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Napirendi javaslat

1.  „A gazdasági alapjogok és az új magyar alkotmány” címmel 2010. október
15-én az Országházban megrendezendő konferenciával kapcsolatos feladatok
megvitatása

2.  A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat (T/1062. szám)
(Módosító javaslat megvitatása)

3.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: 
a) A cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról
szóló határozati javaslat (H/1045. szám) 
(Hegedűs Tamás és Mirkóczki Ádám (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
b) A Budapest városligeti Magna Domina Hungarorum (Magyarok
Nagyasszonya, közismert nevén Regnum Marianum) templom újjáépítéséről
szóló határozati javaslat (H/144. szám) 
(Hegedűs Tamás és dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló indítványa) 
c) A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat
(T/1065. szám) 
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa) 
d) A „Magyar Hiszekegy” közoktatási intézményekben történő
kifüggesztésével kapcsolatos szabályok kidolgozásáról szóló határozati javaslat
(H/820. szám) 
(Pörzse Sándor (Jobbik) képviselő önálló indítványa) 

4. Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/813. szám)
(Általános vita)

5. Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a
külhoni magyar fiatalok közötti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság
bemutatásáról szóló határozati javaslat (H/638. szám) 
(Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) 
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Lendvai Ildikó (MSZP)
Nyakó István (MSZP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Révész Máriusz (Fidesz) megérkezéséig dr. Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
 Baracskai József (MSZP) Nyakó Istvánnak (MSZP) távozásáig, majd –
megérkezése után – Lendvai Ildikónak (MSZP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik) Kulcsár Gergelynek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Móré Tamás főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Hegedűs Tamás képviselő (Jobbik)
Dr. Schiffer András képviselő (LMP)
Pörzse Sándor képviselő (Jobbik)
Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék)
Dr. Varga Zoltán főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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Megjelentek

Dr. Elek János főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
Dr. Novák Zsuzsanna Csilla számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék)
Dr. Fedor Tibor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Egyházi Kapcsolatok Titkársága)
Móra Veronika igazgató (Ökotárs Alapítvány)
Kelemen P. Balázs parlamenti referens (Állami Számvevőszék)
Baloghné dr. Seres Krisztina főtanácsadó (Jobbik)
Dr. Katona Gábor tanácsadó (Jobbik)
Asztalos Gábor (Jobbik)
Pikáné Dóra Lea (Jobbik)
Lévai Izidóra sajtómunkatárs (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9  óra 40  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Bejelentem, hogy Varga László Harrach
Pétert, Lukács Tamás Kubatov Gábort, Gulyás Gergely Révész Máriuszt, Nyakó István
Baracskai Józsefet, Demeter Zoltán Csöbör Katalint, Ékes Ilona pedig Wittner Máriát
helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Képviselőtársaim a napirendi javaslatot a meghívó kiküldésével egyidejűleg
megkapták. Feltűnő módon kiegészítő napirendi javaslat a mai bizottsági ülésre nem érkezett,
ezért a szokásos napirendre vételről szóló kérésektől most eltekinthetünk. Mindezek alapján
kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a kiküldött napirendi pontokat elfogadja-e. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

„A gazdasági alapjogok és az új magyar alkotmány” címmel 2010. október
15-én az Országházban megrendezendő konferenciával kapcsolatos
feladatok megvitatása

 1. napirendi pontunk – amivel viszonylag gyorsan fogunk végezni – „A gazdasági
alapjogok és az új magyar alkotmány” címmel 2010. október 15-én az Országházban
megrendezendő konferenciával kapcsolatos feladatok megvitatása. Az elmúlt ülésen
megszavaztuk, hogy az emberi jogi bizottság ennek a konferenciának a szervezését magára
vállalja. A szervezési feladatokat egyeztettük. A bizottság munkatársai, valamint a gazdasági
alapjogok konferenciájának a kezdeményezői tárgyaltak egymással. Tájékoztatom a
bizottságot, hogy október 15-én a felsőházi teremben neves alkotmányjogászok előadásával –
akiknek a neveit most azért nem tudom felsorolni, mert az előadók személye még egyeztetés
alatt van – létrejön ez a konferencia, amit az emberi jogi bizottság fog szervezni. Miután
minden kérdés tisztázódott, a képviselő hölgyek és urak természetesen megkapják a meghívót
erre a konferenciára, és szeretettel várunk mindenkit. A bizottság munkatársai ma már tudják,
hogy kinek mi a feladata.

Kíván-e ehhez bárki hozzászólni, illetve van-e bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése?
(Nincs jelentkező.) Nincs.

Amennyiben nincs, a napirendi pont tárgyalását lezárom.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
(T/1062. szám) (Módosító javaslat megvitatása)

2. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat megtárgyalása.
Tisztelettel köszöntöm Móré Tamás főosztályvezető-helyettes urat a Nemzetgazdasági
Minisztérium részéről.

Kíván-e valaki hozzászólni a módosító indítványhoz? (Nincs jelentkező.) Nem kíván.
Kérdezem a minisztérium álláspontját.

MÓRÉ TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
minisztérium támogatja az indítványt.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás
mellett támogatja a módosító indítványt.

A következőkben tárgysorozatba-vételekről fogunk dönteni.
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Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Schiffer András képviselő úr azt kérte, hogy vegyük előre a gazdasági
érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Parancsoljon, képviselő

úr!

A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról szóló törvényjavaslat (T/1065. szám)
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)

DR. SCHIFFER ANDRÁS  képviselő (LMP): Először is azt szeretném tisztázni, hogy
ez a törvényjavaslat nagyjából milyen viszonyban van azzal a lobbitörvénnyel, amit a
minisztérium jogalkotási törvénytervezete hatályon kívül helyezni óhajt. Az a lobbitörvény,
amit  a palament 2006-ban elfogadott, gyakorlatilag egy hivatásos szakmát nevesít, a
lobbistát, aki – ha felkérik – kiáll különböző döntéshozóknál. Ha úgy tetszik, ez a
törvényjavaslat ennek pont a fordítottja, és azt célozza, hogy függetlenül attól, hogy egy
gazdasági érdekcsoport igénybe vesz-e egy érdekkijárót vagy a befektető maga járul egy
miniszterhez, egy polgármesterhez vagy éppen egy parlamenti képviselőhöz, ezek a
kapcsolatfelvételek, ezek a tárgyalások legyenek nyilvánosak.

Az általam előterjesztett törvényjavaslat annak a nyilvánosságát próbálja garantálni,
hogy a különböző politikai döntéshozók döntéseit hol, mikor, milyen formában befolyásolják
különböző gazdasági potentátok. Azért fontos ez a törvényjavaslat, mert túllép azon a nagyon
szűk mezsgyén, amit a lobbitörvény tárgyal. Ebben az esetben teljesen érdektelen, hogy valaki
hivatásos lobbistát bíz-e meg, vagy ő maga tárgyal a miniszterelnökkel vagy egy miniszterrel,
a lényeg, hogy ezekről a tárgyalásokról a választópolgárok tudjanak. Ugyanez a követelmény
helyben: ha egy falusi vagy városi polgármester különböző üzleti körökkel vagy cégekkel
tárgyal, arról a választópolgárok tudjanak.

Kiindulópontunk szerint a korrupció elleni fellépés kulcsa az, hogy a
választópolgárok, illetve a tényfeltáró újságírók kellő információk birtokában legyenek.
Akkor lehet megalapozott döntéseket hozni, ha egy-egy politikusnak, képviselőnek,
polgármesternek vagy kormányzati személynek az üzleti kapcsolatrendszere is transzparens.
Ráadásul ehhez ez a törvényjavaslat elég puha eszközöket javasol, hiszen mindössze egy
emlékeztetőkészítési kötelezettséget vezetne be.

S még egy dolgot kiemelnék, ami szerintem tovább fog menni a törvényalkotásban,
azt, hogy büntetőjogi garanciákkal támasztanánk meg a közzétételi kötelezettséget. Ez azért
nagyon fontos, hogy az információszabadságot kellő erényű törvények védjék.

Ezek alapján kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. Ha
hatékonyan akarunk fellépni a politikai korrupció ellen, akkor kulcskérdés, hogy legyenek
ilyen törvények. Köszönöm.

ELNÖK: Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Nem ez a bizottság illetékes vitát
nyitni abban a kérdésben, hogy mi a lobbitörvény hatályosulásának a legmegfelelőbb eszköze,
és abban sem, hogy milyen új lobbitörvényre volna szükség. A bizottságra kizárólag az első

mondat tartozik, ami számomra sem eléggé érthető. Felolvasom, mert úgy érzem, mintha
tautológia lenne. A gazdasági érdekérvényesítésre vonatkozó személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján a közérdekű
adatnak nem minősülő adatok közérdekből nyilvánosak.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Ne haragudjon, elnök úr, de a legnagyobb
tisztelettel itt egy picit pontosítanom kell önt. Ami ebbe a törvényjavaslatba került – és amit
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ön idézett –, az a hatályos adatvédelmi törvény szövege. A hatályos adatvédelmi törvény két
kategóriát tartalmaz, egyrészt vannak a közérdekű adatok, másrészt vannak olyan tipikusan
személyes adatok – az adatvédelmi törvény logikája szerint kizárt, hogy ezek közérdekű
adatnak minősüljenek –, amiket a törvény nyilvánossá tesz. Ezeket hívják közérdekből
nyilvános adatoknak. Ezeket nemcsak ez a törvényjavaslat, hanem a hatályos adatvédelmi
törvény vagy a vagyontörvény is úgy nevezi, hogy közérdekű adatnak nem minősülő
közérdekből nyilvános adatok. Ez a jogi terminológia, ezzel dolgoznak a jogalkalmazók 2004,
az üvegzsebtörvény hatálybalépése óta.

ELNÖK: Akkor nem értem a törvénymódosítás lényegét. Ezek szerint az adatvédelmi
törvényhez nem kívánunk hozzányúlni, hanem beidézzük az adatvédelmi törvényt, mégpedig
anélkül, hogy hozzá kívánnánk nyúlni.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): A közérdekből nyilvános adat kategóriájának pont
az volt az értelme – már akkor is, amikor ezt az üvegzsebtörvény 2003-ban behozta –, hogy
azt tartalommal különböző szektorális törvények töltik meg. Az előbb idéztem az állami
vagyonról szóló törvényt. Az tipikusan egy olyan törvény, ami az állami cégek vezetőinek
fizetését és más hasonló nyalánkságokat behozza a közérdekből nyilvános adat körébe. Ennek
a jogi fogalomnak pont ez a rendeltetése. Az adatvédelmi törvényhez nem nyúlunk, elnök úr.
Ennek a kategóriának pont az a rendeltetése, hogy ezt más, úgynevezett szektorális törvények
töltik fel tartalommal. Ez lehet a közoktatási törvény, a vagyontörvény vagy más új
törvényjavaslatok.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Eltér a véleményünk, mert a szektorális törvények a
diszpozitív szabályokon belül mégis kötelező szabályokat fognak meghatározni. Nem akarok
a részletekbe belemenni, de sorolhatnám azokat a kérdéseket – emlékeztetők készítése, azok
szabályozása, időpontja, tárolása, az adatkezelőnek való minősítése –, amelyek felmerülnek e
törvény kapcsán, és nem vagyok benne biztos, hogy ha nem jogszabályt alkotunk, hanem
jogrendet alakítunk, akkor nem egy új lobbitörvény keretében kellene-e ezt a törvényt is
megalkotni.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Én ugyan nem a kormány képviselőjeként ülök itt,
de azt lehet hallani, hogy a kormány nem óhajt új lobbitörvényt, hanem éppenséggel hatályon
kívül kívánja helyezni a meglévőt. Ennek a szabályozási javaslatnak a logikája ráadásul pont
fordított. A lobbitörvény az üzleti szférát képviselők védelmében született meg, ez meg az
állampolgárokat védi, az állampolgárokat segíti, hogy mögé lássanak annak, hogy a színfalak
mögött mi történik. Ez tényleg egy jogértelmezési történet, amit nem baj, ha tisztába tudunk
tenni. Amikor az adatvédelmi törvény a közérdekből nyilvános adat fogalmát definiálja, akkor
felhív egy olyan szöveget, aminek a nyilvánosságra hozatalát törvény elrendeli. Tehát maga
az adatvédelmi törvény engedi meg, sőt kifejezetten felhívja a jogalkotót, hogy különböző
szektorális törvényekben rendelje el olyan adatok nyilvánosságát, amelyek egyébként
személyes adatnak vagy üzleti titoknak minősülnének, mert közérdek áll mögötte.

ELNÖK: A problémám még mindig fennáll. Ha a lobbitörvény hatályosulását
tekintjük: nagyon érdekes az a kérdés, hogy miután itt is ugyanaz az érintett kör van
megfogalmazva, hány országgyűlési képviselő jelentette be, hogy nála lobbiztak volna. Az én
tudomásom szerint ilyen még nem volt a magyar parlamentben. (Dr. Arczt Ilona: Egy-egy
volt.) Egy-egy volt. Ez tehát a lobbitörvény célját megkérdőjelezi. Ráadásul ebben a
törvényben ugyanaz a kör van megcélozva, hiszen – mint emlékezhetnek a képviselők – a
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hivatásos lobbista vagy csak beszélgetett velem, vagy csak udvarolt nekem. Ahhoz, hogy jó
törvények szülessenek, pontos fogalmakat kell alkotni.

Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem belemenve a definíciós vitába, szeretném
elmondani, először úgy terveztük, hogy simán felemeljük a kezünket, mert támogatjuk a
törvényi kezdeményezés szellemét. Jogilag nyilván lehet ezt-azt csiszolni rajta, de a mi
olvasatunkban a dolog lényege a nyilvánosság növelése ezen a területen. Erre valóban van
példa egyéb törvényekben, de sajnos volt példa a visszavételére is. Nem véletlen, hogy
Schiffer képviselő úr a köztulajdonban lévő vagy más módon a közérdekűség fogalmát érintő
vállalatok vezetői fizetésére gondol. Volt törvényi hely, ami ezt nyilvánossá tette –
kormányzati jogszabály ugyan, de mégiscsak jogi helye volt a dolognak, s talán még törvényi
helye is –, de ez visszacsinálódott egy törvénymódosítással. Egyébként a törvénymódosítás
sem az adatvédelmi törvényhez nyúlt, hanem egy másik törvénycsomag keretében a korábbi
kötelező nyilvánosságot eltörölte.

Bár ez nem az én asztalom, de valóban nemcsak az adatvédelmi törvény szokott
rendelkezni arról, hogy egy adott területen mi nyilvános és mi nem, másfelől – s számomra,
jogász nem lévén, ez a fontos érv – minden, ami ilyen területen a gazdasági érdekek sérelme
nélkül a nyilvánosságot növeli, az jó. Ennek a törvényjavaslatnak ez a szándéka és ezért
támogatjuk. Köztünk szólva – ha a konkrét példára megyek vissza – még a nyilvánosság előtt
is elég nehéz magyarázni, ha egy darabig kötelezően nyilvánosak voltak a vezetői fizetések,
akkor mostantól kezdve mitől nem azok. Ezt a problémát univerzálisan és nem erre az
egyetlen konfliktusra kihegyezve megoldaná ez a törvényjavaslat, ezért támogatjuk. Tehát a
nyilvánosság felől megközelítve, és nem a lobbitörvény valóságosan vitatható pontjai miatt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás képviselő úr!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Ha a törvényjavaslat 2. §-a szerint a
frakcióvezető urat megkeresi egy cég vezetője és előterjeszti, hogy egy bizonyos dologban
milyen jó koncepciója van és ezt ajánlja, majd ezt követően nem történik semmi, akkor ebben
az esetben erről kell egy emlékeztetőt készíteni, hiszen közhatalmi döntés meghozatalában
részt vevő személyről van szó, és ez egy gazdasági érdekérvényesítési kísérlet? Jól értem?

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Teljesen jól. Ez adott esetben az ellenzéki
képviselőket is kötelezi.

ELNÖK: Még egy kérdésem van. Korábban az volt az igen megkérdőjelezhető
gyakorlat, hogy ügyvédi irodák írtak jogszabályokat, ráadásul olcsóbban, mint az államilag
fizetett jogászok. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy ki fizette az ügyvédi irodákat, és azt
sem lehetett tudni, hogy mennyi idő alatt ment keresztül egy cégcsoport törvényjavaslata,
amit az ügyvédi iroda készített. Ezekre az esetekre is vonatkozik ez a javaslat? Ugyanis az
ügyvédi iroda hiába kap megbízást, az nem döntéshozó szerv.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Remélem, hogy egyet fogunk érteni ma este,
amikor bizonyos képviselők ki akarják venni a közbeszerzés alól a jogi szolgáltatásokat. Jó
lenne, ha kevesebb ilyen ügyvédi iroda működne. Ez a törvényjavaslat nem erről szól. Azt
természetesen kezeli, ha a másik oldalon jelenik meg egy ügyvédi iroda. Azt viszont, hogy a
minisztérium egy ügyvédi irodát hatalmaz meg és az ügyvédi iroda rejtett szobájában
találkozik az egyik megbízó a másikkal, ez a törvény nem képes kezelni, de erre a gyógyszert
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nem is itt kell megtalálni, hanem ott, hogy egy minisztérium ne hatalmazgasson meg ügyvédi
irodákat.

ELNÖK: Mivel nem jogszabályt alkotunk, hanem jogrendet alakítunk, szeretnék
rávilágítani arra, hogy a nyilvánosságot tegyük olyan kritériummá, ami alapján fel lehet lépni.
Akkor a szabályozást mégiscsak ki kellene terjeszteni arra, hogy az előző kormányzat alatt
hány ügyvédi iroda – és milyen ügyvédi irodák – írt jogszabályokat.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök úr, most tárgysorozatba-vételről van szó.
Korábban is, amikor törvényjavaslatokat előterjesztettem, azt mondtam, ha vannak ilyen
irányú javaslatok, azokat boldogan fogadjuk, sőt ha tárgysorozatba kerülnek, lehet, hogy mi
magunk is megtesszük ezeket. Azt gondolom, irányában ez harmonizál azzal a szándékkal,
amit ön mondott. A tárgysorozatba-vétel nem jelenti a törvényjavaslat elfogadását, azon
nyilván még lehet javítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel van-e? (Nincs jelentkező.)

Szavazás a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről

Kérdezem, hogy ki támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét. (6) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (11) Megállapítom, hogy a bizottság a tárgysorozatba-vételt
elutasította.

A cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság létrehozásáról szóló
határozati javaslat (H/1045. szám) (Hegedűs Tamás és Mirkóczki Ádám (Jobbik)
képviselők önálló indítványa)

Következik a cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság
létrehozásáról szóló határozati javaslat. Tisztelettel köszöntöm Hegedűs Tamás képviselő
urat, a napirendi pont előterjesztőjét. Öné a szó.

HEGEDŰS TAMÁS képviselő (Jobbik): Szeretném a figyelmükbe ajánlani a
határozatijavaslat-tervezetünket, amely a magyarországi cigánysággal való együttélésre és az
integráció fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve erre fogalmaz meg egy alapos elemzés
után javaslatokat.

Azért fogalmaztuk meg ezt az előterjesztést, mert a húsz éven át követett integrációs
politika kudarcot vallott. Hivatkozhatnék az Állami Számvevőszék jelentésére is, mely szerint
az ezekre a programokra elköltött költségvetési pénzeknek a hasznosulása és eredményessége
finoman szólva is megkérdőjelezhető. Miközben a probléma napról napra nő, az ország egyes
részein kifejezetten válsághelyzet állt elő, a munkanélküliség, az iskoláztatási problémák vagy
a közbiztonsági kérdések egyaránt alapvetően fenyegetik a társadalmi békét Magyarországon.

Figyelembe véve azt, hogy a kormányzaton belül államtitkárság alakult ennek a
kérdésnek a kezelésére, jónak tartanánk, ha nemcsak a kormányzat, hanem a törvényhozás
szintjén is foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, s paritásos alapon felállna egy olyan eseti
bizottság, amelyik támaszkodva a korábban megszületett tanulmányokra, bevonva az ezzel
foglalkozó felelős civil szervezeteket eljutna egy olyan helyzetelemzésig, amely szakít
bizonyos tabukérdésekkel, nyíltan és őszintén megfogalmazza a problémákat, és
konszenzussal terjeszt elő megoldási javaslatokat. A Magyar Országgyűlés nem mehet el szó
nélkül egy ilyen súlyú probléma mellett. Meg vagyok róla győződve, hogy az
Országgyűlésnek ebben a kérdésben egy alapos helyzetértékelés után állást kell foglalnia.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!
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VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Képviselőtársam is említette, hogy a kormányzaton belül
külön államtitkárság foglalkozik ezzel a kérdéssel, s mivel ez valóban így van, teljesen
feleslegesnek érzem egy ilyen bizottság létrehozását. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás megérkezik az
ülésre.)

ELNÖK: Két megjegyzésem volna. Az egyik: a bizottságunknak van egy ellenőrzési
albizottsága és ezek a kérdések annak a hatáskörébe tartoznak. A másik: nem hiszem, hogy a
cigány-magyar együttélésről való tárgyalás az érintettek bevonása nélkül korrekt, tisztességes
és alkotmányos lenne. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést kérek a késésért, de egy tavalyi
tüntetésfeloszlatási per kapcsán láttam el képviseletet, nevezetesen a Magyar Gárda
tüntetésfeloszlatása kapcsán. Kérdezem, hogy már melyik szakaszban vagyunk, még csak
kérdéseket lehet feltenni vagy már az észrevételeim is elmondhatom.

ELNÖK: Nem választottuk külön a kérdéseket és a hozzászólásokat.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget és még
egyszer elnézést kérek a késésért, és már most bejelentem, hogy az alkotmányügyi bizottság
10 óra 30 perckor kezdődő ülésére át kell mennem a Parlament épületébe.

Ez egy nagyon fontos és véleményem szerint történelmi jelentőségű előterjesztés. Az
eseti bizottsági intézményrendszer pont arra szolgál – ahogy azt az előterjesztő
képviselőtársam is elmondta –, hogy ha olyan kiemelt és megkerülhetetlen problémaköre
támad egy országnak, mint jelen esetben a cigány-magyar együttélés kérdése, amiből rengeteg
hiátus, rengeteg konfliktus, rengeteg gazdasági, szociális és kulturális problematika támad,
akkor a komplex megoldáskeresés érdekében, arra fókuszálva az Országgyűlésnek érdemes
lenne létrehoznia egy olyan testületet, amelyik hivatásszerűen foglalkozik az együttélési
kérdéskör feltárásával, valamint megoldási javaslatokat dolgoz ki. Ne dugjuk homokba a
fejünket! Képviselőtársaimhoz hasonlóan én is járom a vidéket, a mostani kampány során
húsz lakossági fórumon vettem részt, az országgyűlési választási kampányban meg ötven
fórumon, s jártam olyan helyeken is, ahol a cigányság érzékelhetően jelen van, és az ő
jelenlétükből adódóan számos konfliktushelyzet adódik, nyilván a megoldatlan problémáik
miatt. Nem lehet csak rájuk kenni a felelősséget, de nem is lehet felmenteni őket, mint ahogy
azt Kuncze Gábor tette a „megélhetési bűnözés” hazug dogmájával. Tény, hogy egy időzített
bombán ül az ország, s azt is tudjuk, hogy ma már több cigány gyerek születik, mint magyar.
Innentől kezdve nem vicc a dolog. Lételeme a magyarságnak a cigány közösséggel való
együttélés optimális útjának a megtalálása.

Ennek érdekében egy nagyon kiemelt szemüvegen át kell vizsgálni a kérdést és olyan
kiemeltséget kell adni neki, hogy egy külön parlamenti eseti bizottságban legyen terep arra,
hogy ott minden érintett fél elmondhassa az álláspontját és a megoldások irányában tudjunk
közösen gondolkodni. Már nem elég konferenciát szervezni, nem elég egy kormánybiztosnak
vagy miniszterelnöki biztosnak valamifajta felülről jövő akaratot ráerőltetni a cigány-magyar
együttélés érintettjeire, leginkább azokra, akik úgy élik meg a cigányság jelenlétét – főleg ott,
ahol a cigányság már többséget alkot, illetve meghatározó a jelenléte –, hogy a mindennapi
életük alapvetően lehetetlenül el. Drámaian leromlik az életminőségük az ilyen helyeken élő
és becsületesen dolgozó magyar embereknek, és lassan már ők sem akarnak építeni. Egy
nemzetépítésre szeretnénk hívni mindenkit, a Jobbik is annak a harcosa, hogy a nemzet
leépítése helyett végre induljon el a nemzetépítés. Ez oly mértékben emészti fel a vidéken –
de a fővárosban is – élő közösségek lelki, szellemi energiáit, ahol a cigányság jelenlétéből
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fakadóan a bűnözés napi szinten van jelen, és a társadalmi devianciák olyan szinten
fojtogatják az egészséges életlehetőségeket, hogy az a nemzetépítés helyett egyfajta defetista
magába fordulást eredményez.

Másrészt a cigányságot se kérdezte meg még senki, hogy pontosan mit szeretnének,
hiszen eddig Horváth Aladárok meg Kolompár Orbánok próbálták meg a cigányságot
képviselni anélkül, hogy megkérdezték volna őket a valós problémáikról. Minden választás
előtt megígérték, hogy felszámolják a cigánytelepeket, felszámolják azt a diszkriminációs
rendszert, amely kétségkívül jelen van, kimutatható. De azt látni kell, hogy az
esélyegyenlőségi szabályokra vagy a diszkriminációmentességre való folyamatos hivatkozás
visszaélésre ad alkalmat. A cigányság jelentős számban bújik az esélyegyenlőségi szabály
mögé. Amikor hatodszorra is bemegy a boltba az a cigány család, amelyikről korábban ötször
kiderült, hogy ott lopott, akkor egy jogszabályváltozás folytán, amit az egyenlő bánásmód
törvényben kellene végrehajtani, a bolttulajdonos joggal tagadhatná meg, hogy a boltba
beléphessenek azok, akiktől nem várható el az együttélés szabályainak a betartása. Tele
vagyunk ilyen problémákkal, amelyek az egész társadalom valós működését súlyosan
fenyegetik. Erre találták ki az eseti bizottságot és nem másra.

Nagyon jók a parlament különböző kikülönített bizottságai, albizottságban vizsgáljuk
a 2006 őszi vérengzéseket, alkotmányt készítünk elő egy eseti bizottságban, és ez is egy olyan
szintű, olyan jelentőségű probléma, amire az Országgyűlésnek, a népszuverenitás
letéteményeseinek kell, hogy tere legyen. A nemzeti együttműködés rendszere – amire a
kormánytöbbség folyamatosan hivatkozik – is arról szólna, hogy hallgattassék meg a
társadalomnak az a része is, amelyik éppen nem kormánytöbbségi erőket segített hatalomra,
de markáns álláspontja van a cigány-magyar együttélés témakörében és szeretne hozzájárulni
a probléma megoldásához. Ha egy ilyen bizottság létrehozását nem támogatja a
kormánytöbbség, akkor egyértelműen megüzeni, hogy a nemzheti együttműködés rendszerét
csak egy üres mondatnak tekinti és nem kívánja tartalommal megtölteni. Itt lenne lehetőség
arra, hogy országgyűlési képviselők, a cigányság képviselői, az érintett magyar települések
képviselői és szakértők bevonásával komplex megoldási javaslatokat lehessen kidolgozni.
Erre nagyon jó iránymutatást nyújt a Jobbik Magyarországért Mozgalom cigánysággal
kapcsolatos programja, amely a munka, az oktatás és a biztonság megteremtését, valamint a
felemelkedés lehetőségét nyújtja a cigányság tagjainak. Ezért kérem a bizottságot, hogy
támogassa ennek az eseti bizottságnak a létrehozását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Azzal egyetértünk, hogy a cigánysággal valamit kell
kezdeni, mert már közel 1 millió roma származású ember él az országban, de abban biztos
vagyok, hogy nem egy politikai testület tud erről érdemben vitatkozni. Ezek olyan szakmai
kérdések – néhányat képviselő úr is felsorolt: az oktatást, a foglalkoztatást –, amiket biztos,
hogy nem politikai viták keretében kell eldönteni, mert úgy nem lehet. Annál is inkább nem
lehet, mert úgy látom, vannak olyan pártok, amelyek ezt politikai tőkeként kívánják használni,
ez pedig rossz irányba vinné a szakmai vitát. Ezek miatt én nem tudom támogatni egy eseti
bizottság létrehozását. Azt viszont igen, hogy a roma integrációval foglalkozó államtitkárság
szakmai anyagait a bizottságunk vitassa meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen Kővári Jánosnak, hogy
egyáltalán vitát folytatunk erről a kérdésről; már ez is egyfajta eredmény, amit meg kell
becsülnünk. Köszönöm a reagálását, azonban mélyen nem értek vele egyet. Amikor azt
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mondják valamire, hogy ez szakmapolitikai kérdés és ne keverjük bele a politikát, akkor a
népszuverenitás alapelvével mennek szembe, hiszen minket ezért választottak meg. Azért
küldte közel 900 ezer ember a Jobbikot az Országgyűlésbe, hogy a cigány-magyar együttélés
kérdését próbálja meg oly módon elősegíteni, hogy ez az ügy megnyugtató módon
megoldódjék. Ha viszont ezt leválasztjuk a politikáról, akkor valójában a demokratikus
jogállami elvet sértjük meg, mert azt mondjuk, hogy a szakértők kössék fel az ingujjukat,
csatolják fel a szemüvegüket és oldják meg az ügyet. Ezt nem lehet leválasztani azoktól a
politikai szereplőktől, akik arra kaptak felhatalmazást, hogy ebben a kérdéskörben is adjanak
egy víziót, egy jövőképet a társadalomnak, természetesen szakértők bevonásával, mert senki
nem veheti magának a bátorságot – én sem –, hogy kijelentse, mi mindent meg tudunk oldani.

Idézem a Házszabály 34. § (1) bekezdését – elnök úr mindig, egyébként nagyon
helyesen, emlékeztet a Házszabály következetes alkalmazására –: „Az Országgyűlés bármely
kérdés megvizsgálására vizsgálóbizottságot küldhet ki, továbbá a bizottságot létrehozó
határozatban megjelölt ügyeknek a határozatban megállapított ideig történő intézésére eseti
bizottságot alakíthat.” S ha megnézzük a részletszabályokat és az ehhez fűződő gyakorlatot,
akkor azt látjuk, hogy erre találták ki az eseti bizottságot. Létező, virulens, égető társadalmi
problémákat ilyen fórumokban is – itt az „is”-en van a hangsúly – meg kell vitatni. Emellett
nagyon örülünk annak, hogy Balog Zoltán a saját pozíciójában a saját csapatával dolgozik az
ügyön, aztán ezen dolgoznak a cigány kisebbségi önkormányzatok – a hírek arról szólnak,
hogy jelentős változás állt be a tevékenységükben –, de azért az Országgyűléstől ne vonjuk el
azt a hatáskört, hogy egy erre a célra létrehozott eseti bizottságban ennek a
problémakeresésnek egyfajta politikai iránytűje legyen, vagy legalábbis a társadalmi
véleményeknek egy nagyon komoly megvitatási terepe és ütköztetési lehetősége. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kulcsár Gergely képviselő úr!

KULCSÁR GERGELY (Jobbik): Két megjegyzésem lenne. Az egyik: nagyon
sajnálom, hogy nincs itt Farkas Flórián, aki pedig az egyik legnagyobb magyarországi
cigányszervezet vezetőjeként autentikus ebben a kérdésben. Kíváncsi lettem volna az ő
véleményére, de azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. A másik: Kővári
képviselőtársam előrevetítette, hogy nem támogatják ennek az eseti bizottságnak a
létrehozását. Ha a bizottság nem szavazná meg ennek az eseti bizottságnak a felállítását,
akkor azt javaslom, hogy az emberi jogi bizottság menjen el olyan helyekre, ahol ilyen
problémák vannak. A megyémben lévő egyik településen, Hencidán 40 százalék a cigány
lakosság aránya. A település meglátogatása nagyon jó alkalom lenne arra, hogy szemügyre
vegyük a cigány-magyar együttélés problémáját. Nem mellékesen jegyzem meg, hogy
Hencida tegnap jobbikos polgármestert választott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kővári János képviselő úr!

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Kulcsár Gergely képviselőtársam megfogalmazta azt a
megoldást, amiről mindannyian beszélünk. Az emberi jogi bizottság elmehet és megnézheti a
helyszínen, hogy mi a helyzet. Én magam már régóta elég jól ismerem a kérdést, mert a
körzetemben komoly cigány populáció él, és meg tudtuk alkotni azokat a belső szabályokat,
amelyek mentén jól együtt tudnak élni a cigány emberek a magyar emberekkel. Tehát pozitív
példákat is meg tudunk nézni és nyilván negatív példákat is. Erre azonban már van egy
bizottság, és nem kell létrehozni egy másikat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr! Nem akarom
korlátozni, csak nem tudom, hogy az alkotmányügyi bizottság tudja-e nélkülözni önt.
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Számomra nagyon előremutató Kővári
képviselőtársam gondolatköre, de azt azért lássuk be, hogy az emberi jogi bizottság nem lesz
képes arra, hogy a magyar-cigány problémakör folyamatos monitorozó szerve legyen. Ne
áltassuk magunkat! Lehet, hogy egyszer tudunk tartani egy látványos kihelyezett ülést, amit
javasolnék is. Csatlakoznék is Kulcsár Gergely képviselőtársamhoz, hogy a közeljövőben
Hencidán tartsunk kihelyezett ülést, ez azonban legfeljebb egy látványülés lehet. De egy
szisztematikus és állandó terepe a problémakeresésnek, ráadásul a politikai vélemények
ütköztetésének egy folyamatos megoldáskereső munkában csak egy eseti bizottság keretében
lehetséges, amit tényleg erre találtak ki. Ismételten kérem, hogy támogassa a kormánytöbbség
ennek a felállítását, adja meg a lehetőséget arra, hogy azt mondhassuk, komolyan gondolják a
nemzeti együttműködés programját.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Egyetértek azokkal, akik azt mondják, nem egy ilyen
bizottság felállítása fogja megoldani ezt a problémát. Azzal tisztában vagyunk, hogy a
probléma létezik, tehát nem a probléma felvetésével vitatkozunk, de a mi véleményünk
szerint ez nem feltétlenül az etnikai hovatartozás alapján létező probléma, hanem szegénységi
és mélyszegénységi probléma, ezért egy sokkal átfogóbb társadalom- és gazdaságpolitikai
koncepcióra van szükség. Abban egyetértünk, hogy megbukott az elmúlt húsz év
társadalompolitikája, nem foglalkoztak a szegénységben és a mélyszegénységben élőkkel.
Erre kellene megoldást találnunk. A mediálással tökéletesen egyetértek és azzal is, hogy az
emberi jogi bizottság tagjai menjenek el olyan helyekre, ahol probléma van a magyar és a
cigány lakosság között. Nem gondolom, hogy ezt olyan politikai szinten lehetne megoldani,
amit a Jobbik képviselői javasolnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ebben
az esetben szavazni fogunk.

Szavazás a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

Ki támogatja a cigány-magyar együttélés kérdéseit vizsgáló eseti bizottság
létrehozásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételét? (3) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a határozati javaslat
tárgysorozatba-vételét.

A Budapest városligeti Magna Domina Hungarorum (Magyarok Nagyasszonya,
közismert nevén Regnum Marianum) templom újjáépítéséről szóló határozati javaslat
(H/1044. szám) (Hegedűs Tamás és dr. Staudt Gábor (Jobbik) képviselők önálló
indítványa)

Következő napirendi pontunk a Budapest városligeti Magna Domina Hungarorum
(Magyarok Nagyasszonya, közismert nevén Regnum Marianum) templom újjáépítéséről szóló
határozati javaslat. Ismét Hegedűs Tamás képviselő úr terjeszti elő a határozati javaslatot.

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy már maga a felvetés is alkotmánysértő. Ha a
Római Katolikus Egyház Regnum Marianum mozgalma kíván templomot építeni, akkor az
lehetséges, de hogy az Országgyűlés határozatban megmondja a Római Katolikus Egyháznak,
hogy mit tegyen vagy mit ne tegyen, az komoly alkotmányossági kérdést vet fel. Tehát már
magát az előterjesztést is alkotmánysértőnek tartom. Parancsoljon!
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HEGEDŰS TAMÁS képviselő (Jobbik): Az élet úgy hozta, hogy két előterjesztést
ismertethetek egymás után. Sajnos az előbb belém szorult néhány gondolat, amiket –
megköszönve a hozzászólásokat – érdemes lett volna megválaszolni, de majd más fórumokon
fogom ezt megtenni.

Rátérve a mostani törvényjavaslatra: ha alkotmányellenesnek gondolnánk, akkor
természetesen nem terjesztettük volna elő. Mi másképp látjuk ezt a kérdést. Nyilvánvaló,
hogy a Római Katolikus Egyház helyett ezt senki nem fogja felépíteni vagy felépíttetni. Ez a
határozat arról szól, hogy az Országgyűlés legyen kezdeményező ebben a kérdésben és kérje
fel a kormányt, illetve a Római Katolikus Egyházat arra, hogy ez a templom újjáépülhessen.
Mégpedig azért, mert a Regnum Marianum-templom nemcsak az egyház ügye, én magam is,
mint a Református Egyház tagja, szívügyemnek tekintem, hogy ez a templom újjáépülhessen,
mivel ez egy seb Budapest és a nemzet testén.

Ennek a templomnak a lerombolása az őrült és tomboló rákosista terror emlékét őrzi a
mai napig. Bár az a szégyen már megszűnt, hogy a Tanácsköztársaság emlékműve áll a
helyén, de az újjáépítés még nem történt meg. Hadd emlékeztessek arra, hogy Moszkvában –
ahol hetven évig szenvedtek attól, amitől mi negyven évig – a sztálini önkény által
felrobbantott Győzelmes Krisztus-templomot újjáépítették az eredeti formájában, és ezt
mindenki úgy értékelte, hogy ezzel a múlt sebeinek a begyógyulása kezdődött el, és a nemzeti
újjászületésnek is része volt. Meggyőződésem, hogy a Regnum Marianum-templom újra való
felépítése az egész nemzet újjászületésének egy fontos állomása lehet.

Éppen ezért fenntartjuk azt a javaslatunkat, hogy az Országgyűlés legyen
kezdeményező ebben a nemzeti jelentőségű kérdésben, és a kormányzattal, az érintett
önkormányzatokkal, valamint a Római Katolikus Egyházzal együtt kezdeményezze a
templom újjáépítését. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr!

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Kedves Képviselőtársam! Mint lelkész minden
templomépítést messzemenően támogatok, de csatlakozom az elnök úr véleményéhez.
Egyébként Moszkvában nem Putyin vagy Jelcin rendelte el a templom újjáépítését, hanem a
moszkvai metropolita. Majd itt is a Római Katolikus Egyház megteszi a maga lépéseit. Az
egyház dolgába ne szóljon bele se ez a bizottság, se az Országgyűlés. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ékes Ilona képviselő asszony!

ÉKES ILONA (Fidesz): Én is nagyon fontosnak tartom a templomépítést, és mint volt
regnumos különösen is közel áll a szívemhez a Regnum Marianum-templom felépítése, de azt
gondolom, hogy ezt nem nekünk, képviselőknek kell elkezdenünk, hanem a regnumos
közösségnek. Ha az egyházi vezetők kérik, akkor segíthetjük őket, de nem nekünk kell
elkezdenünk.

ELNÖK: Nem kívánom felolvasni a képviselő úr előterjesztését, de az egyértelműen a
kormányra helyez kötelezettséget, amikor azt írja, hogy a Fővárosi Önkormányzattal és a
Római Katolikus Egyházzal együttműködve építtesse újra a templomot. Egy ilyen
előterjesztéstől minimum elvárható lenne, hogy megkeresi a Regnum Marianum-mozgalmat,
és akkor birtokában lenne annak az információnak, hogy a Regnum Marianum-mozgalom
Budapest területén más templomot kapott. A Regnum Marianum-mozgalomra rá kívánunk
erőltetni valamit anélkül, hogy velük előzetesen tárgyaltunk és egyeztettünk volna, illetve ők
ilyen kérelemmel fordulnának hozzánk. Ez jelenti az alkotmányellenességet. Milyen jogon



- 16 -

kívánna a bizottság a Regnum Marianum vagy a Római Katolikus Egyház életébe
beavatkozni? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A téma érdekessége folytán úgy döntöttem,
hogy maradok. Én személyesen is ismertem Keglevich István regnum marianumos atyát és
közvetlenül tőle tudom, az, hogy a Római Katolikus Egyház annak idején úgy döntött, hogy
egy másik helyen építi fel a templomot, egy elég szomorú tényről árulkodik, mégpedig Paskai
László békepapos döntéséről, mely szerint lemondott arról, hogy eredeti helyén építsék fel a
Regnum Marianum-templomot.

ELNÖK: Arra kérem, hogy Paskai László bíboros urat ne minősítse!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, de minősítem. Országgyűlési
képviselőként elmondom a véleményemet, és ha ez valakinek nem tetszik, akkor legfeljebb
majd megkifogásolja.

ELNÖK: Akkor lehet, hogy adott esetben helyt is kell állni ezért a véleményéért.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Természetesen vállalom. Továbbra is tartom,
hogy békepapos hozzáállással vezette az egyházat és Keglevich István atyát kiszorította,
marginalizálta, aki arra tette fel az életét, hogy újjáépítésre kerüljön ez a templom, mert ez a
Tanácsköztársaság dúlásától való megszabadulást jelképezi.

Alkotmányos-e az előterjesztés? Minden előterjesztésnek van egy szellemi
irányultsága, tehát van egy szándéka és van egy megfogalmazott szövege. Ha az
irányultsággal, a szándékkal egyet tud érteni a kormánytöbbség – márpedig elmondták, hogy
igen –, akkor miért nem lehet azt tenni, mint ami az összes más előterjesztés esetében
követendő út volt eddig, hogy tárgysorozatba veszi az Országgyűlés? Mi se értettünk egyet a
nemzeti együttműködés rendszeréről szóló országgyűlési határozattal, amelynek a
javaslatában ráadásul olyan megfogalmazásokat használtak és vezettek be, amikről egy árva
szót sem szóltak a kampányban, ennek ellenére tárgyaltuk és nyújtottunk be hozzá módosító
indítványokat.

ELNÖK: De nem szavazták meg!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Először nem szavaztuk meg, de nyújtottunk
be hozzá módosító indítványokat. A mi szemléletünk arról szól, hogy nem a kormánytöbbség
pökhendi felsőbbségével taposunk el minden ellenzéki kezdeményezést. Mi nem ezt tennénk,
hanem azt, ami az Országgyűlés szellemiségéhez méltó lenne, hogy napirendre vesszük
ezeket a kérdéseket és utána megvitatjuk, nem pedig egyfajta felsőbbrendűséggel
kinyilvánítjuk, hogy ez egy szörnyű alkotmányellenes és az egyház autonómiáját sértő

javaslat. A Jobbik-frakció egyébként nyitott lenne a megfogalmazás puhítására. Például: a
kormány felkéri az Országgyűlést, hogy kezdeményezze a templom újjáépítését és adja meg
hozzá azokat a forrásokat, amelyeket az egyház közismert sanyarú helyzete folytán nem tud
biztosítani, hiszen az elmúlt nyolc évben nagyon keményen, a vatikáni megállapodást
megszegve vontak el tőle forrásokat. Nagyon rossz üzenete van annak, ha a kormánytöbbség
nemes egyszerűséggel alkotmányellenesnek nyilvánítva lesöpri az asztalról ezt a
kezdeményezést, mert ez nagyon sokaknak régi vágya és törekvése. Aztán nagyon nagy a
kormány jog-helyreállítási felelőssége is, hiszen az elmúlt nyolc év – és ahhoz kapcsolódóan
az azt megelőző negyven év – pusztításait sok tekintetben meg kellene haladni és valamilyen
módon helyre kellene állítani a törvényességet. Egy javaslat vitára bocsátása annak a
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gesztusa, hogy vitatkozzunk róla. Lehet, hogy önök tudnak egy jobb megfogalmazást, mert
jobban értenek hozzá és a Római Katolikus Egyházzal is jobb a viszonyuk. Az országgyűlési
kampányban katolikus papok, nem is akármilyen beosztásúak, nyilatkozták azt, hogy
keresztény ember a Jobbikra nem szavaz. Ha ennyire jó a kapcsolatuk a Katolikus Egyházzal,
akkor a kormánytöbbség biztosan előre tudja mozdítani ezt a szándékot, és akkor már senki
nem mondhatja, hogy az a cél vezeti a kormánytöbbséget, hogy az ellenzéki javaslatokat
söpörje le az asztalról.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Zoltán képviselő úr!

DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): A Magyar Katolikus Egyház tud erről az
indítványról? Csak igennel vagy nemmel tessék válaszolni.

ELNÖK: Az előterjesztőé a szó.

HEGEDŰS TAMÁS képviselő (Jobbik): Nem egyeztettünk előzetesen. Mi
kezdeményezést javasolunk, az egyeztetés már az Országgyűlés feladata lenne.

ELNÖK: Ékes Ilona képviselő asszony!

ÉKES ILONA (Fidesz): Nagyon rossz az, hogy egy ilyen nemes kezdeményezésből,
egy egyházi ügyből pártpolitikai kérdést csinálunk. Ez nagyon nem jó.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha
nincs, szavazni fogunk.

Szavazás a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

Ki ért egyet a Budapest városligeti Magna Domina Hungarorum-templom
újjáépítéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba-vételével? (3) Ki nem ért vele egyet?
(14) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet a határozati javaslat
tárgysorozatba-vételével.

A „Magyar Hiszekegy” közoktatási intézményekben történő kifüggesztésével
kapcsolatos szabályok kidolgozásáról szóló határozati javaslat (H/820. szám) (Pörzse
Sándor (Jobbik) képviselő önálló indítványa)

Következő napirendi pontunk a „Magyar Hiszekegy” közoktatási intézményekben
történő kifüggesztésével kapcsolatos szabályok kidolgozásáról szóló határozati javaslat.
Tisztelettel köszöntöm Pörzse Sándor képviselő urat és megadom neki a szót.

PÖRZSE SÁNDOR képviselő (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kicsit
zavarban vagyok, miután végigültem az előző három előterjesztés megtárgyalását. Mind a
háromról azt gondoltam, hogy semmi közük a politikához, és ezt gondolom az én
előterjesztésemről is.

Egy évvel ezelőtt televíziós újságíróként döbbentem meg azon a franciák által végzett
felmérésen, amely azt mutatta, hogy a nemzeti identitás szempontjából Magyarország
Európában az utolsó előtti helyen áll. Talán nem kell ecsetelnem kormánypárti
képviselőtársaimnak, hogy ennek milyen folyamodványai vannak a társadalomra nézve.
Amikor Klebelsberg Kunó annak idején átvette a magyar művelődés és oktatás irányítását, az
ő géniusza, az ő zsenije az egyik legfontosabbnak azt találta, hogy a Kárpát-medencei
magyarságot legalább az identitás tekintetében együtt tartsa. Szerintem most sokkal rosszabb



- 18 -

helyzetben van Magyarország. Ennek egyik apró, icipici eszköze lenne az, ha az iskolákban a
„Magyar Hiszekegy” kifüggesztésre kerülne. Ezt annak idején az összes gyerek minden nap
elmondta a tanítási nap megkezdése előtt. Én most nem ezt kérem, csak azt, hogy legalább
függesszük ki. Egy átlag magyar gyerek legalább tizenkét évig jár iskolába, s akkor
tizenkétszer kétszáz nap láthatja ezt szemben a falon, a tanár feje fölött a címer mellett. Biztos
vagyok benne, hogy a gyerekek identitása ezzel erősödne, még azé a gyereké is, aki nem
olyan családi közegből jön, amely ezt elősegíti benne. Szerintem ennek semmi köze nincs a
politikához, mindössze azt szeretném, ha a fiatalság ezen a módon is nevelve lenne a
magyarságában. Nem véletlen, hogy a fiatal nemzetek beemelik a tananyagba a hazafias
nevelést, azok a fiatal nemzetek, amelyek a nemzeti identitás tekintetében sokkal jobban
állnak, mint mi. Ez csak egy csepp a tengerben, de meg kellene próbálni, különös tekintettel
arra, hogy – ahogy látom – többségében kereszténydemokrata képviselők ülnek itt a
teremben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Először azt hittem, hogy a kormánypárti
képviselők elveszik a szót előlem és egyértelmű támogatásukról biztosítják ezt a javaslatot.
Talán ezért is van ez a hallgatás, de az is lehet, hogy én voltam túl gyors.

Ez megint a pártpolitikától egy ezer mérföldnyire lévő kérdés. Ez nemzetpolitikai
kérdés, s amit Pörzse Sándor képviselőtársam indoklásként elmondott, az teljesen helytálló.
Az elmúlt húsz évben, de az azt megelőző negyven évben is a nemzettudatunk folyamatos
háttérbe szorításáról szólt minden. Sőt a Habsburg-időszakot se hagyjuk ki, hiszen akkor
indultak el azok a történelmi hamisítások az eredetünkről, egyáltalán a történelmünk
megítéléséről, amelyek nyomán ma egy átlagos ember szinte csak minimálisan van tudatában
annak, hogy milyen kiváltságban van része azzal, hogy a magyar nemzet tagja lehet, illetve
hogy milyen múlt, milyen tehetség és milyen adottságok jellemzik ezt a nemzetet.

Gyorsan tisztázzuk, hogy az előterjesztés teljes mértékben alkotmányos, és minden
tekintetben olyan formát töltött ennek a határozati javaslatnak, amely szándékában és
szövegezésében is vállalható. Nyilván a kormány hatáskörébe eshet egy ilyen jellegű nagyon
fontos tudaterősítő nyilatkozatnak a minél szélesebb körben történő kifüggesztése és
népszerűsítése. Nemrégiben láttunk példát arra, hogy a kormány kezdeményezésére a nemzeti
együttműködésről szóló politikai nyilatkozat számos közintézményben kifüggesztésre került.
Ha már ilyen gyakorlat alakult ki, akkor ennek a gyakorlatnak egy valóban méltó lépése lenne
a „Magyar Hiszekegy” minél több közintézményben, leginkább pedig oktatási
intézményekben – mert hiszen erről szól az egész – való kifüggesztése. A részletekről majd
lehet beszélni, hogy a tanterem melyik részén, mondjuk a címer mellett. Én két iskolás gyerek
szülőjeként nap mint nap bemegyek az osztályterembe és nagyon hiányolom azt a fajta
nemzeti spiritualitást, ami az egészséges nemzettudatú nemzeteknél megvan, ahol ott vannak
a nemzeti szimbólumok, a szent szövegek és történelmi személyiségeik portréi, akiktől sokat
tanulhatnak és meríthetnek a jelen hihetetlen nehéz helyzetének a megoldásához.

Ez tipikusan egy olyan javaslat, aminek a pártpolitikával semmilyen formában nem
lenne szabad megfertőződnie. Ha pártpolitikaként értelmeződik az, hogy egy párt tesz egy
előterjesztést, akkor az nagyon rossz értelmezése a demokratikus játékszabályoknak, hiszen
ezért kapott felhatalmazást a Jobbik, mint a nemzeti érdekeket és értékeket nagyon markánsan
védő párt, hogy ilyen és ehhez hasonló előterjesztéseket tegyen, mert ilyenekre eddig nem
került sor. Sajnos, hozzáteszem, és ebben közös a pártok felelőssége. Persze Lendvai Ildikóék
pártjától sokkal kevésbé volt elvárható egy ilyen jellegű előterjesztés megtétele, de bízom
benne, hogy ő is fog az idők szavához csatlakozni és rábeszéli a pártját arra, hogy támogassa
ezt a javaslatot, mert nem titok, hogy az MSZP-ben is vannak olyan emberek, akik fontosnak
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tartják a nemzeti értékeket, a nemzeti tudat erősítését. Például kifejezetten ilyennek tartom
Szili Katalint.

Ez is egy olyan téma, amit lehet még csiszolgatni, lehet rajta vitatkozgatni, de úgy
gondolom, hogy főszabály szerint az Országgyűlésnek a következő ülésén ezt vita nélkül meg
kell szavaznia, és attól kezdve a nemzettudat-építésnek egy új minőségét lehet elérni. Mondok
egy példát. Írország himnusza egy büszke katonadal arról, hogy hogyan küzd az ír harcos
azért, hogy az országát felszabadítsa a megszállóktól. Magyarország még mindig megszállás
alatt van és a honvisszaszerzést, a gyarmatosítás elleni küzdelmet nagyon erősen szolgálná ez
a csodálatos költemény. Mielőtt Lendvai Ildikó elmondaná, hogy ez egy milyen szörnyű
irredenta üzenetet hordozó vers, gyorsan rögzítsük, ennek a versnek az üzenete arról szól –
amit ki is fejez ez a szép sor –, hogy „hiszek Magyarország feltámadásában és hiszek egy
isteni örök igazságban”. Ez a vers tehát egy sokkal magasabb dimenzióban kezeli azt a
megcsonkításra adott választ, amit 1920. június 4-én elszenvedtünk. Ez nemcsak az elcsatolt
területeknek a nemzet testéhez való visszavezetésére irányuló vágyat jelképezi, hanem az
egész ország, az egész nemzet megújulása iránti vágyat fejezi ki, éppen ezért nagyon komoly
kovászhatása lehet a nemzettudat felemelésében.

Mindezek alapján arra kérem képviselőtársaimat, hogy emelkedjenek túl mindenféle
pártpolitikai beidegződésen és ezt a nagyon fontos nemzetpolitikai, nemzetstratégiai
előterjesztést támogassák.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Én Gaudi képviselőtársammal ellentétben
alkotmányellenesnek tartom ezt a kezdeményezést, az alkotmány 60. § (1), (2) és (3)
bekezdései alapján.

ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen képviselő úr megtisztelő bizalmát, de
talán elnézi nekem, hogy nem tudom teljesíteni a kívánságát, tehát nem fogom támogatni és
frakciótársaimat sem szeretném rávenni a támogatására. Tényleg megható ez a bizalom. Mind
a tartalmat, mind az eszközt alkalmatlannak vélem a nemzeti identitás erősítésére. A nemzeti
identitás erősítésének szükségességével egyetértek. Mindenfajta közösségi tudat és a nemzeti
közösség tudata valóban erősítésre szorul. Ebben, akármilyen furcsa, nincs vitánk.

Mi a bajom a tartalommal és az eszközzel? Nem az, hogy egy irredenta sugallat adott
történelmi körülmények között született, amikor az ország kormánya valóban a határrevíziót
tűzte ki célul. Persze más történelmi körülmények között. Azon kár vitatkozni, hogy ez helyes
és reális volt-e vagy nem volt az. Magyarország feltámadása nem feltétlenül Erdély
visszafoglalását jelenti, annak sok más egyéb jelentése is van. Tehát nem a történelmi
atmoszféra visszaidézése a problémám, ez egy elvontabb vita.

Noha Magyarországon nagyon tiszteletben tartjuk – és legyen is így – a hívő emberek
jogait és minden vallás létjogosultságát – ezt magam is fontosnak tartom –, de ez mindig
együtt szokott járni a nem istenhívők meggyőződésének tiszteletével is. Szabad az Istenben
hinni, számos értéket tudunk, amit ma az egyházak produkálnak, és szabad történetesen nem
istenhívőnek is lenni, csak egyet nem szabad: tagadni az istenhívők értékeit, a vallások és
egyházak társadalmi teljesítményét. Ilyen körülmények között egy olyan szöveg, ami nem
egyszerűen Magyarország szeretetére szólít fel, hanem rögzíti, hogy az ott élőnek Istenben is
hinni kell – még egyszer mondom, teljesen tiszteletben tartva a vallásos meggyőződés
jogosultságát –, nincs rendben. Nem jó az, ha az a gyerek, aki történetesen nem vallásos, de
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tisztességes családban nőtt fel, amikor hazamegy, megkérdezi: hogy van ez? Mi megszegjük
az iskolai normákat? Ez nem jó, nem helyes. Adott kontextusban persze érthető volt.

A másik észrevételem az eszköz alkalmatlanságára vonatkozik. Nem akarom
visszahozni más kifüggesztett nyilatkozatok vitáját, de azért naivnak tartom azt a
meggyőződést, hogy kitűzött jelszavak változtatnak a dolgon. Ha ez így lenne, akkor az én
kicsi koromban a „tanulni, tanulni, tanulni” felirat kifüggesztése nyomán mindenki jó tanuló
lett volna, de szerény emlékezetem szerint ez nem történt meg. Azonban nem ez a lényeges
vita, hanem az első, és megígérem, hogy még ha válaszol is a képviselő úr, nem fogok újra
szót kérni, mert nem gondolom, hogy erről hosszas polémiát kellene folytatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pörzse Sándor kíván válaszolni.

PÖRZSE SÁNDOR képviselő (Jobbik): Kedves Lendvai Ildikó! Ön egész egyszerűen
nem érti, hogy miről van szó, ennek ellenére nagyon köszönöm, hogy hozzászólt, mert ez
nyilván irányultságot jelent majd a Fidesz-KDNP számára, hiszen tudjuk, hogy ha ön
valamivel nem ért egyet, akkor az mit jelent. Köszönöm.

ELNÖK: Arra, hogy a „hiszek egy Istenben”-t úgy kimondani vagy úgy kifüggeszteni,
hogy közben nem hiszek, csak egy evangéliumi mondattal tudok válaszolni: „Nem az
üdvözül, aki azt mondja, hogy uram, uram, hanem az, aki teljesíti atyám akaratát.” Ennek a
kihelyezése a világnézetileg semleges iskolákban és rákényszerítése olyan tanulókra, akik,
illetve akiknek a szülei nem hisznek, akiknek nem adatott meg az a kegyelem, hogy
higgyenek, de ezt számon kérem rajtuk, az tökéletesen ellentétes ezzel a gondolattal.
Zárójelben egy kis csípős megjegyzést is teszek: ha már kitesszük, akkor az egész verset
kellene kitenni, nem pedig egy részletét. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az imént odasúgtam Kulcsár Gergely
képviselőtársamnak, hogy vajon a mennyezet mennyi ideig bírja még ezt a vitát, amit
folytatunk. Azt javaslom, hogy az MSZP és a Fidesz azonnali hatállyal kezdeményezze a
Himnusz levételét minden iskola tantermének a faláról, amely úgy kezdődik, hogy „Isten,
áldd meg a magyart!”. Az, hogy Lendvai Ildikó ebben az értelmezési tartományban kezeli a
kérdést, nem meglepő, de az igen, hogy a kormánytöbbség belesétált abba az utcába, hogy
mivel itt Istenről van szó, ez sérti a lelkiismereti és vallásszabadságot, dacára annak, hogy ők
is elolvasták az előterjesztést és láthatták, abban senki nem kötelez senkit arra, hogy ezt
reggel mormolja vagy mondja el. Pedig ez lenne az igazi! A két háború között húsz év alatt
eljutott oda a kiváló magyar politika, hogy jelentős eredményeket tudott elérni mind a
gazdaság, mind az ország helyreállításának a terén. Ez a javaslat azt célozza, hogy egy olyan
nemzeti ima szintjére jutott költemény, mint ez a Sziklay Szeréna által írt csodaszép vers,
méltó helyre kerüljön kifüggesztésre.

Lendvai Ildikó érvelése szerint ha ezt kitesszük, akkor ebben az, hogy „hiszek egy
Istenben”, sérti azokat, akik nem hisznek Istenben. Ezek szerint a nemzeti együttműködés
nyilatkozatának a kifüggesztése – ami megtörtént tény, faktum – mindenkit sért, aki nem hisz
Orbán Viktorban. (Lendvai Ildikó: Igen.) Úgy látom, ebben egyetértünk Lendvai Ildikóval, de
akkor meg kell állapítanom, hogy nem következetes önmagával. Azt hiszem, hogy ebben az
esetben a nemzeti pártok nagykoalíciójának kellene létrejönnie. Úgy gondolom – persze egyre
inkább megrendülő hittel –, hogy a Fidesz és a KDNP nemzeti érdekeket képvisel, de a
Jobbiknál ezt különösebben bizonygatni nem kell, bár ránk is mondták már, hogy az MSZP
köpenyéből bújtunk elő és nem tudom még miket.

Megmondom őszintén, hogy nem értem Szabó Timea felvetését, ezért kérem, hogy
fejtse ki. Tiszteljen meg minket annyival, ha már azt mondta, hogy a vallásszabadság
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megsértéséről van szó. Tette ezt egy ilyen nemzeti ima közoktatási intézményekben való
kihelyezése és nem kötelező tananyaggá tétele kapcsán, amit vagy elolvas valaki, vagy nem
olvas el. Kérem, vezesse már le, hogy ez mennyiben sérti valakinek a lelkiismereti vagy
vallásszabadságát, különösen a jelentősebb nemzeti imáink – mint például a Himnusz, a
Szózat vagy bármely más nemzeti ikonunk – fényében. Nem látok ebben mást, mint egy
olyan szekularizált államkép kifejlését, amelyből nemcsak a nemzeti öntudatot kell
kiradírozni, hanem az Istenhez való kötődést is.

Azért is furcsállom, hogy a kormánytöbbség nem támogatja lelkesen, mert abban a
csodálatos törvényben, amit a trianoni békediktátum meghaladása érdekében a nemzeti
összetartozás napjáról hozott az Országgyűlés a Jobbik szavazataival, szintén egy nagyon
értékes preambulum szerepel, amely azt írja – ami nyilván nem tetszett Lendvai Ildikónak és
párttársainak, de nekünk nagyon tetszett –, hogy a történelem ura Isten, és ebből nagyon sok
jó és értékes dolog fakad. Úgy érzem, hogy illene visszabillenteni ezt a vitát a valódi
medrébe: akarjuk-e a magyar nemzettudat megerősítését ennek a szimbolikus és nagyon
fontos nemzeti imánknak a széles körben való terjesztésével – egyébként a kifüggesztés csak
egy eszköz, lehet ezt még számtalan más módon is terjeszteni –, vagy nem akarjuk. Aki
akarja, az Magyarország feltámadását akarja, aki meg nem akarja, az olyan érveket próbál
találni, amelyek alkotmányjogi szempontból sem állnak meg, másrészt pedig komoly kételyt
ébresztenek az iránt, hogy akik nem támogatják, azok tényleg a magyar nemzet és
Magyarország feltámadását akarják-e.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Azt nem tudom, hogy milyen szekuláris állam képe sejlik ki
abból, amit mondok. A 60. § (3) bekezdése – ami már most is benne van az alkotmányban –
csak egy kis sejlésnek vélhető? Ez úgy szól, hogy az egyház az államtól elválasztva működik.
Ha kitesszük azt, hogy „hiszek egy Istenben”, akkor nem tudom az állam és az egyház
működését teljesen elválasztani. Mindenkinek joga van hinni vagy nem hinni Istenben,
függetlenül attól, hogy én hiszek-e benne. Nem hiszem, hogy ennél szekulárisabb kép
rajzolódna ki abból, amit mondtam.

ELNÖK: Ékes Ilona képviselő asszony.

ÉKES ILONA (Fidesz): Tiltja-e valami, hogy ezt kitegyék azok az iskolák vagy
osztályok, amelyek ki akarják tenni?

ELNÖK: Nem tudok ilyen tiltó szabályról. Pörzse Sándor!

PÖRZSE SÁNDOR képviselő (Jobbik): Nagyon sokat tanulok önöktől és tényleg
megemelem a kalapom önök előtt. Abban, hogy valamit hogy ne lehessen megcsinálni,
valami egészen elképesztő szintre jutottak. Gratulálok hozzá! Már nem is tudom, hányadik
ilyen bizottsági ülésen veszek részt, ahol minden ebbe az irányba megy, ha valamit nem önök
adnak be.

Arra kérem elnök urat és a többi képviselőt is, ha még valaha találkoznak a
választóikkal, ha még közvetlenül eljutnak a választóikhoz – például egy lakossági fórumon
beszélgetnek velük –, akkor kérdezzék meg tőlük, a kereszténydemokrata választóktól – ha
egyáltalán vannak ilyenek –, de a fideszesektől is, hogy tíz emberből hány támogatná egy
ilyennek a kifüggesztését. Kérem, hogy ennyit azért tegyenek meg, csak a saját lelkiismeretük
miatt. Köszönöm.
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Szavazás a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről

ELNÖK: Ki támogatja azt, hogy tárgysorozatba vegyük a „Magyar Hiszekegy”
közoktatási intézményekben történő kifüggesztésével kapcsolatos szabályok kidolgozásáról
szóló határozati javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (5) Ki tartózkodott? (5) A bizottság nem
vette tárgysorozatba a határozati javaslatot.

PÖRZSE SÁNDOR képviselő (Jobbik): Szégyelljék magukat!

ELNÖK: Arra kérem, hogy ne zavarja a bizottság ülését és tartsa be az
illemszabályokat! Önmagát minősíti ezzel! (Dr. Gaudi-Nagy Tamás távozik az ülésről.)
Képviselő úr, még nem ért véget az ülés.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A továbbiakban nem kívánok részt venni
ebben a nemzeti gyalázásban.

Az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/813. szám)
(Általános vita)

ELNÖK: Következő napirendi pontunk az Állami Számvevőszék 2009. évi
tevékenységéről szóló jelentés. Szeretettel köszöntöm az ÁSZ részéről Warvasovszky
Tihamér alelnök urat és dr. Elek János főigazgató-helyettes urat. Megadom a szót alelnök
úrnak.

Warvasovszky Tihamér alelnök (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése

WARVASOVOSZKY TIHAMÉR alelnök (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az ÁSZ 2009. évi tevékenységének az értékeléséről készült ez a
beszámoló, amelyből csupán egy-két gondolatot emelnék ki. Az Állami Számvevőszék fő
célja 2009-ben is az volt, hogy az ellenőrzések alapvetően az Országgyűlés költségvetési
jogának a gyakorlását segítsék. A legfontosabb területek a központi költségvetés, a
zárszámadás és az önkormányzatok gazdálkodásának az ellenőrzése volt.

Nagyon fontos az, hogy az ÁSZ a főbb tapasztalatairól, javaslatainak a sorsáról és a
szervezet működéséről évente beszámol az Országgyűlésnek. Az elmúlt évben 57
számvevőszéki jelentés készült; az ÁSZ-törvény alapján 38, az ÁSZ elnökének a döntése
alapján pedig 19 ellenőrzést végzett az Állami Számvevőszék. Önkormányzati területen a
törvény által kiemelt önkormányzatoknál – megyei önkormányzatoknál, megyei jogú
városoknál, fővárosi kerületeknél – átfogó ellenőrzéseket végeztünk, melyek során nemcsak
szabályszerűségi, hanem teljesítmény-ellenőrzési elemeket is alkalmazott az Állami
Számvevőszék. Ezenkívül voltak olyan ellenőrzések is, amelyek egyrészt a központi
költségvetést, másrészt a helyi önkormányzatokat érintették. 2009-ben két ilyen vizsgálat volt,
az egyik az önkormányzatok energiaellátása, a másik pedig a közfeladatok ellátása terén.

Az Állami Számvevőszék 2000-től 2009-ig 560 jelentést tett közzé, ezek közül 162
jelentést, illetve tanulmányt vitattak meg az Országgyűlés különböző bizottságai. Az elmúlt
évben hat jelentésről, valamint az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének a tanulmányáról
összesen 46 alkalommal tárgyaltak a parlamenti bizottságok. Az elmúlt évben közreadott
jelentésekben az ÁSZ közel hétszáz javaslatot tett, ezeket mintegy 650 szervezetnél végzett
helyszíni ellenőrzés alapozta meg. 2008-ban a javaslatok 45 százaléka valósult meg,
nagyrészük pedig a megvalósítás stádiumában van. Amint azt a beszámoló is tartalmazza, az a
többéves állami számvevőszéki tapasztalat, hogy a jelentősebb ráfordítást nem igénylő, a
munkát ésszerűsítő vagy a kisebb szabálytalanságokat korrigáló javaslatok többségét a
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vizsgált szervek, illetve azok a szervek, amelyeknek az Állami Számvevőszék javaslatot tesz,
megvalósítják, a jelentősebb változtatásokra irányuló javaslatcsomagok megvalósítása
azonban késik és várat magára.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az Állami Számvevőszék állományi létszáma 2009.
december 31-én 542 fő volt, ebbe beleértendő az a közel 150 fő is, akik a megyei
kirendeltségeken dolgoznak és ott végzik az ellenőrzési munkát. A 542 fő közül 421 felsőfokú
végzettségű, 106 okleveles könyvvizsgáló.

A jelentés mellékleteiből részletesen megismerhetők az elvégzett ellenőrzések, az
ellenőrzések fő céljai, valamint azok a költségvetési területek, amelyeket az ellenőrzéseink
lefedtek.

Már készítjük elő a jövő évi ellenőrzési tervet, és szeretnénk a parlamenti bizottságok
véleményét, javaslatait megismerni. Domokos László elnök úr levélben fordult valamennyi
parlamenti bizottság elnökéhez és kéri a bizottságok javaslatait, hiszen – mint már
hangsúlyoztam – az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb ellenőrzési szerve. Olyan
területen szeretnénk ellenőrzéseket folytatni, amelyekben a parlament javaslatot tesz.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Ebben az esetben szavazunk.

Szavazás a jelentés általános vitára való alkalmasságáról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak az Állami Számvevőszék 2009. évi
tevékenységéről szóló jelentését? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen
szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a jelentést.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Nincs jelentkező.)

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Muszáj előadót állítanunk?

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Igen. A Házszabály szerint írásban három napon
belül kell benyújtani a bizottság véleményét, de erre már nincs időnk, mert holnap tárgyalja az
Országgyűlés. (Révész Máriusz megérkezik az ülésre.)

ELNÖK: Máriusz, tudod vállalni, hogy a bizottság előadója leszel? (Derültség. –
Révész Máriusz visszafordul és kifelé indul az ülésteremből.) Ne, ne, maradjál! A holnapi
napra egy nagyon szép megbízásod lenne: a bizottság általános vitára alkalmasnak találta az
Állami Számvevőszék jelentését és ezt kellene ismertetni a plenáris ülésen.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Konstruktív és tartalmas vitát folytattunk, de majd
később elmeséljük.

ELNÖK: Nagyon izgalmas az NCA és a kisebbségi önkormányzatok ellenőrzése.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Holnap nem érek rá.

ELNÖK: Bocsánat, csak azt gondoltam, hogy egy budapesti illetőségű képviselő lenne
alkalmas erre a szerepre. De ha most nincs jelentkező, később majd felkérünk valakit.

Köszönjük szépen az Állami Számvevőszék képviselőinek a segítségét.

Az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban,
valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló határozati
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javaslat (H/638. szám) (Dr. Kövér László, Pokorni Zoltán és Révész Máriusz (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a
magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a
közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló
határozati javaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2010.
szeptember 13-ai keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm dr. Varga
Zoltán urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjét.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Karácsony Gergely a szöveget „a Kárpát-medencei
nemzetek közös történelmének árnyalt megismerését” szövegrésszel kívánja kiegészíteni.
Kérdezem, hogy a kormány egyetért-e a javaslattal.

DR. VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők véleményét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Egyetértünk a kormánnyal.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem támogatja? (9) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az Oktatási bizottság a határozati javaslat 1. pont b)
alpontja helyébe új rendelkezés felvételét javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány egyetért a javaslattal.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők véleményét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előterjesztők is támogatják.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában dr. Szili Katalin a határozati javaslat 1. pont b)
alpontjának a módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők véleményét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Az előterjesztők egyetértenek a javaslattal, de az
Oktatási bizottság javaslatát támogatják – amely ugyanazt a célt szolgálja –, mert az
pontosabb. Annyi a különbség, hogy az Oktatási bizottság javaslata szerint a határon túli
diákok magyarországi utazása csak testvéri iskolán keresztül történhet, amit azért tartunk
fontosnak, mert nem tartjuk szerencsésnek megnyitni a pályáztatást a határon túli területekre.
Tehát határon túli diákok csak úgy tudnak Magyarországra jönni, ha magyar iskolán keresztül
pályáznak.

ELNÖK: A kormány nem ért egyet a javaslattal. És az előterjesztők?
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ugyanaz a lényege, mint az Oktatási bizottság
javaslatának, de az Oktatási bizottság javaslata a jobb.

ELNÖK: Tehát két párhuzamos javaslat közül az Oktatási bizottság javaslatát
támogatják. A bizottság tagjai közül ki támogatja a javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában dr. Veres János a határozati javaslat 1. pont b)
alpontjának a módosítását javasolja. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Lenne egy ügyrendi javaslatom, hogy akár egyszerre is
szavazhatnánk a hátralévő javaslatokról, amelyeknek ugyanaz a céljuk, azt a szellemiséget
próbálják behozni, hogy nemzeti szempontból fontos hazai célpontok látogatása is
támogatható legyen. A felsorolt példák Szatmárcsekétől Nyírbátorig példaszerűen kívánják
ezt illusztrálni. Mi a célt támogatjuk, ezért meg fogom szavazni a módosító javaslatot.

ELNÖK: Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a többi indítványt egyben
tárgyaljuk és egyben szavazzunk róluk. Ki ért ezzel egyet? (Egyhangú.) A hátralévő
javaslatokról egyszerre fogunk szavazni. Ki kíván hozzászólni valamelyik javaslathoz? Szabó
Timea alelnök asszony!

SZABÓ TIMEA (LMP): Az elvet támogatjuk, de véleményünk szerint ezt nem ebbe a
törvénybe kell belefoglalni.

ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. VARGA ZOLTÁN főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja a módosító javaslatokat.

ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő véleményét.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Már a parlamentben is vitatkoztunk ezekről a
javaslatokról és akkor is megállapítottuk, hogy ezek elég szégyenteljes javaslatok, mert
gondoljuk el, mi lenne, ha ezek közül bármelyiket is megszavaznánk. Ráadásul ezek egymást
kizáró javaslatok. Egy volt pénzügyminiszter ennél azért egy kicsit komolyabban is vehetné a
parlament munkáját és nem kellene bohócot csinálnia magából. Ahogy Szabó Timea is
mondta, ezeknek a javaslatoknak ehhez a törvényhez semmi közük nincs. Még egyszer
elmondom, a javaslat arra irányul, hogy egy diák a közoktatási tanulmányai alatt legalább
egyszer eljusson határon túli területekre. Ez azt jelenti, hogy hét évben Magyarországon
teljesíti a tanulmányi kirándulásait, egyben pedig a határon túl. Amikor arról beszélünk, hogy
a tanulmányai alatt legalább egyszer jusson el határon túli magyar lakta területekre, akkor a
bátorligeti ősláp meg az összes többi ötlet teljesen komolytalanná teszi a javaslatot. Többet
nem kívánok erről beszélni, mert a parlamentben már részletesen megvitattuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ha képviselő úr előbb érkezik az ülésre, akkor nyilván
nem ezeket a szavakat használja, volt ugyanis egy kellemetlen incidensünk, amikor Pörzse
Sándor képviselő úr azt mondta a bizottságnak, hogy szégyellje magát. Révész Máriusz
képviselő úrnak ennél sokkal kultúráltabb a vitastílusa, ezért nem akarom egy lapra helyezni
azzal, aki ezt a minősítést használta, de nem bírom ki, hogy legalább a jegyzőkönyv kedvéért



- 26 -

ne mondjam el: lehet egy javaslatot nem támogatni, lehet a céljával nem egyetérteni, de ne
minősítsük erkölcsileg szégyenteljesnek vagy bárminek egymás javaslatát. Megígérem, én se
fogom ezt tenni a fideszes javaslatokkal, egyszerűen csak azt fogom mondani, hogy nem értek
velük egyet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Én ezt szívesen megtenném, de ezek a javaslatok
szerintem ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar parlament egy komoly intézmény. Ha ezek
közül bármelyiket elfogadnánk és a bátorligeti ősláp bekerülne a törvénybe… ne tegyük
magunkat komolytalanná! Veres János javaslatai komolytalanok, a parlament tekintélyét
semmibe veszik, ezért tartom annak, amit mondtam. Tényleg szégyen, hogy egy volt
pénzügyminiszter ilyen javaslatokat nyújt be. Nem tudok másképp fogalmazni.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Dixi, úgyhogy nem folytatom az érvelést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 4., 5., 6., 7. és 8. pontokban szereplő javaslatokról
együtt szavazunk. Ki támogatja ezeket a javaslatokat? (2) Ki nem támogatja? (12) Ki
tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a módosító javaslatok egyharmados támogatást sem
kaptak.

A módosító javaslatok tárgyalásának a végére értünk. Köszönjük szépen a
minisztérium képviselőjének a segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Lendvai Ildikó képviselő asszonynak adom meg
a szót.

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nagyon sajnálom, hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselő
úr nincs jelen, azért mondom mégis el, hogy friss reakcióként jegyzőkönyvbe kerüljön, és
majd nyilván lesz alkalmunk Gaudi-Nagy képviselő úr bőséges reakcióját néhány alkalommal
meghallgatni.

Roppantul zavar engem valami, és ez nem politikai természetű kérdés. Elnök úr
bizonyára emlékszik arra, hogy egy múltkori ülésen szóvá tette az ügyvédi és a képviselői
munka esetleges összeférhetetlenségét, még ügyvédi kamarai álláspontra is hivatkozott abban
az ügyben, hogy Gaudi-Nagy képviselő úr Budaházy védőjeként tevékenykedik, és képviselői
minőségét is felhasználja ennek a témának a kezelésére. Én úgy értettem akkor Gaudi-Nagy
Tamás képviselő úr nyilatkozatát – és szerintem mindannyian így értettük, akik itt voltunk –,
hogy azt mondta, ő ezt nem teszi, de miután módunk volt értesülni a védőbeszédéről,
megállapíthatjuk, hogy vastagon képviselője a perben Budaházynak.

Én változatlanul úgy gondolom – ahogy elnök úr is gondolta –, hogy ez
összeférhetetlen. Erkölcsileg mindenképpen, de politikailag is összeférhetetlen. Én nem
ismerem az Ügyvédi Kamarának azt az állásfoglalását, amire elnök úr célzott, de akkor
aszerint is összeférhetetlen. Azt javaslom, hogy ha ez így van – ráadásul képviselő úr még
tagadta is, ha jól értettem –, akkor ezt ne hagyjuk szó nélkül. Komolyan megfontolásra
javaslom az Ügyvédi Kamara állásfoglalásának kérését vagy bármi mást. Nyilván nem most
kérek szavazást, mert azt nem illik akkor, ha az érintett nincs jelen, most csak azt szeretném
jelezni, hogy ez így nincs rendben, változatlanul nincs rendben. Képviselő úr átmenetileg
megnyugtatott bennünket, hogy tévedünk, de bebizonyosodott, hogy nem tévedett elnök úr és
mi sem tévedtünk.
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ELNÖK: Nem kamarai állásfoglalás, hanem az ügyvédi etikai kódex zárja ki, hogy
valaki olyan ügyben képviselőként járjon el, amiben ügyvédként is eljár. Én erre
figyelmeztettem Gaudi képviselő urat, aki – korábbi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával
szemben – azt a választ adta, hogy nem jár el védőként a Budaházy-ügyben. De úgy tűnik,
hogy nemcsak a Budaházy-ügyben jár el, hanem minden más olyan ügyben is, amiket a
bizottság elé kívánt hozni. Legalábbis a híradások szerint eljár. Tisztázni fogom vele, ha még
egyszer olyan napirend tárgysorozatba-vételét kívánja vagy olyan napirendi pontot képvisel –
de nemcsak Gaudi képviselő úr, hanem bárki más –, amiben ügyvédként eljár, akkor
szignalizálni fogok az Ügyvédi Kamarának. Gulyás Gergely alelnök úr!

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Más vonatkozásban is felmerült, hogy Gaudi-
Nagy Tamás azt mondta el – én a sajtót követve is így láttam –, hogy ő a mostani
vádemeléssel kapcsolatos ügyben, tehát a terrorcselekménnyel kapcsolatos ügyben nem látja
el Budaházy védelmét, ott viszont, ahol az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása a vád
– ami szintén bírósági eljárási szakban van –, ott ellátja a védelmet.

Egyetértek elnök úrral abban, hogy ez etikai kérdést felvethet, de azért arra felhívnám
képviselő asszony figyelmét, hogy ez talán jogszabály-alkotási kérdést kívánna. Miután ma
nincs képviselői és ügyvédi összeférhetetlenség, ilyenformán a két tevékenység összefér.
Nagyon nehéz azt megítélni – és a kamara is nehéz helyzetben lenne, ha meg kellene ítélni –,
hogy valaki mikor jár el képviselőként és mikor ügyvédként. Mindannyian érezzük, hogy ez
szerencsétlen, de jogszabály ezt ma expressis verbis nem zárja ki. Bárki mondhatja, ha a
legfőbb ügyészt interpellálja és így szerez információkat, hogy azt el tudja különíteni a védői
tevékenységétől. Ez nem komoly érvelés, de a jogszabály ezt expressis verbis nem zárja ki.
Tehát ez egy nehéz kérdés. Nem biztos, hogy elegendő ezt etikai bizottsági szinten
szabályozni, lehet, hogy általánosságban valamilyen jogalkotási feladatot is felvetne ez a
kérdés, és most nemcsak Gaudi képviselő úrra gondolok. De az ő állítása az, hogy az
alkotmányos rend megváltoztatása kapcsán lát el védelmet, a terrorcselekménnyel kapcsolatos
ügyben viszont nem.

ELNÖK: Egyetértek alelnök úrral abban, hogy a képviselői jogállásról szóló törvény
vagy a képviselőkre vonatkozó Házszabály ezt a kérdést nem szabályozza, azonban
szabályozva van az ügyvédek oldaláról, hiszen az ügyvédi etikai kódex egyértelműen
rendelkezik arról, hogy nem járhat el ugyanabban az ügyben képviselőként, amiben eljár
ügyvédként.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Ő viszont azt mondja, hogy egy másik ügyben jár el.

ELNÖK: Amikor Budaházyt politikai fogolyként minősíti és a szabadlábra helyezését
követeli, akkor a két ügy nem különíthető el. Ő nem azt a napirendi javaslatot tette, hogy
Budaházynak a terrorcselekménnyel kapcsolatos tevékenységét tűzzük napirendre, hanem azt
javasolta, hogy Budaházyt mint politikai foglyot helyezzék szabadlábra, márpedig ő a
Budaházy-ügyben ügyvédként jár el, de ezt tagadta, majd utána a Hír TV-ben láttuk a
védőbeszédét. Én ezt mindenképpen tisztázni fogom, és minden egyes ilyen előterjesztésnél
konkrétan fel fogom tenni a kérdést és konkrét jegyzőkönyvi választ kérek, és amennyiben
valaki olyan ügyet kíván a parlament elé hozni, amelyben ügyvédként jár el, akkor abban a
pillanatban az Ügyvédi Etikai Tanács elé viszem a dolgot és ő döntse el, hogy ez helyes vagy
nem helyes.
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Kíván-e még valaki bármit felvetni vagy elmondani? (Nincs jelentkező.) Ha nem, az
ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 17  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


