem ügyrendiként.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy korlátozzuk a képviselőcsoportok hozzászólási
idejét? (12) Ki nem ért vele egyet? (3) Ki tartózkodott? (4) A bizottság egyetért az időkeret
korlátozásával.

Most jön az időkeret meghatározása. A javaslat: 8 perc.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Javasolom az időkeret emelését. Ha már
korlátozzuk az időkeretet, akkor legyen az 15 perc, amennyi a plenáris ülésen az általános
vitában is lenni szokott.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy 15 perces időkeretben szólalhassanak meg a
képviselőcsoportok? (3) Ki nem ért vele egyet? (12) Ki tartózkodott? (4).
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Az eredeti javaslatot teszem fel szavazásra. Ki ért egyet a 8 perccel? (12) Ki nem ért
vele egyet? (4) Ki tartózkodott? (3) Köszönöm, a játékszabályok kialakultak.

Kívánnak-e egyeztetni a képviselőcsoportok, hogy közülük ki használja ki az
időkeretet? (Nem.) Akkor belevághatunk. Az egyes képviselőcsoportok 8-8 percben fejthetik
ki véleményüket a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával kapcsolatban. Arra kérem a képviselő
hölgyeket és urakat, hogy próbáljanak a napirendről és az általános vitára való alkalmasságról
beszélni.

Az előterjesztők részéről senki nem jelent meg az ülésen, de részükről ez csak
lehetőség és nem kötelesség. Feltételezem, ha nem is tanulta meg mindenki szövegszerűen a
normát, de legalább olyan szinten magáévá tette, hogy érdemben tud hozzászólni a témához.
Gaudi-Nagy Tamásnak adom meg a szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ebben az időkeretben a hozzászólások és a
viszontválaszok is benne vannak? Ez tehát egy keretidő?

ELNÖK: Igen.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor megpróbálom így beosztani. Ez egy
ilyen helyzet.

Hozzászólások

Az alkotmányügyi bizottságban – amelynek magam is tagja vagyok – tegnap elég
részletes vita folyt erről a témáról. A felvezetésem nagyjából hasonlóan kell kezdenem, mint
ahogy kezdtem az állampolgársági törvényjavaslat tárgyalásakor. A Jobbik képviselőcsoportja
ott részletesen kifejtette az álláspontját, aminek itt csak a rövid summázatára szorítkoznék,
előrebocsátva azt, hogy természetesen általános vitára alkalmasnak tartjuk a javaslatot,
figyelemmel arra, hogy közbiztonsági válsághelyzet van az országban, egészen drámai
állapotban van a közbiztonság. Sőt ki kell egészítenem azzal, hogy közbiztonsági és emberi
jogi válsághelyzet van. Ezen a két területen katasztrofális a jogok érvényesülése. Sok más
területen is, de ezen a kettőn hangsúlyozottan.

Vannak olyan régiói az országnak, ahol gyakorlatilag élhetetlen viszonyok vannak,
Mirkóczki képviselőtársam említette Nógrád és Borsod megyét, de hasonló a helyzet
Somogyban vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A jogalkotónak azonnali hatékony
lépéseket kell tennie a tömeges bűnözés visszaszorítására, mégpedig elsősorban a megélhetési
bűnözés és a cigánybűnözés visszaszorítására. A helyzetet úgy lehet jellemezni, hogy ha egy
kistelepülésen valaki elmegy otthonról, mert a városban dolga van, aggódnia kell, hogy mire
visszamegy, megvan-e a háza berendezésestől, a termőföldjén a termények megtalálhatók-e,
illetve ha elmegy a helyi kocsmába vagy elküldi a gyermekét a boltba, akkor azért kell
aggódnia, hogy épségben tér-e vissza és a pénztárca akkor is nála lesz-e vagy sem. Ez a
helyzet áldatlan és mindenképpen megoldást kíván.

Az alkotmányügyi bizottságban elmondtam, de itt is el kell mondanom, hogy az
előterjesztés egy szűkebb fok. Sokkal többet lehetne és kellene tenni a közbiztonsági
válsághelyzet megoldása érdekében. Az előterjesztés szerinti témák vagy megoldási
javaslatok egy része fontos és jó, de kevés, s olyan előterjesztés is van, amelyik nagyon nem
jó. Ilyen a Btk. 269/C. §-a szerinti holokauszttagadási tényállás, amely a módosítás után
kiegészülne a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadásával. Ez szabadságjogi téma.
Láthatóan két szabályozási irány van, egy közbiztonságot kezelő és egy szabadságjogokat
kezelő rész. Az előterjesztés 6. §-a abszolút vállalhatatlan, mert már akkor is
alkotmányellenes volt, amikor utolsó ülésnapján elfogadta a Gyurcsány-Bajnai-korszak



- 31 -

Országgyűlése, mert a véleménynyilvánítási szabadságot megengedhetetlen módon
korlátozza. Én egyébként megtettem volna azt a gesztust – függetlenül attól, hogy nem
támogattam a jogvédő szervezetek megszólalását azért, mert a nemzeti jogvédők nem
lehetnek itt –, hogy ismertetem az ő javaslatukat, de ezt most nem kell megtennem, mert ők
maguk meg fogják tenni, de maximálisan egyetértek velük abban – s nem súlytalan
szervezetekről van szó, nem azért szavaztam ellenük, mert nem komoly szervezetek –, hogy a
demokratikus közéletet súlyosan veszélyezteti az, ha a múltról, a történelmi tényekről nem
lehet szabadon, korlátozásmentesen vitatkozni, beszélgetni. Hiába egészítjük ki! A
hungarocídium tagadása miért nem része a tényállásnak, azaz ha valaki tagadja a mohácsi
vész vagy a doni katasztrófa áldozatainak a létszámát, az miért nem büntetendő? Végtelen
hosszúra lehetne nyitni a sort, de nem szabad, mert ez egy zsákutca. Nagyot csalódtunk
Sólyom László köztársasági elnök úrban, amikor ezt a törvényt nem vitte Alkotmánybíróság
elé, hanem aláírta és kihirdette. Korábban három esetben odavitte és az Alkotmánybíróság
ezeket mind alkotmányellenesnek is találta. Én ezt tévútnak érzem és nagyon bízom benne,
hogy ez nem kerül majd elfogadásra. Arra kérem az előterjesztőt, hogy ezt a részt vonja
vissza, hogy ne hozza méltatlan helyzetbe a Házat.

A középmértékes büntetéskiszabási szabály alapvetően visszahozza a korábbi modellt,
azonban egy nagyon fontos disztinkciót nem tesz. Ennek az a lényege, hogy a bűnösség
fokához igazodottan kell kiszabni a büntetést, de ha –tól –ig mérték van, akkor a –tól –ig
mérték közepéről kell kiindulni. A bírói ítélkezési gyakorlatba így szól bele a jogalkotó –
beleszólhat, megteheti –, de a politikai szabadságjogok gyakorlói tekintetében az elmúlt nyolc
év kifejezetten önkényuralmi jellegű gyakorlata sokszor tolta át az embereket a büntetőjog
határán. Egy tüntetés részvevőjét, egy egyesület tagját tolta át a büntetőjog kategóriájába. Azt
gondolom, itt kifejezetten kellene egy kivételt tenni, mert egy Borsod megyei faluban
intézkedő rendőrjárőrre szamuráj karddal támadó cigány család fellépése a társadalomra
veszélyességi szempontból ég és föld különbségben áll egy olyan tüntető hozzáállásával, aki a
társát védi meg egy rendőrgumibottól úgy, hogy odalép egy védőmozdulattal, amit a rendőri
és a bírói gyakorlat manapság kőkeményen hivatalos személy elleni erőszaknak tekint. Pedig
ég és föld a különbség a kettő között és nem lehet őket összemosni. Ha ez így lesz, akkor egy
tüntetés kissé forrófejű részvevője, aki nem kockakövet hajigál, nem kukát borogat, hanem
csak odalép egy rendőrhöz, hogy megvédje a társát, ugyanúgy egy középmértékes büntetés
kiszabása alá kerül, ami szerintem nagyon veszélyes.

A három csapás témával alapvetően egyetértünk. Ezt a javaslatot egyébként 2008
őszén Olaszliszkán Vollner János jelenlegi képviselőtársunk, a Magyar Gárda akkori
szóvivője jelentette be, tette közhírré. Nagyon örülünk, hogy a Fidesz-KDNP-frakció
magáévá tette ezt a javaslatot, bár ez lehetne még keményebb és szigorúbb is. Szlovákiában és
az USA-ban már bebizonyosodott, hogy működik ez a modell.

Sok minden azonban kimaradt a javaslatból, például a szabálysértési értékhatár
leszállítása a vagyon elleni bűncselekményeknél 2 ezer forintra, vagy – megkockáztatom –
akár nulla forintra. Aki más dolgát elveszi, az bűncselekmény legyen, s akkor ennek sokkal
keményebb lenne az elrettentő ereje.

S még egy dologra felhívnám a figyelmet: a jogszabályalkotás önmagában nem
elegendő eszköz a bűnözés visszaszorítására. A büntetés elkerülhetetlensége a legkomolyabb
visszatartó erő, magyarul, a rendőrségi szervezetet teljes körűen át kell alakítani, az
alkalmatlan vezetőket el kell távolítani, vérfrissítést kell végrehajtani, és új szervezetre is
szükség lenne, például a csendőrségre, amelyet a mi programunk tartalmaz. Remélhetőleg
ebben partner lesz a Fidesz és a KDNP. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Harminc másodperce maradt a Jobbiknak. Gulyás
Gergelynek adom meg a szót.
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DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. A javaslatokat
értelemszerűen mi is támogatjuk.

Fontosnak tartom elmondani – ami az alkotmányügyi bizottság tegnapi ülésén is
előkerült –, hogy amikor a jogalkotó a büntetési eljárásban a tárgyalási szakban az ítélet
meghozatalakor a bíró számára előírja, ahogy a büntetési tétel középmértéke az irányadó,
akkor ez természetesen nem egy kötelezően alkalmazandó rendelkezés, csupán azt jelenti,
hogy a bírónak indokolási kötelezettsége van akkor, ha ettől el szándékozik térni. Ezt
mindenképpen indokoltnak tartjuk, mint ahogy indokoltnak tartjuk a szigorúbb
büntetőpolitikát is, de – mielőtt az ezzel kapcsolatos kritikák megjelennek, elmondom – azzal
együtt tartjuk indokoltnak, hogy önmagában a szigorúbb büntetőpolitika kétségkívül nem fog
előrelépést jelenteni, ha azt nem követi a büntetések elkerülhetetlensége. Itt tehát több
intézkedéscsomagot kell látni és annak az egyik része ez.

A három csapás törvényt a Fidesz a választási kampányban is többször megígérte.
Egyetértünk vele, szükségesnek tartjuk. Az MSZP részéről ezzel kapcsolatban is felmerültek
olyan aggályok, hogy a harmadik elkövetést követően már nincs vesztenivalója az
elkövetőnek és ez hova vezethet. A mi véleményünk szerint viszont a második elkövetést
követően erős visszatartó erőt jelenthet az, hogy ha öt és tíz év közötti büntetéstétellel
fenyegetett bűncselekményt harmadszor is elkövet az illető, akkor nem számíthat arra, hogy a
jövőben ismételten szabadlábra kerül. Mi ezt nem tartjuk eltúlzottnak, sőt indokoltnak és
fontosnak tartjuk, de erre is vonatkozik az, amit a korábbiakban elmondtam, nevezetesen hogy
ez is egy intézkedéscsomag része.

Gaudi-Nagy Tamás említette a hivatalos személy elleni erőszak problémáját. Én
viszont itt inkább a bírói jogalkalmazás tekintetében látok gondokat. Tény, ha ezeket az
ítéleteket megvizsgáljuk, különösen azokat, amelyek 2006-ban születtek – de akár azt
követően vagy azt megelőzően is –, akkor azt látjuk, hogy a hivatalos személy elleni
erőszaknál a hivatalos személyi minőséget a jogalkalmazás sok esetben nem csupán minősítő
körülménynek vagy a súlyosabb tényállás alapjának tekinti, hanem sajnos könnyebben
állapítja meg ezt a bűncselekményt akkor is, amikor nem lenne megállapítható. Én nem abban
látom a gondot, hogy a forrófejű tüntető ha már valóban erőszakot alkalmaz a rendőrrel
szemben, akkor egy súlyosabb büntetési tétellel büntetendő cselekmény hatálya alá esik, mert
ez rendben lenne – szerintem legalábbis –, a gond ott van, hogy ha nem történik meg az
erőszak, csak van egy fenyegető fellépés, akkor is nagyon sok esetben kerül sor a terhelt
elmarasztalására.

Itt egy másik problémakört kellene elővenni – de ez nem része ennek a javaslatnak –,
hogy az elmúlt húsz évben egy eset kivételével miért nem tett rendőr rendőrre terhelő
vallomást, s amikor a bíró megállapítja az ítéletében, hogy a rendőr hazudott, akkor vajon
nem lenne-e elvárható a bírótól, hogy ismeretlen tettes ellen hivatalból tegyen feljelentést,
merthogy bűncselekményt észlelt. Ez adna lehetőséget arra, hogy alap nélküli büntetések
kiszabására ne kerülhessen sor.

A vagyon elleni bűncselekményeknél nem feltétlenül az a fontos, hogy 10 vagy 2 ezer
forint a határ, hanem a forma, az, hogy a 10 ezer – vagy korábban a 20 ezer – forint alatti
értéknél a jegyző vagy a szabálysértési hatóság hatáskörébe kerül az ügy. Ez ebben a
formában nyilvánvalóan képtelenség volt. Olyan eljárást kell kialakítani, függetlenül attól,
hogy hol húzzuk meg a szabálysértés és a bűncselekmény között a határvonalat, ami
elkerülhetetlenné teszi azt, hogy az elkövetőnek ezt a pénzt be kelljen fizetnie vagy közmunka
keretében le kelljen dolgoznia, s akkor mindegy, hogy szabálysértési-e a tényállás vagy
büntető.

Az utolsó módosítással kapcsolatban röviden szólnék. Itt a nemzetiszocialista és a
kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásáról van szó. E tekintetben én nem
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feltétlenül értek mindenben egyet az előterjesztéssel, de a frakciófegyelem részeként
természetesen támogatom, mégpedig azért támogatom, mert a választási kampányban
ígéretként hangzott el ennek a kiegyenlítése, s akkor nem úgy foglalt állást a Fidesz-frakció,
hogy sem ezt, sem azt, hanem úgy, hogy ezt is. Ugyanakkor én is úgy gondolom, hogy ha már
a köztársasági elnök aláírta, akkor egy alkotmányossági vizsgálatnak kell követnie. A törvény
nyilván hatályba fog lépni, de az eddigi alkotmánybírósági gyakorlat ismeretében nem vagyok
biztos abban, hogy ez a törvény kiállná az alkotmányosság próbáját. De az mindenképpen
támogatandó és helyes cél, hogy egyenlő mércével kell mérni, mert ahogy az emberi
méltóságot is egyenlő mércével mérjük, úgy egyenlő mércével kell mérni azt is, hogy ha
valaki az áldozatok méltóságát megsérti. Az más kérdés, hogy az egyenlő mérce pontosan
micsoda. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A Fidesz hat percet használt fel az időkeretéből. Nyakó István következik.

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Osztom néhányuknak
az aggályát. Egy életből vett példát mondok a három csapással kapcsolatban. Ha valaki
rendőrre támad egy politikai megmozduláson, utána egy kocsmai nézeteltérés során erőszakot
alkalmaz, majd pedig egy futballmeccs után a nemzeti érzéseinek akarja tanújelét adni azzal,
hogy rendőrt üt, akkor utána rendkívül súlyos büntetés kiszabására számíthat, ha elfogadjuk
ezt a szabályt. S érzelmileg bármennyire is egyetértek vele, emberi jogi bizottsági tagként és
politikusként nem tudok vele azonosulni és nem is fogok egyetérteni vele.

A holokauszttagadással és a kommunizmus bűneinek a tagadásával kapcsolatos
javaslatot támogatni tudjuk, azzal együtt, hogy ma nem vörös-, hanem inkább barna- vagy
feketeveszély és radikalizmus uralkodik, s nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.
Mindennek ellenére támogatni fogjuk ezt a javaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Az MSZP másfél percet használt fel. Harrach Péter képviselő úr!

HARRACH PÉTER (KDNP): Azt tapasztaljuk, hogy rendezetlen világ vesz
bennünket körül, s ez nemcsak a közbiztonságra érvényes, hanem az élet minden területére,
többek között az oktatás világára is. Ezért az itt előforduló módosításokat melegen
támogatjuk.

A három csapás törvény valóban azt a célt szolgálja, hogy a személy elleni erőszakos
bűncselekményt elkövetők ellen megvédje a társadalmat, és ez alkalmasnak látszik erre a
célra. Az oktatásban is napi hír, hogy a tanárok tekintélye csökkent, oly mértékig, hogy
veszélyeztetetté váltak. Ezt is szigorúbban kell büntetni.

A harmadik kérdés: nagyjából egyetértek azokkal, akik azt mondják – nem jogi
kifejezéseket használva, hanem az utca emberének szavaival élve –, hogy a történelmi tények
tagadása a hülyeség kategóriájába tartozik. A kérdés az, hogy büntetendő-e a hülyeség. Ez a
kérdésnek az alkotmányosságát illeti. A megkülönböztetés – s úgy látom ebben mindenki
egyetért – természetesen megszüntetendő, és ezt szolgálja ez a szerintem sem tökéletes
módosítás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A KDNP egy percet használt fel. Az LMP következik.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Köszönöm a szót. Mint ígértem, rövid leszek, mert kollégáim
biztosan el fogják mondani az LMP véleményét is. Az kérdés, hogy a hülyeséget büntetni
kell-e vagy sem. Az biztos, hogy 1999 óta folyamatosan csökken az ismertté vált
bűncselekmények száma, azt tehát nem lehet mondani, hogy azért indokolt a három csapás
törvény bevezetése, mert a bűncselekmények száma drasztikusan emelkedett. Azt sem
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gondoljuk, hogy ettől növekedni fog a társadalom biztonságérzete. Nem gondoljuk úgy, hogy
látszatintézkedéseket kell hozni, hanem a közbiztonság tényleges javítását kell előtérbe
helyezni. A három csapás törvény nem alkalmas arra, hogy ezt a célt elérjük. Gaudi-Nagy
Tamás említette az amerikai példát, én viszont pont az ellenkezőjét látom annak, mint amit ő
elmondott, merthogy ott is megbukott ez a modell. Mi úgy látjuk, hogy itt a Jobbik és a Fidesz
versengéséről van szó, mind a ketten attól félnek, hogy elveszítik a szavazóikat, ezért
szeretnék indokolatlanul ilyen hisztérikusan szigorítani a Btk.-nak ezt a részét. Ennek
bevezetése után Amerikában nem csökkent drasztikusan a bűncselekmények száma, a
börtönök viszont túlzsúfoltak lettek, ami anyagi szempontból igencsak megterhelő volt.

Annak örülünk, hogy mindenki – talán még az előterjesztők is – egyetért abban, hogy
a 6. § nem egy támogatandó dolog, legalábbis azt hallottam, hogy se a Fidesz, se a KDNP
nem támogatja. Ezek szerint erről nem is lesz nagy vita. Mi támogatjuk a Jobbiknak azt a
javaslatát, hogy ezt egyszerűen vegyük ki.

Nekünk alapvetően alkotmányossági aggályaink vannak. A legsúlyosabb dolog, amit
szeretnék megemlíteni: egyes esetekben kizárja az egyéniesítést ez a módosítás, egyes
esetekben kötelezően kiszabandó a életfogytig tartó szabadságvesztés, elveszi a bírák szabad
mérlegelési jogát. Nem hiszem, hogy ezek kiállnák az alkotmányosság próbáját.

Ezzel nagyjából mindent elmondtam, ezért abba is hagyom. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kezdődik a második kör azoknak, akiknek maradt
idejük. Kíván-e a Jobbik élni ezzel a lehetőséggel?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Igen, de a maradék időmet arra tartogatnám,
amikor már meghallgattuk a jogvédő szervezeteket.

ELNÖK: Ebben a körben tehát nem. Nyakó István kíván-e még egyszer szólni?
(Nyakó István: Köszönöm, nem.) A Fidesz?

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy mondat. Téves interpretációja történt
annak, amit mondtam. Én azt mondtam, hogy a törvényjavaslatot támogatjuk, s ennek
nemcsak a frakciófegyelem az oka, hanem az is, hogy a Fidesz és a KDNP is véget akar vetni
annak az időszaknak, amikor valaki mond valamit a választási kampányban, majd annak pont
az ellenkezőjét teszi. A közelmúltban már volt ilyen. Miután a választási kampányban ígéret
hangzott el arra, hogy ennek a féloldalas, sánta törvénynek a kiegészítésére sor fog kerülni,
ezért ezt a kiegészítést természetesen támogatjuk. Az más kérdés, hogy azokat az
alkotmányossági aggályokat, amiket alelnök asszony és Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunk
megfogalmazott, maximálisan osztom, de a magánvéleményemet ennél szélesebb körben nem
akarom ebben az ügyben ismertetni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is hozzászólnék a KDNP nevében. Kétségtelen tény,
hogy minden olyan felvetés, amely arról szól, hogy mennyiben alkotmányos és mennyiben
célszerű a Btk. módosítása, megfontolás tárgyát képezhetné. Azonban szeretném felhívni
képviselőtársaim figyelmét, hogy a jelenlegi hatályos törvényből kell kiindulnunk, és a
jelenlegi hatályos törvény úgy szól, hogy a holokauszttagadás büntetendő, más diktatórikus
cselekmény meg nem. Ez van benne a hatályos törvényben és ennek a módosítását célozza ez
a javaslat. Lehet alkotmányossági megfontolásokat hangoztatni, de amíg ez a hatályos
törvény, addig csak ez alkalmazható. Lehet elvi vitákat folytatni arról, hogy az emberi jogi
egyezmény 10. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak-e például a
véleménynyilvánítási szabadság korlátozására, arról viszont nem lehet vitatkozni, hogy ha
nem módosítjuk ezt a törvényt, akkor politikai értelemben vállalhatatlan, erkölcstelen,
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morálisan elfogadhatatlan törvényünk lesz. Amíg az Alkotmánybíróság ezt nem helyezi
hatályon kívül – ha egyáltalán van ilyen beadvány –, addig ezt a törvényt, ami egyoldalú és
vállalhatatlan, törvénytisztelő állampolgárként be kell tartanunk. Azért merem mondani, hogy
vállalhatatlan, mert a mi alapító atyáink mindkét diktatúra börtönében ott ültek. Ültek Szálasi
alatt és ültek a Rákosi-korszakban is. Ezek miatt én nem vagyok hajlandó ilyen hatályos
törvényhez a nevemet adni.

A többi kérdés pedig kétségtelenül olyan célokat tűz ki, amelyek a választási
kampányban megfogalmazódtak. S hogy egy kicsit válaszoljak az előttem szólónak is: a
bíróság jogalkalmazó szerv, amely a hatályos törvényeket alkalmazza, de a bírói mérlegelési
kör ettől még megmarad abban a körben, amit a törvényhozói akarat megszab neki. Ha egy
büntetőpolitikai célt el akarunk érni, akkor erre szükség van, főleg, hogy más országokban is
célra vezetett. Nem sérti a bírói mérlegelés körét, mert a bírói mérlegelés köre kiterjed az
egyes tényállásban foglalt dolgokra, enyhítő és súlyosító körülményekre, s a bíró mindezek
összességével a törvényi határon belül még tovább mérlegelhet. Akkor inkább úgy tenném fel
a kérdést: vajon egy országban lehetséges-e az, hogy ugyanazon cselekmény megítélése, a
jogalkalmazói gyakorlat a különböző bíróságokon ennyire eltér egymástól. Márpedig ha ez
így van, akkor sokkal jobban jár el a jogalkotó, ha megpróbál az egységes jogalkalmazás
irányába elmozdulni, ha kell, akkor a törvényhozás útján. Ez a válaszom arra, hogy miért
támogatja a KDNP a törvényjavaslatot, természetesen az említett fenntartásokkal. Ez
egyébként nem új törvény, hanem a hatályos jognak ezt a részét ezekben a kérdésekben
kívánja – nem teljes körűen – jobbá tenni. Mindezek alapján általános vitára alkalmasnak
tartom a törvényjavaslatot.

A Fidesz-frakciónak még van két perce. Wittner Mária következik.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én csak egy gondolat erejéig veszem igénybe az
idejüket. Szeretném megkérdezni, hogy a három csapás törvénynek lesz-e visszamenőleges
hatálya, hiszen a szocialista kormány kvázi terrorista cselekmények miatt letartóztatott
embereket, akiknek persze semmi közük nem volt a terrorizmushoz, s mint a tévéből kiderült,
az a bizonyos robbantgatás is iskolások kísérlete volt. Szóval egy merő hazugság volt az
egész.

Ha valaki egy embertelen kormány megdöntésére hív fel, az még nem terrorizmus. A
demokráciában az embernek joga van bármit kimondani, még azt is, hogy a kormány tűnjön
el a helyéről, mert csak tönkreteszi a magyar társadalmat. Sajnos ez meg is történt. Szeretném
elmondani, hogy én átvettem egy petíciót, miután megkértek erre. Megkérdeztem, hogy miért
nem a vezetőségnek adják át, s ők azt mondták, hogy azért nem a vezetőségnek, hanem
nekem, mert én ültem a börtönben. A petíciót – amely most itt van nálam – átvettem
Budaházy György édesanyjától és majd szeretném átadni az emberi jogi bizottság elnökének.
Rendben van a három csapás törvény, de felül kellene vizsgálni, hogy jogos volt-e azok
letartóztatása, akiket a kommunisták terrorizmus vádjával tartóztattak le. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Kereszténydemokrata Néppárt maradék két percében
Harrach Péter kíván szólni.

HARRACH PÉTER (KDNP): Nem fogom kihasználni a két percet, de egy mondatot
azért hadd mondjak és hadd vitatkozzam a kolléganővel. A személy elleni súlyos
bűncselekmények 80 százalékát az elkövetők 20 százaléka követi el, tehát a társadalomból
való kirekesztésük és nem pedagógiai szempontok érvényesülnek a büntetésnél. Ez ellen
pedig nem lehet azzal érvelni, hogy a börtönök túlzsúfoltak – ha így van, akkor börtönöket
kell építeni –, mert ettől még nem szabadíthatjuk rá a társadalomra ezeket a bűnözőket.
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyakó István képviselő úr!

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Egy anomáliára szeretném felhívni a figyelmet. Ha egy
javaslatunkat külföldi példával támasztjuk alá, az jó. Van holokauszttagadásról szóló törvény
máshol is, alkalmazzák is, de ezt nem vesszük figyelembe, ugyanakkor a három csapásra is
van külföldi példa, és ha ez alátámasztja az álláspontunkat, akkor hivatkozunk rá. Szerintem
ez nem helyes, s az se lenne helyes, ha az új parlament azzal kezdené a ténykedését, hogy a
holokauszttagadásról szóló törvényt visszavonja. Rendkívül rossz üzenete lenne ennek a
történetnek. Ezért mondom azt, hogy ám legyen, egészítsük ki a kommunizmus bűneivel is,
de ne vonjuk vissza. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A Fidesz is és a KDNP is úgy nyilatkozott, hogy
támogatja ezt az előterjesztést. Azt azért hozzátenném, a holokauszttagadás tényállására mint
általános gyakorlatra való hivatkozás nem felel meg a valóságnak, mert én úgy tudom, hogy a
világnak mindössze tíz országában büntetik a holokauszttagadást, tény, hogy ebből kilenc az
Európai Unióban van. Azt mondhatjuk tehát, hogy az Unión belül megosztott a gyakorlat, a
világon pedig ellentétes ezzel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Tímea!

SZABÓ TÍMEA (LMP): Én azért vitatkoznék Harrach Péterrel. Elég meglepőnek
tartom a hozzászólását. Ha jól értettem, azt mondta, hogy a cigány kisebbség tagjai követik el
leginkább az ilyen cselekményeket.

HARRACH PÉTER (KDNP): Egyáltalán nem ezt mondtam.

SZABÓ TÍMEA (LMP): Bocsánat, lehet, hogy ezt csak én gondoltam bele. Ezt az
állításom visszavonom. Én sokkal inkább a társadalmi integrációt tartanám célravezetőnek.
(Harrach Péter: A bűnözőit?) Egy bűnözőnek is vannak emberi jogai, és ha letöltötte a rá
kiszabott büntetést, akkor a társadalomnak az a feladata, hogy integrálja őt a társadalomba,
pontosan azért, hogy ne legyen visszaeső. Az nem lehet cél, hogy börtönöket építsünk, és az
sem lehet cél, hogy életfogytig leültessünk bűncselekményt elkövetőket csak azért, mert nem
vagyunk képesek őket integrálni a társadalomba, a munkaerőpiacra és az oktatásba.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehet, hogy legközelebb az áldozatok oldaláról is
megteszünk egy hasonló eszmefuttatást.

Most a szólásra jelentkezett társadalmi szervezetek képviselőinek adok szót 4-4 perces
időkeretben. Elsőként – az udvariasság és az illemszabályok szerint – dr. Simon Évának, a
Társaság a Szabadságjogokért képviselőjének. Parancsoljon!

DR. SIMON ÉVA, a politikai szabadságjogok program vezetője (Társaság a
Szabadságjogokért): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok!
Köszönjük szépen a lehetőséget mindazoknak, akik megszavazták, hogy a Társaság a
Szabadságjogokért nevében kifejthessem önök előtt a büntető törvénykönyv módosításával
kapcsolatos álláspontunkat. Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy nem szeretnénk
kivételezett szervezet lenni az emberi jogi bizottság előtt, és soha nem volt állandó belépőnk.
Ha olyan témák kerültek sorra az emberi jogi bizottságban, amilyenekkel a Társaság a
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Szabadságjogokért foglalkozik, akkor időben jeleztük részvételi szándékunkat és lehetőséget
kértünk arra, hogy felszólaljunk az ülésen. Ha ez önöknek megfelel, a továbbiakban is ilyen
módon szeretnénk hozzájárulni valamivel az emberi jogi bizottság munkájához.

Az időkorlátok miatt úgy osztottuk fel a témákat egymás között, hogy a három csapás
törvényről Fazekas Tamás, a Helsinki Bizottság képviselője fog beszélni.

ELNÖK: Egy szervezetről van szó?

DR. SIMON ÉVA, a politikai szabadságjogok program vezetője (Társaság a
Szabadságjogokért): Nem. Én Simon Éva vagyok, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő
szervezetnél a politikai szabadságjogok programvezetője. Azért, hogy ne legyen zavar,
ismertetem a TASZ álláspontját, s az ismertetés során kifejezetten a módosítás 6. §-áról lesz
szó, tehát a nemzetiszocialista és kommunista bűnök tagadásával kapcsolatos módosító
indítványról. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet most nem kíván a három
csapásról beszélni, mégpedig azért nem, mert időkorlát van. Mi a másik jogvédő szervezet, a
Helsinki Bizottság álláspontját teljes mértékben osztjuk, ellenezzük a három csapás
bevezetését Magyarországon.

Mielőtt rátérnék a büntető törvénykönyvre, engedjenek meg két mondatot azzal
kapcsolatban, hogy nagyon problémásnak látjuk azt a jogalkotási dömpinget, ami elindult az
utóbbi pár napban. A TASZ részéről csak kapkodtuk a fejünket. Azt gondoljuk, hogy a
jogalkotási törvény nem véletlenül létezik, annak a 17. és 18. §-a kimondja, hogy szükséges a
társadalmi egyeztetés, és szükségesek a gazdasági hatástanulmányok. Azt látjuk, hogy egy
olyan gyors tempójú jogalkotás indult meg, amiben önök sem az érintett feleket nem tudják
meghallgatni, sem az állami szereplőket, az ombudsmanokat, a civil jogvédő szervezeteket,
így várhatóan előbb-utóbb olyan elnagyolt jogszabályok születnek, amelyeket nagyon hamar
módosítani kell majd. Véleményünk szerint ilyen a Btk. 6-os módosító szakasza is, amely
álláspontunk szerint alkotmányellenes.

Engedjék meg, hogy egy példát mondjak erre. „Emberiség elleni cselekmények”
szerepel a törvény szövegében. A büntetőjog nem ismeri azt a fogalmat, hogy „emberiség
elleni cselekmény”, csak azt, hogy „emberiség elleni bűncselekmény”. Ha ilyen hibák vannak
a büntető törvénykönyv normaszövegében, akkor az nem alkalmas az általános vitára. Át
kellene gondolni és a kodifikációs szakmának megfelelően kellene ezeket a jogszabályokat
megalkotni ahhoz, hogy a büntető törvénykönyv – amelyik az egyik legalapvetőbb kódexünk
– pontos és megfelelő legyen. A TASZ álláspontja a 6. § módosításával kapcsolatban a
következő: az indokolás egyetlenegy mondata a 14/2000-es alkotmánybírósági határozat, amit
a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a Vajnai-ügyben már felülbírált. Véleményünk szerint ez
az érv nem elegendő ahhoz, hogy egy ilyenfajta véleményszabadságot korlátozó szabályozást
az Országgyűlés elfogadjon.

Azonkívül, hogy nagyon súlyos problémák vannak magával a szöveggel is, a
kriminalizálás egyszerűen nem megfelelő arra, hogy a magyar társadalom történelmi
tragédiákat kibeszéljen. A magyar társadalomnak nagyon súlyos kibeszéletlen traumái
vannak. Ha egyenlőség van a különböző történelmi tragédiák között és elfogadják ezt a
törvényt, akkor a továbbiakban erről sem tudnak vitatkozni – feltéve, hogy ez a törvény ilyen
tartalommal megy át –, s még itt a bizottságban sem.

Ezenkívül alkotmányellenes a törvény azért, mert áttöri az Alkotmánybíróság által
felállított tartalomsemleges szabályozási elvet, korlátozza a kutatás szabadságát, amely adott
esetben a történelmi tények összehasonlítását, összevetését is jelentheti, vagy akárcsak a
történelmi tények további kutatását. Úgy gondoljuk, nagyon súlyos három év börtönnel
fenyegetni azokat, akik egy blogon vagy egy internetes fórumon tesznek valamilyen kétségbe
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vonó, jelentőséget csökkentő kérdést, amelyek szintén a nagy nyilvánosság kategóriájába
tartoznak.

Mindezek miatt aránytalannak tartjuk ezt a szabályozást, ezért azt kérjük a jelen lévő
bizottsági tagoktól, hogy ezt ne tartsák általános vitára alkalmasnak, hanem még egyszer
gondolják át ezt a szabályt. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Fazekas Tamás következik a Helsinki Bizottság részéről.

DR. FAZEKAS TAMÁS ügyvéd (Magyar Helsinki Bizottság): Köszönöm szépen a
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Fazekas Tamás vagyok, a
Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje. A társadalmi munka mellett egyébként gyakorló
büntetőügyvédként dolgozom. Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a mi szervezetünk sem
tart igényt semmiféle privilégiumra, megtisztelőnek vesszük, ha a jelzésünknek megfelelően
elfogadják a jelenlétünket a tisztelt bizottsági tagok, és a jövőben is igyekszünk majd
hozzájárulni a bizottság munkájához. Azt is megtisztelőnek tartjuk, ha a véleményünk
egybeesik egy párt véleményével, de nekünk csak és kizárólag szakmai véleményünk van,
politikai kérdésekkel véletlenül sem kívánunk foglalkozni.

A három csapás törvénnyel összefüggésben a szervezetünk alapvető koncepcionális
problémát lát. Az előterjesztő gyakorlatilag a romló közbiztonsági helyzetre, a választói
akaratra, valamint két külföldi példára alapítja ezt a törvényjavaslatot. Ha elfogadjuk, hogy a
romló közbiztonság egy komplex kérdéskör, amit komplex eszközökkel kell kezelni, akkor
azt természetesen büntetőjogi eszközökkel is meg lehet tenni. Önmagában nem feltétlenül
vagyunk a szigorítás ellen, azonban ennek a módja kifogásolható. Elhangzott már az
Amerikai Egyesült Államok példája, amit a javaslat is tartalmaz. Az USA-ban 2,5 millió
ember van börtönben. Az ország történetében még soha nem volt ilyen súlyos válsága a
büntetési rendszernek. Kaliforniában, ahol több százezren megszavazták a három csapás
törvényt, többet költenek a börtönrendszer fenntartására, mint az oktatási rendszerre.
Tisztelettel kérem a bizottsági tagokat, hogy ezeket az érveket erősen fontolják meg.

A szigorítás igénye a súlyos, a médiában is hírt kapott események kapcsán egy
természetes igény, ami a választók oldaláról is felmerül, és minden párt reagál erre. Azt
azonban a tisztelt bizottsági tagok figyelmébe ajánlom, hogy az ítélkezési gyakorlat ezeknél a
cselekményeknél most is rendkívül szigorú és következetes. Arról azért nincs szó, hogy egy
csoportos fegyveres rablás vagy egy szándékos befejezett emberölés elkövetője egy, két vagy
három évvel megússza, s ilyen értelemben az országos gyakorlat egységesnek minősíthető.
Tehát az ítélkezési gyakorlat alkalmas és a jelenlegi büntetőjogi szabályok is alkalmasak
ezeknek a rendkívül súlyos cselekményeknek a kezelésére. Ha szakmailag azt látnánk –
márpedig a megalapozottsághoz ez kell –, hogy a trendek változnak és sokkal több ilyen
cselekmény volt az elmúlt időszakban, mint a korábbi három, öt vagy tíz évben, akkor lehetne
megalapozottan gondolkozni a büntetési rendszer szigorításán, de a bírósági statisztikák
alapján azt látjuk, hogy 1999 óta az elkövetett bűncselekmények száma 600 ezerről 400 ezerre
csökkent az ismertté vált bűncselekmények esetében, a tendencia tehát csökkenő. De
erőszakos cselekményekből sem lett több, azok száma stagnál. Szervezetünk véleménye
szerint ennek a törvényjavaslatnak a megalapozása nem kellően átgondolt.

Egyetlen konkrétumot emelnék ki, méghozzá a kötött büntetési rendszer beemelését a
magyar büntető törvénykönyvbe. A törvényjavaslat bizonyos esetekben a kötelezően
kiszabandó életfogytig tartó szabadságvesztést rendeli el a bíróságok számára. Kétségtelen,
hogy a bíróságoknak a törvényeket kell alkalmazniuk és a jogalkotó határozza meg a törvény
tartalmát, de az Alkotmánybíróság a 13/2002-es határozatában – amelyben azt mondta ki,
hogy a középmérték alkotmányos – megjegyezte, hogy a kötött büntetési rendszer súlyosan
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alkotmánysértő. Kérem, hogy ezt mindenképpen fontolják meg. Köszönöm az időt és a
türelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás következik 30 másodpercben.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Én ezt teljesen
megalázónak érzem, ezért azt kérem, hogy adjon a bizottság még öt percet arra, hogy
érdemben tudjam értékelni az elhangzottakat és kifejteni az álláspontom. Az érdemi bizottsági
munka így gyakorlatilag ellehetetlenül. Nem tudom, miért kell kitenni a bizottságot annak,
hogy közleményt adjunk ki arról, hogy nem tudtunk érdemi vitát folytatni erről a rendkívül
súlyos kérdésről.

ELNÖK: Felhívom képviselőtársam figyelmét, a bizottság elfogadta, hogy
frakciónként nyolc percben lehessen megszólalni, s önnek lehetősége volt a nyolc perccel
gazdálkodni. Ha úgy gondolja, hogy a száját hagyta el felesleges mondat, akkor azt most van
alkalma korrigálni. Másokkal szemben nem tartanám korrektnek, ha most újabb öt percet
kapna. Ön a végére 30 másodpercet hagyott magának. De hogy teljesen ügyrendszerű legyen
a dolog, felteszem szavazásra, hogy kívánja-e a bizottság a korábbi határozatát módosítani.
(Dr. Gaud-Nagy Tamás: Korlátozzák az ellenzék megszólalási lehetőségét.) Az ellenzéknek
természetesen szót adunk az ügyrend szabályai szerint. Balog Zoltán képviselő úr!

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Az ügyrendhez szeretnék hozzászólni. A legnagyobb
szimpátiám mellett hadd mondjam el Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak, hogy erre a
szabályozásra nem az ellenzék jogainak korlátozása miatt került sor, hanem azért, mert
rögtön, a legelső hozzászólásában 45 percig beszélt. S még ha nagyon tartalmas és
érdekfeszítő is volt, amit mondott, de a felszólalása mintegy 90 százalékának semmi köze
nem volt a tárgyhoz, a mondandóját tíz percben is elmondhatta volna. Egyébként most is
folyamatosan kommentálja azt, amit én mondok. Én 45 percig türelmesen végighallgattam
önt, ön pedig tíz másodpercig nem tud végighallgatni türelmesen. Azt obstrukciónak lehet
tekinteni, ha a bizottságot megakadályozzák abban, hogy a munkáját tisztességesen végezze.
Erről szól ez a dolog és nem arról, hogy az ellenzék jogait korlátoznánk. Egyébként a plenáris
ülésen is annyit beszél, amennyit jólesik, ezt meg is teszi a Jobbik-frakció, és ezzel senkinek
semmi problémája nincs. Egyszerűen a normális ügymenet miatt van arra szükség, hogy
tartsuk magunkat bizonyos keretekhez. Nem akarom itt egy ’56-os mártír szavait idézni, aki
azt állította – s milyen igaza van! –, hogy aki tíz percben nem tudja elmondani azt, amit
mondani szeretne, az minden más egyéb gazemberségre is képes. Tiszteljük meg egymást
azzal, hogy összeszedettek vagyunk, van egy belső fegyelmünk, és akkor tudunk dolgozni a
bizottságban. Különben meg nem tudunk. Ezek alapján nem támogatom azt, hogy kitágítsuk
az időkeretet. Mások is el tudták mondani az időkereten belül, amit akartak. Ha megnézzük
azt, hogy mennyit beszélt Gaudi képviselő úr az elmúlt nem tudom hány órában, mióta itt
vagyunk, azt látjuk, hogy egyedül többet beszélt, mint az összes többi együtt. Ez a helyzet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem akkor sincs más lehetőségem, minthogy
feltegyem szavazásra, kívánja-e a bizottság a korábbi határozatát megváltoztatni. Ki szavaz
arra, hogy változtassuk meg a korábbi határozatot? (3) Ki ellenzi ezt? (12) Ki tartózkodott?
(4) Köszönöm szépen.

Gaudi-Nagy Tamás képviselő úrnak 30 másodpercre megadom a szót.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm, nem élek vele. Már kihasználtam
a 30 másodperces időkeretem.
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ELNÖK: Azt a hozzászólását ügyrendi megszólalásnak tekintettem, most érdemi
megszólalásra is lehetősége van ennyi ideig.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egyetértek a TASZ és a Helsinki Bizottság
álláspontjával, mely szerint az előterjesztés 6. §-a alkotmányellenes, ezért azt kérem, hogy
vonják vissza azt.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Most pedig az általános vitára való alkalmasságról szavazunk. Ki tartja
általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (14) Ki nem tartja általános vitára
alkalmasnak? (1) Ki tartózkodott? (4) A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára
alkalmasnak tartja.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Dr. Gulyás Gergely: Ha nincs más,
akkor vállalom.) Köszönöm. Kisebbségi véleményt kíván-e megfogalmazni valaki? (Szabó
Tímea.) Szabó Tímea képviselő asszony.

Köszönjük szépen a jelenlétüket.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/23. szám) (Általános vita)

4. napirendi pontunk a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
szóló törvényjavaslat. Az előterjesztők nincsenek jelen.

Feltételezve, hogy a törvényjavaslatot mindenki ismeri, kérdezem, hogy ki kíván
hozzászólni a közoktatási törvény módosításához. (Nincs jelentkező.)

Mivel jelentkező nincs, szavazni fogunk a törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról.

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a közoktatási törvény módosítását? (16) Ki nem
tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság
általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Albizottságok megalakítása

Következő napirendi pont: albizottságok megalakítása. Az állandó albizottságok
esetében a Házszabály úgy rendelkezik, hogy a bizottság egyes feladatok ellátására
albizottságot hozhat létre. Az állandó albizottság létrehozására az ügyrend kialakítása után
fogunk visszatérni. Kötelezően egy albizottságot kell létrehozni, az ellenőrző albizottságot, de
ez még nincs előkészítve. Pillanatnyilag egy eseti albizottság létrehozására van javaslat: a
2006 őszén történt rendőri jogsértéseket vizsgáló albizottságra, amelyik a parlamenti arányok
szerint állna fel, azaz minden képviselőcsoportnak kellene ebbe a bizottságba tagot delegálni.

Megkérem alelnök urat, hogy ismertesse ennek az albizottságnak a működési rendjét.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az emberi jogi bizottság
keretében a 2006 őszén történt jogsértések vizsgálatára egy albizottságot kívánunk létrehozni.
A bizottság eseti lenne. Időtartama határozatlan, adott feladatra jönne létre. A bizottság a
2006 őszén történt rendőri jogsértéseket és az ezekkel összefüggésben indult eljárásokat
vizsgálná, s ebben a témakörben tevékenységének a befejezése után jelentéstervezetet
fogalmazna meg, amit - mivel az albizottságnak csak javaslattételi joga van - az emberi jogi
bizottság tárgyalna meg. Rögzíteni szeretném, hogy nem az ugyanebben a tárgyban
kinevezendő miniszterelnöki biztossal kelne versenyre ez a bizottság. A két bizottságnak
együttműködésre kell törekedni és erre törekedni is fogunk.
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Az albizottság összetétele a Házszabály rendelkezéseinek megfelelően a parlamenti
arányokat tükrözné, ezért a kormánypártok hat, míg az ellenzék három képviselőt lenne
jogosult delegálni. Ebből adódóan minden ellenzéki frakciónak lehetősége lenne egy tag
delegálására.

A személyi javaslatot a Fidesz esetében most megtenném. Ékes Ilonát jelöljük a
bizottság alelnökének, tagjának pedig Balog Zoltánt, Csöbör Katalint és Wittner Máriát. Saját
magamra nem illik jelölést tenni, ezért megkérek valakit, hogy majd engem is jelöljön. A
KDNP kit kíván jelölni?

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Varga Lászlót.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A KDNP tehát Varga képviselő urat delegálja.
Az LMP esetében nincs nagy választék, mivel csak egy LMP-s tagja van a bizottságnak, ezért
Szabó Tímeát kérjük meg. A Jobbik kit jelöl?

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Gaudi-Nagy Tamást.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Az MSZP?

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Egyelőre nem jelölünk tagot az albizottságba.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A bizottság tisztségviselőire van-e jelölés?

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): A Fidesz részéről Gulyás Gergelyt javasolom elnöknek.
Ez a történet nem most kezdődött, erről már néhány derűs szóban megemlékeztünk a múltkori
plenáris ülésen. Azt javaslom, hogy azok, akik tagjai a bizottságnak és ennek az ügynek a
felderítésében történelmi érdemeket szereztek, legyenek az alelnökök. Ezek alapján Ékes
Ilonát és Gaudi-Nagy Tamást javasolom alelnöknek. Az egyik képviselőként, a másik egy
civil szervezet képviselőjeként szerzett komoly érdemeket ennek az ügynek a feltárásában.
Ezt a munkájukat most folytathatják a parlament keretei között. Kár, hogy ez az előző
ciklusban nem sikerülhetett; nem rajtunk múlt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen Balog képviselő úrnak a
korrekt gesztust. Valóban teljesen szükségtelen irányokba is elmehetnek a parlamenti munka
során a hangulatok, ami nyilván nem szolgálja az ügyek előre vitelét. Remélem, hogy majd
négyszemközt is tudjuk tisztázni - például a folyosón - azt a bizonyos 1 millió forintos
történetet. Ezt a kitüntetést Ékes Ilonával közösen kaptuk, az ebből fakadó díjat pedig
felajánlottuk az áldozatoknak, hiszen az áldozatok sorsa áll előttünk. Nem akarok erről
hosszan beszélni, de nem lehet eléggé örülni annak, hogy vége van ennek az embertelen
időszaknak, amelynek 2006 ősze egy nagyon szomorú, véres időszaka volt.

Én már amúgy is előkészítettem - ahogy azt a plenáris ülésen is említettem - egy
javaslatot arról, hogy egy vizsgálóbizottságnak kellene létrejönnie a parlament kebelén belül,
de nemcsak a 2006 őszi, hanem a 2002 áprilisától tapasztalt és bekövetkezett jogsértések
kivizsgálására. Én ennek a megfontolását javaslom. Ez az előterjesztés arra vonatkozik, hogy
a létrejövő bizottság 2006 őszének a rendőri brutalitását vizsgálja. Én ezt tenném megfontolás
tárgyává. Remélem, nem kell felsorolni képviselőtársaimnak, hogy miért kérem ezt, hiszen
valamennyien ismerik ezeket az eseteket. Balog képviselő úr jóvoltából emberi jogi
szervezetként magunk is tudtunk referálni bizonyos jogsértésekre, amelyek nemcsak 2006
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őszén történtek, hanem például 2008. március 15-én, de szinte minden nemzeti ünnepen
tömegesen sor került önkényes letartóztatásokra, emberi jogi visszaélésekre. Nagyon hosszan
lehetne sorolni ezeket a rendkívül szomorú eseményeket.

Annyit elárulhatok, hogy a mi Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk egy elég komoly
összesítő munkát kezdett el, ami már elég előrehaladott állapotban van, egy kvázi
fehérkönyvszerű állapotban, de egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásával
tökéletesen rá lehetne mutatni arra, hogy az embertelen Gyurcsány-Bajnai-korszakban az
emberi jogi követelményrendszerén teljesen kívül helyezte magát a hatalom és gyakorlatilag
magánhadseregként használta a rendőrséget az ellenzék - legalábbis annak egy része -
üldözésére. Nemrég egy fideszes aktivista önkényes őrizetbe vételét szankcionálta úgy a
bíróság, hogy az előállító rendőrt ítélte el jogellenes fogva tartás miatt. Ez tehát komoly
kérdés.

2006 őszének a súlya, ereje kétségtelenül óriási, hiszen ott történtek a legdurvább,
szemkilövésekben, csonttörésekben megnyilvánuló jogsértések, de az egész időszakot végig
kéne tekinteni, a Medgyessy-kormány, a Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kormány
időszakának a tömeges emberi jogsértéseit egyaránt. Ezzel mindenképpen tartozik az
Országgyűlés, ha új rendszerben és új nemzeti együttműködésben gondolkodunk. Ebben a
munkában én is, a Jobbik is és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány is szívesen részt
venne.

ELNÖK: Mint említettem, a Házszabály szerint erre van lehetőség. Amit képviselő úr
mond, az egy másik történet, a vizsgálóbizottság felállítása a plenáris ülés hatásköre. De amit
meg lehet tenni, azt tegyük meg a magunk jóvoltából: a bizottság hatáskörébe tartozó
kérdésekben albizottságot lehet létrehozni, s most ez az előterjesztés van előttünk. Ez persze
nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy később egy vizsgálóbizottság is - különösképpen
ennek a jelentésnek a fényében - felálljon a parlament egésze tekintetében.

WITTNER MÁRIA: Rá kell mutatni arra a tudatosságra, ami a Gyurcsány-kormány
részéről történt az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójának a vérbefojtása kapcsán.
Erre már készültek. Ez bizonyító erejű.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Én nem egy külön vizsgálóbizottság
felállítására gondoltam. Nincs előttem az előterjesztés pontos szövege, amit Gulyás
képviselőtársam tett, amelyik elsősorban 2006 őszére fókuszálna. Azt gondolom, hogy ebben
az eseti bizottságban lehetne a tárgykört, az időszakot kibővíteni, és a 2002-től terjedő
időszakot kellene vizsgálat tárgyává tenni, amelynek egy külön fókuszpontja lehetne 2006
ősze, de nem kizárólagos pontja.

Szeretném megköszönni Wittner Mária képviselőtársamnak, hogy megemlítette a
politikai foglyok ügyét. Nagyon kérem a bizottságot, hogy ezt a következő ülésen egy külön
napirendi pontként vegyük napirendre, hiszen Budaházy György és társai ellen már nagyon
hosszú ideje folynak a koncepciós eljárások. Június 2-án például az alkotmányos rend
megváltoztatása miatti ügyében másodfokú bírósági döntés előtt áll, egy olyan ügyben,
amelyben tizenhárom különböző írást írt arról, hogy hogyan kell elkergetni a Gyurcsány-
rendszert. Közben sikerült elkergetni a Gyurcsány-rendszert, Budaházy György meg bíróság
elé fog állni. A másik ügye miatt meg már lassan egy éve börtönben van. Nagyon kérem,
hogy vegyük napirendre ezt a kérdést. Még egyszer köszönöm képviselő asszonynak, hogy
ezt szóba hozta és átadta a petíciót, amit egyébként mi is megkaptunk és ezúton megerősítjük,
hogy az abban foglaltak nagyon helyesek és jók.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt úgy fogom fel, mint az előterjesztéshez tett
módosítást, ezért kérdezem az előterjesztőt, hogy ezt a módosítást befogadja-e.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Úgy módosítanám az
albizottság nevét, hogy a 2002 és 2010 között történt emberi jogsértéseket, különösen a 2006
őszén történt rendőri jogsértéseket vizsgáló albizottság.

ELNÖK: Elfogadható ez a módosítás?

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Annyi pontosítást tennék, hogy itt nemcsak
rendőri jogsértések voltak, hanem állami vagy hatósági jogsértések is, hiszen az ügyészség és
a bíróságok gyakorlatát is vizsgálni kell. Az fontos, hogy állami szervezetek részéről
elkövetett jogsértéseket vizsgálunk. A jogsértés túl tág fogalom, ezért az legyen, hogy állami
szervezetek részéről elkövetett jogsértés. Az előterjesztés határozati javaslata, amelyik a
jóvátételről szól, elég elegánsan fogalmaz ebben a tekintetben, és az jó. Az állam nevében
elkövetett jogsértések, hogy legyünk konzekvensek. Szerintem ez így jó.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A 2002 és 2010 között, de különösen 2006 őszén
történt, az állam nevében elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én nem vagyok jogász, de nem az állam nevében,
hanem államilag elkövetett jogsértések történtek.

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Itt most magára hagyjuk az urakat és hölgyeket, hogy
pontosítsák a szövegszerű javaslataikat. Ilyen kutyakomédiában vagy boszorkányüldözésben
nem vagyunk hajlandók részt venni. Viszontlátásra. (Az MSZP képviselői elhagyják az
üléstermet.)

ELNÖK: Képviselő úr, mindezt indulat nélkül is el lehetett volna mondani. Ha
történtek jogsértések, akkor azokat ki lehet vizsgálni, ha meg nem történtek, akkor úgy sem
lesz mit vizsgálni.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Mi van, ha azt mondjuk, hogy az állam nevében
elkövetett jogsértések? Akkor egy téves bírósági ítélet és minden más, ami az országban
történt, vizsgálandó. Ez képtelenség! Mi emberi jogi bizottság vagyunk, ezért az emberi
jogokra és a szabadságjogokra koncentráljunk. Specializálni kell a témát, mert az összes
negatívumot kivizsgálni, amit az állam nyolc éven keresztül elkövetett, nem lehet, arra nem
lenne elég a világ összes papírja. Korlátozzuk magunkat, ezt nem tudom hogy kell, de vannak
itt nálam okosabb emberek is, és mondjuk azt, hogy politikai szabadságjogok vagy emberi
jogok, hogy világos legyen, itt alapvetően a rendőrség és más állami szervek által kifejtett
terrorra gondolunk, nem pedig olyan ügyekre, amelyekben az állam is hibázik és jogot is tud
sérteni. Ezzel kapcsolatban rengeteg eljárás is van, de mi azokkal nem tudunk foglalkozni, az
ezzel kapcsolatos munkát nem tudja elvégezni egy ilyen albizottság.

ELNÖK: Most képviselőként szeretnék hozzászólni. Nem javaslom, hogy nevesítsük
az államot vagy az állami szerveket alany nélkül, mert abban a pillanatban belecsúszunk egy
nagy problémába, ugyanis az állami szervezetek között vannak olyanok, amelyeket nem
vizsgálhatunk. Ilyen például a bíróság. Ebben a pillanatban beleütközünk egy alkotmányos
problémába. Ha nem nevezzük meg az alanyt, hanem csak állami jogsértéseket mondunk,
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akkor a jelenleg hatályos törvények szerint szabályosan, jogszabályszerűen alakul meg a
bizottság, és ha olyan szervet vizsgálunk, amelyik a hatályos szabályok szerint vizsgálható,
akkor nem lehet felvetni alkotmányossági kérdéseket. Ezért ne mondjuk azt, hogy állami
szervek, hanem csak azt, hogy az emberi jogsértéseket vizsgáljuk, és ekkor megvan a
bizottság kompetenciája. Ha az előterjesztő ezt el tudja fogadni, akkor meglehet a megoldás.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egy további pontosításra szükség van,
mert az emberi jogsértések kategóriája sokkal szélesebb, mint amikre mi most gondolunk,
mert emberi jogsértés az is, ha a gyerek nem kapott uzsonnát az iskolában. Mondjuk azt, hogy
a politikai szabadságjogok gyakorlóival szemben elkövetett jogsértések. Vagy azt, hogy a
politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértések.

WITTNER MÁRIA (Fidesz): Ennek kicsit olyan íze van, mint a nép nevében börtönre
vagy halálra ítélni embereket. Egyértelmű, hogy az ilyen esetekben mindig a mindenkori
miniszterelnök a felelős. A mindenkori felelős miniszterelnök nélkül a rendőrség ezt nem tette
volna meg.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ez már az ítélet.

ELNÖK: A vizsgálóbizottságnak az a feladata, hogy kiderítse, ki mit csinált. Nem
szabad prekoncepciót gyártanunk, mert az komoly kérdéseket vetne fel. Szeretném, ha az
előterjesztő a befogadott módosító indítványok után elmondaná a végleges címet.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A 2002 és 2010 között, és különösen 2006 őszén
a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Ha jól értem, akkor most a randalírozókról van szó, mert
politikai jogsértésekkel kapcsolatban azok követtek el jogsértéseket, akik egy jogszerű
demonstráción kővel dobálóztak.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Akkor az állam részéről.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Az államot nem tudjuk kihagyni. Elnök úrnak abban
igaza van, hogy a bíróságot nem vizsgálhatjuk, de ezt automatikusan beleértjük és azt fogjuk
vizsgálni, amit tudunk. Ez is egy korlátozott dolog lesz, de ezt nem kell nekünk kimondani,
mert a törvény egyébként is kimondja, hogy az Országgyűlés a bíróság tevékenységével
kapcsolatban vizsgálatot nem folytathat. Mi ezt egy olyan alkotmányos korlátnak tekintjük,
amit nem kívánunk átlépni.

ELNÖK: Még egyszer kérem a pontos megfogalmazást, de most már úgy, ahogy a
határozatban szerepelni fog. Az első szavazás arról szól, hogy ezzel a címmel kíván-e ilyen
albizottságot létrehozni.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Elnök úr kérésének megfelelően most már a
határozathozatalra felteendő bizottság címét ismertetem. A 2002 és 2010 között, és különösen
2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett
jogsértéseket vizsgáló albizottság.

ELNÖK: Ki ért egyet azzal, hogy 9 taggal alakuljon meg ez az albizottság?
(Egyhangú.) A bizottság egyhangú döntést hozott.
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A bizottság 9 tagú és az MSZP-nek bármikor joga van a bizottságba tagot delegálni.
Az MSZP ezzel a jogával vagy él, vagy nem él, ez szíve-joga, de azt nem mondhatják, hogy a
kisebbségi jogokat bármilyen módon korlátoznánk. Az MSZP-nek a jegyzőkönyvbe tett első
nyilatkozatát kell e tekintetben irányadónak tekinteni, nevezetesen hogy jelen pillanatban nem
kíván a bizottságba tagot delegálni. Miután ez hangzott el, ezért ezt a nyilatkozatot kell
releváns nyilatkozatnak tekinteni, de az MSZP-nek megvan a lehetősége, hogy egy tagot
delegáljon a bizottságba.

Ki ért egyet azzal, hogy a tisztségviselőkről külön-külön, a tagokról viszont egyben
szavazzunk? (Egyhangú.) Köszönöm.

Elnöknek Gulyás Gergelyre érkezett javaslat.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Vállalom.

ELNÖK: Ki ért vele egyet? (Egyhangú.)
Alelnöknek Ékes Ilonára érkezett javaslat. (Egyhangú.) Köszönöm.
Másik alelnöknek Gaudi-Nagy Tamásra érkezett javaslat. (Egyhangú.) Köszönöm.
Tagok: Balog Zoltán, Csöbör Katalin, Wittner Mária, Varga László és Szabó Tímea.

(Egyhangú.) Köszönöm szépen.
A kilencedik tagra való jelölést pedig várja az elnök úr.
A kötelezően megalakítandó ellenőrző albizottságra egy későbbi időpontban írásbeli

előterjesztést fognak kapni a képviselők.

Egyebek

Az utolsó napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek keretében kíván-e valaki szólni?
Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Amit a politikai foglyokkal kapcsolatban
elmondtam, azt az egyebek keretében is elmondhattam volna. Indítványozom ügyrendszerűen,
hogy a politikai foglyokkal, nevezetesen a Budaházy György és társaival kapcsolatos ügyet
legközelebbi ülésén vegye napirendjére az emberi jogi bizottság.

BALOG ZOLTÁN (Fidesz): Ehhez előterjesztést kell készítened és be kell nyújtanod
írásban, hogy érdemben tudjunk vele foglalkozni. Szóbeli bejelentés alapján ez nem megy.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 20 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


