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 (Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc)  

Elnöki bevezető  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Az ülést megnyitom. Azt javaslom, a napirendet akkor fogadjuk el, amikor 
határozatképes lesz a bizottság. Pillanatnyilag tanácskozásképesek vagyunk, ezért a 
tanácskozást elkezdhetjük a kiküldött napirend szerint.  

Dr. Varga Árpád, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettesének meghallgatása a 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felajánlott 1 %-okról tett 
rendelkező nyilatkozatok tárgyában 

1. napirendi pontunk dr. Varga Árpád, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
elnökhelyettesének meghallgatása. Szeretettel köszöntöm elnökhelyettes urat és munkatársait. 
Elnökhelyettes úr, öné a szó.  

Dr. Varga Árpád elnökhelyettes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) tájékoztatója 

DR. VARGA ÁRPÁD elnökhelyettes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Tisztelettel 
köszöntöm elnök urat és a bizottság tagjait. Az az anyag, amiről beszélni szeretnék, 
reményeim szerint mindenkinek a rendelkezésére áll, hiszen elektronikus formában is 
átküldtük önöknek, ezért a százoldalas beszámolót nem fogom részletesen ismertetni, inkább 
arról fogok egy rövid tájékoztatást adni, hogy az 1 plusz 1 százalékokkal kapcsolatban milyen 
tendenciák érvényesültek az elmúlt években.  

A számok azt mutatják, hogy az állampolgárok adakozási vagy felajánlási kedve, mint 
eddig minden évben, az idén is növekedett. Magyarországon négy és félmillió magánszemély 
köteles személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására, közülük három és félmilliónak van elvi 
lehetősége arra, hogy felajánlást tegyen, s noha ezzel a lehetőséggel nem él mindenki, de azért 
minden évben mintegy 100-120 ezerrel többen csatlakoznak azokhoz, akik felajánlják a 
személyi jövedelemadó 1 vagy 1 plusz 1 százalékát. Ez azt mutatja, hogy egyre többen érzik 
ennek a fontosságát.  

A felajánlható elvi keret az idén kevesebb volt, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy 
megváltozott a személyi jövedelemadó rendszere. A személyi jövedelemadóban az 
egykulcsos adó olyan csökkenést hozott, hogy a 2011-es évre vonatkozóan 400 milliárd 
forinttal kevesebb adó folyik be, ennyivel több marad az embereknél, és értelemszerűen ennek 
arányában kevesebb az 1 vagy 1 plusz 1 százalék felajánlását érintő keret is. Ha nem változott 
volna a személyi jövedelemadó-rendszer, akkor a felajánlott összeg meghaladta volna a 2010-
es szintet. A rendelkező személyek száma is növekszik. Örömteli az, hogy egyre többen élnek 
ezzel a lehetőséggel. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a felajánlást váró szervezetek 
reklámozzák magukat. Mi is megtesszük mindazt, amit meg tudunk tenni, az interneten 
közzétesszük a lehetőségeket, de mi nem tudjuk erre rábeszélni a magánszemélyeket.  

Az érvényes nyilatkozatokban felajánlott összeg tavaly 17 milliárd forint volt, az idén 
16 milliárd, itt tehát hiányzik 1 milliárd forint. Ha megnézzük, hogy hogyan változik a 
rendszer 2011-ben, illetve 2012-ben, akkor megint csak ahhoz tudjuk kötni a jövő évi 
felajánlások összegét, hogy az szja-bevételekből kieső összeget nem lehet máshonnan pótolni.  

Sajnálatos módon jelentős azoknak a felajánlásoknak a száma, amiket nem tudunk 
elfogadni, mert valamilyen ok miatt érvénytelenek. Mintegy 180 ezer ilyen felajánlás történt, 
ami az előző évihez képest is jelentős szám. Ha megnézzük, hogy miért nem tudtuk elfogadni 
ezeket a nyilatkozatokat, azt látjuk, hogy olyan objektív körülmények miatt, amik vagy 
elkerülték az adózó figyelmét, vagy csak egy egyszerű mulasztás következményei. Ezeknek a 
közel 70 százalékát az teszi ki, hogy felajánlást érvényesen csak az tehet, aki az adót a 
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törvényes határidőig befizette. Aki nem fizette be határidőig, annak értelemszerűen nem 
tudjuk elfogadni a nyilatkozatát. Annak a nyilatkozatát szintén nem tudtuk elfogadni, aki 
május 20-ig nem tette meg azt. Ez a 180 ezer érvénytelen felajánlásnak mintegy a 20 
százaléka. Volt olyan, aki nem egy-egy civil és egyházi szervezetet vagy költségvetési 
előirányzatot jelölt meg, hanem két civil szervezetet. Ezek aránya körülbelül 6 százalék. Őket 
szintén ki kellett zárni. S még mindig vannak olyanok, akik megszűnt szervezeteknek ajánlják 
fel az 1 százalékukat.  

Az ellenőrzés is próbálja nyomon követni, hogy az átutalt összegeket valóban a 
törvényben meghatározott céloknak megfelelően használták-e fel a kedvezményezettek. 
Mintegy nyolcszáz ellenőrzést kellett végeznünk, amelyek után megállapításokat kellett 
tennünk, és vannak olyanok, akiket ki kellett zárni a következő időszak felajánlás-fogadói 
közül, egyszerűen azért, mert olyan szabálytalanságokat vétettek, ami ezt kötelezővé tette.  

Van egy sűrűn teleírt mátrixunk, amely azt mutatja, hogy mit csinál ezzel az 
adóhatóság. Ezt azért mondom el önöknek, hogy lássák, ahhoz, hogy a törvény szellemében, 
annak betűjét követve végre tudjuk hajtani ezt a feladatot, egy rettenetesen komoly 
adminisztrációt kell végrehajtanunk, és ennek kapcsán mindig vannak olyan javaslatok, 
felvetődnek olyan ötletek, amelyek egyszerűbbé tehetik ezt a dolgot. Nagyon szépen 
köszönöm, hogy az előző években az önök segítségével is több olyan módosítás történt – 
például a felajánlási módok tekintetében –, amelyek könnyítették a munkánkat.  

A jövőre nézve elgondolkodató számunkra az elektronika világának egyre kiterjedtebb 
alkalmazása. Az egyházak eddig is elektronikus bevallók voltak, velük tehát a kapcsolat ilyen 
szempontból rendben van, de csak 23 ezer olyan civil szervezettel állunk kapcsolatban, 
amelyik elektronikusan tájékoztat bennünket arról, hogy hogyan használta fel ezt az összeget. 
Megfontolandónak tartjuk, hogy már a kiértesítéskor is elektronikus utat válasszunk, 
legalábbis azokkal szemben, akik egyébként is elektronikus bevallásra kötelezettek – a 20 
ezerből közel 18 ezer ilyen vállalkozás van –, hiszen ez felgyorsítja az ő pénzhez jutásukat is, 
nem beszélve arról az önös érdekről, ami a NAV esetében megjelenik, hogy ez komoly 
adminisztráció- és postaköltség-csökkentéssel is jár. Ebben kérem az önök támogatását. Ma 
már nem azt a világot éljük, hogy az alapítványok és társadalmi szervezetek nem 
rendelkeznek olyan technikai háttérrel, hogy nem várható el tőlük az elektronika alkalmazása.  

Összegezve: az 1 milliárd forintos csökkenés ellenére minden szám azt mutatja, hogy 
a magánszemélyek egyre jobban élnek ezzel a lehetőséggel, és meg kell vizsgálni azt is, hogy 
a civilek esetében ezt hogy lehet még jobban támogatni. Nagy várakozással tekintünk az elé, 
hogy 2012-ben mi lesz az egyházügyi felajánlásokkal, hiszen itt lényeges változásra kerül sor, 
de mivel most a múltról beszélünk, ez csak jövőre lesz kérdés. Az idei egy átmeneti év, de a 
dolgot megnyugtató módon fogjuk rendezni. A jelenlegi törvény alapján 26 szervezet 
alkalmas felajánlás fogadására, de azok is fogadhatnak, akik jelezték, hogy május 20-ig még 
élő számmal kívánnak rendelkezni, de ennek a feldolgozására majd csak május után kerül sor. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Én 

mondanék egy-két szót, de nem a múltról, hanem inkább a jövőről az együttgondolkodás 
igényével.  

Kérdések, észrevételek, válaszok 

Az egyik kérdésemre már válaszolt is elnökhelyettes úr, arra, amelyik az egyházak 
átállására vonatkozott volna. Viszont a civil szervezetek esetében is jelentős jogszabályi 
változás történt. Létrejön a civil szolgáltatóházak hálózata annak érdekében, hogy – a 
Nemzeti Együttműködés Tanácsával együttműködve – minden civil szervezet elérhető legyen. 
Ha kell, ezt akár jogszabály-változtatással is biztosítani tudjuk. A civil törvényben van egy 
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újabb kötelezettség, a közhasznúsági kérdésben a bírósági letétbe helyezés. Jó volna, ha ennek 
a kontrollja a felajánlások előtt történhetne meg, hogy az állampolgár ne ajánlja fel 
jóhiszeműen olyan szervezetnek az 1 százalékát, amelyik nem tett eleget a jogszabályi 
kötelezettségének. Ebben az esetben tehát a jogbiztonság, az állampolgár és a civil szervezet 
érdeke is a megfelelő információáramlás. Hova telepíthető ez a feladat? Úgy gondolom, hogy 
egyedül a Nemzeti Együttműködési Tanácshoz, vagy az azt működtető Wekerle Sándor 
Alapítványhoz. Ezen el lehet gondolkozni. Az mindenképpen jogos igény, hogy minden civil 
szervezet elektronikus úton is elérhető legyen. Azt hiszem, hogy a XXI. században ez már 
biztosítható. Abban nem vagyok egészen biztos, hogy a jogszabály által meghatározott 
időpontok összhangban vannak-e az adóbevallással, illetve a felajánlással. Ahogy az Állami 
Számvevőszékkel, úgy önökkel is igyekszünk kialakítani egy jó munkakapcsolatot, hogy 
minden egyes felvetett problémára tudjunk majd válaszolni.  

Gulyás Gergely alelnök úré a szó.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönjük a beszámolót. Egy kérdésem lenne. 

Készített-e a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  felmérést arra vonatkozóan, hogy a jogszabály 
által nevesített 32 egyház számára felajánlott 1 százalékok hány százalékát teszik ki az 
egésznek?  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úrnak a civil szervezetek átállásával kapcsolatos 

kérdéséhez csatlakoznék. Levelet kaptam egy alapítványtól, tehát civil szervezettől, amelyben 
azt jelzik – lehet, hogy teljesen alaptalanul, csak azért, mert tájékozatlanok –, az átállásban 
nekik az okoz problémát már most az idén felajánlható 1 százalék tekintetében, hogy elég 
keményen változott a közhasznúság definíciója. Egyébként nem néztem utána a határidőknek, 
hogy igazuk van-e vagy sem. Mivel ez a kritérium most változott, viszont az 1 százalék a 
tavalyi teljes jövedelme után van, az ő problémájuk – jogosan vagy jogtalanul, nem tudom – 
az, hogy ez egy kicsit visszamenőleges történet, mert menetközben derült ki, hogy ők már 
nem felelnek meg annak a közhasznúsági kritériumnak, amit az új törvény szigorúbban állít 
fel, ez viszont szerintük az 1 százalékos felajánlás lehetőségét érinti. Megmondom őszintén, 
első olvasatra nekem úgy tűnt, hogy nincs igazuk, hiszen tudomásom szerint korábban nem 
közhasznú szervezeteknek is fel lehetett ajánlani 1 százalékot, ők mégis azt mondják, hogy ez 
valamilyen módon belezavarhat a történetbe. Természetesen nem a konkrét akármilyen 
alapítvány problémájára kérek választ, mert azzal majd megkeresem önöket vagy mást, és 
akkor tudok a kérdésükre felelni, hanem általában csatlakoznék elnök úr problémájához, hogy 
van-e ilyen típusú, a menet közbeni definíciószigorítással járó következmény a civilek 1 
százalékának ügyében. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Erre nem tudok válaszolni, de hadd mondjam el, hogy az adóév december 

31-én lezárult, az adóbevallásnak különböző időpontjai vannak, és az adóbevallás 
időpontjában ő a lezárt adóévről adózik, ennek következtében az ő közhasznúsági kérdése 
majd akkor merül fel, amikor május 31-ig eleget kell tennie a kötelezettségének, de addig 
minden adóbevallási határidő lemegy.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr is úgy emlékszik, hogy a civil törvény január 

1-jén lépett hatályba? Nem év közben? Nem ebből adódik a probléma?  
 
ELNÖK: Bizonyos szakaszai év közben, de maga az egész törvény január 1-jén. De az 

amatőrök után a szakembereket is meghallgatjuk ebben a kérdésben.  
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DR. VARGA ÁRPÁD elnökhelyettes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): A jogalkotói 

szándék ez lehetett és ez is jött ki a jogszabályból. Mi is úgy értelmezzük, hogy a sima 
alapítvány is jó, és jó lesz mellette az is, aki megszerzi a közhasznúságot.  

Elnök úr felvetésére hadd mondjak egyetlen mondatot. A civil szervezetek és a 
felajánlók legnagyobb problémája mindig az volt – de a miénk is –, hogy utólag értesültek 
arról, hogy amit felajánlottak, azt nem adhatjuk oda szeptemberben. Sokkal kellemesebb 
lenne számukra is és számunkra is egy olyan rendszer, ha az adóhivatal honlapján már 
januárban fenn lenne annak a huszonvalahány ezer szervezetnek a neve, amelyik igazolta, 
hogy a jogszabályoknak megfelel és adható nekik az 1 százalék, és az ezeknek az érvényes 
adószámmal rendelkezőknek felajánlott 1 százalék szeptemberben már utalható, és nem azzal 
kell foglalkoznunk, hogy jár-e nekik vagy nem jár. Aki fent volt a listán és kapott felajánlást, 
annak szeptemberben utaljuk a pénzt. A magánszemély most nem tudhatja, hogy akinek 
felajánlja az 1 százalékát, az szeptemberben megfelel vagy nem felel meg a 
követelményeknek. Erre rácsatlakozva azt gondolom, hogy helyes úton vagyunk, és a 
közhasznúság abszolút ide jön be.  

Gulyás Gergelynek azt tudom válaszolni, hogy ennek az anyagnak a mellékletében 
szerepel az összes egyház számára érkezett felajánlás. Ha visszamegyek a NAV-ba, csinálunk 
egy táblázatot és azt át fogom küldeni, de ebből is minden további nélkül meg tudjuk nézni 
azt, hogy a fennmaradó 32 egyház számára felajánlott összeg hány százaléka az összesnek. 
Önök is meg tudnák csinálni, de nekünk egyszerűbb, mert nálunk ez gépen van és pillanatok 
alatt össze tudjuk adni.  

Azt gondolom, hogy Lendvai képviselő asszonynak elnök úr megnyugtató választ 
adott. Mi számtalan civil szervezetet fogadunk minden évben azért, hogy elmondjuk nekik, 
mit rontottak el és mit csináltak rosszul. Mi tehát nyitottak vagyunk, tessék nyugodtan 
odaküldeni hozzánk az említett alapítványt vagy akár az elsőfokú adóhatósághoz, hiszen van 
erre egy apparátus, amelyiknek az a dolga, hogy elmondja, mi az, amit tenni kell és mi az, 
amit másképp kell tenni.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nagyon köszönöm ezt a felajánlást. Mindkét részéről 

megnyugtató volt a válasz, és nem azért, hogy ezt a nyugalmat felborítsam, hanem azért fogok 
élni az ajánlattal, hogy odairányíthassam a hozzánk forduló civil szervezetet, mert ők a 
levelükhöz mellékeltek az illetékes minisztériumtól – mert oda is fordultak – egy 
válaszlevelet, amely kvázi elismerte a problémájukat és megígérte, hogy majd a végrehajtási 
utasításban rendezik a kérdést. Persze a minisztériumban sem adószakembereknek kell ülni és 
mondhatjuk azt, hogy a profik most beszéltek, de élni fogok elnökhelyettes úr ajánlatával és a 
legilletékesebbhez irányítom őket.  

 
ELNÖK: Bejelentem, hogy a bizottság időközben határozatképes lett. (Lendvai Ildikó: 

Ennyire még sose örültek itt nekem.) Az ember életének vannak olyan pillanatai, amikor 
sikerélmények is érhetik, bármilyen pozícióból.  

A napirend elfogadása 

Tehát mivel már határozatképesek vagyunk, most szavazunk a napirendi javaslat 
elfogadásáról. Miután a megadott határidőig a napirend módosítására vagy kiegészítésére nem 
érkezett javaslat, kérdezem, hogy ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  
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Szavazás a beszámoló elfogadásáról 

Ezt követően a bizottság a NAV 1 százalékról szóló beszámolóját tudomásul veszi és 
hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló a NAV honlapjára felkerüljön. Ki ért ezzel egyet? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a fenti 
javaslattal.  

Nagyon szépen köszönöm a megjelenésüket. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
– úgy, mint az ÁSZ esetében – ha akár a jogszabály-értelmezésben, akár a jogszabály-
alkotásban bármiféle probléma felmerül, akkor kérjem a segítségüket, hogy különösképpen az 
átmeneti kérdéseket megnyugtatóan tudjuk kezelni. E tekintetben bármikor állunk a 
rendelkezésükre akár konzultációra is. Köszönöm szépen.  

 
DR. VARGA ÁRPÁD elnökhelyettes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal): Köszönöm 

szépen. Élni fogunk ezzel a lehetőséggel. További jó munkát kívánunk önöknek!  

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)   
(Általános vita) 

ELNÖK: Következő napirendi pontunk a közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szeretettel 
köszöntöm dr. Fónagy János államtitkár urat és dr. Csiszér Gábor szakmai tanácsadót a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Öné a szó, államtitkár úr! 

Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvényjavaslat kizárólagos célja a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 
ilyen-olyan számú európai irányelv megfelelő átültetése. Tudni kell, hogy ennek az 
irányelvnek az átültetése mintegy hétéves előzményre tekint vissza, és amelynek az 
elmaradása miatt jelenleg kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Magyarország ellen. A 
bizottság több alkalommal kiemelte, hogy a hazai információszabadságra vonatkozó 
szabályozás erre a területre nem elegendő, és a hatályos irányelv tételes átültetését kérte 
számon Magyarországon. A hatályos irányelv tételes átültetése tekintetében tehát egy 
implementációs kényszer áll fenn. A javaslat előkészítése egyébként még az előző kormány 
alatt megkezdődött, és a kormány – az előző is és a jelenlegi is – a szöveget folyamatosan 
egyeztette, illetve egyezteti az Európai Bizottsággal.  

Ha megengedik képviselőtársaim, röviden összefoglalnám a javaslat tartalmát. Mint 
említettem, a javaslat az európai irányelv rendelkezéseit ülteti át. Szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy maga a javaslat kifejezetten a közszféra által előállított olyan adatokkal 
foglalkozik, amelyeknek piaci jelentőségük van. Ezt azért mondom, mert a két fogalmi kört 
szét kell választani. Ezek tehát olyan adatok, amely újrafelhasználása sikeres piaci 
szolgáltatás alapjául is szolgálhat; példaképpen említem a térképészeti vagy meteorológiai 
alapadatokat. Az ilyen szolgáltatások nyújtásához az szükséges, hogy kizárólag a közszféra 
által előállított adatokhoz, adatbázisokhoz megfelelő feltételekkel, versenysemleges módon 
juthassanak hozzá a vállalkozások. A javaslat az erre vonatkozó jogi kereteket teremti meg.  

Mindezt a következő főbb rendelkezésekkel kívánja elérni. A közadatok egy része 
újrahasznosítás céljából is kiadható az igénylő részére, az újrahasznosítható adatok körét 
főszabály szerint végrehajtási rendelet határozza majd meg. A közadatok újrahasznosítása 
céljából történő kiadásnál az adatkezelő nem alkalmazhat megkülönböztető feltételeket, 
biztosítania kell – mint ahogy az előbb is utaltam rá – a versenysemlegességet. Az adatok 
kiadását az irányelvnek megfelelő húsz munkanapos határidőn belül kell elvégezni, az 
adatátadásról szerződést vagy újrahasznosítási megállapodást kell kötni. Az adatkezelőnek 
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elsősorban elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható 
formátumban kell átadni az adatokat, valamint az adatok átadásáért felszámított díj nem 
haladja meg egy minimális nyereséghányadot is tartalmazó költségalapú árazást. A javaslat 
rendelkezései kizárólag az adatigénylő önkéntes nyilatkozata alapján alkalmazhatók, tehát az 
adatigénylő döntésén múlik, hogy a kérelmét ezen speciális szabályok szerint teljesítsék. Ez a 
javaslat lényege.  

Ha akár az információszabadsághoz, akár a jelenleg szabályozatlan hazai 
újrahasznosításhoz való viszonyításra vonatkozó kérdés van, úgy állunk a bizottság 
rendelkezésére. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Lendvai Ildikó képviselő 

asszony!  

Észrevételek 

LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Szeretném jelezni, hogy szükségesnek és hasznosnak 
tartjuk az indítványt, ezért a benyújtását és az általános vitára való alkalmasságát támogatni 
fogjuk. Egy-két technikai jellegű módosító javaslatunk majd lesz, de az még engem sem 
zaklat fel nagyon, tehát nem lesz túl nagy tartalmi jelentőségük, de biztosan remek javaslatok 
lesznek. Ezzel együtt támogatjuk a javaslat általános vitára való alkalmasságát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a támogató hozzászólást. Van-e még kérdés, észrevétel? 

(Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a javaslatot? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. A 2012. április 5-
ei keltezésű kiegészítő ajánlásból dolgozunk. Ismételten köszöntöm Fónagy János államtitkár 
urat és kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot.  
 
ELNÖK: A kiegészítő ajánlás 42/1. pontjában – amely összefügg a 35/1., 47/1., 55/1., 

84/1., 133/1., 147/1., 158/1., 168/1. és 170/1. ajánlási pontokkal – Bánki Erik a 
törvényjavaslat 7. § (4) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a kormány 
támogatja-e.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A kiegészítő ajánlás 168/2. pontjában Ékes József a törvényjavaslat kiegészítését 
javasolja új 56. § felvételével. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (10) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét.  

A Házszabály 96/A. §-a alapján Tájékoztató elfogadása a 2012. április 3-án elhangzott 
„Tiszaeszlár 130. éve” címmel elmondott napirend utáni felszólalással kapcsolatban 

4. napirendi pontunk egy tájékoztató elfogadása az április 3-án „Tiszaeszlár 130. éve” 
címmel elmondott napirend utáni felszólalással kapcsolatban. Történt egy kellemetlen, 
megengedhetetlen esemény a magyar parlamentben. Baráth Zsolt képviselő napirend utáni 
felszólalásában Tiszaeszlár kapcsán olyan gyűlöletkeltő, uszító mondatokat mondott, amire az 
emberi jogi bizottságnak reagálni kell, ezért készítettünk egy állásfoglalás-tervezetet. Miután 
az állásfoglalás-tervezetet elektronikusan is kiküldtük és papíralapon is kiosztottuk, kérdezem 
a képviselő hölgyeket és urakat, hogy kívánnak-e az állásfoglalás-tervezethez hozzászólni. 
Lendvai Ildikó képviselő asszony!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Természetesen egyetértek azzal, hogy elítélő 

állásfoglalást kell elfogadnunk az elhangzott napirend utáni hozzászólással kapcsolatban, de 
ha megengedi elnök úr, két szövegszerű javaslatom volna, és tartalom van mind a kettő 
mögött.  

Az egyik: nem javaslom, hogy a második bekezdésben azt a minősítést alkalmazzuk, 
hogy „éplélektani eszközökkel nem értelmezhető”. Nem stiláris okokból nem javaslom, és 
nem is azért, mintha kevésbé ítélném el a megszólalást, mint elnök úr vagy a szövegtervezet 
készítői, éppen ellenkezőleg. Úgy vélem, nem kell orvosi menlevelet adni egy ilyen 
megszólalásnak, nem kell őrültnek vagy bolondnak minősíteni a megszólalót, mert ez 
magyarul ezt jelenti. Szerintem durvább dologról van szó. Nem orvosi esetről, hanem 
politikailag elítélendő esetről, hiszen a nyilatkozat végül is ebből a szándékból született. 
Emiatt nem javaslom ezt a fajta minősítést. Én megelégednék a politikai minősítésekkel, ami 
benne van a szöveg későbbi részeiben.  

A másik javaslatom az utolsó bekezdésre vonatkozik. Itt arról van szó, hogy ezért is 
„szükséges a parlamenti fegyelmi jog … megteremtése”. Azt hiszem itt többről van szó, mint 
fegyelmi intézkedésekről. Épp tegnap vettünk tárgysorozatba olyan típusú javaslatot, amely 
nemcsak fegyelmi, hanem morális-etikai szempontból tartja szükségesnek a kezelést. Ezért itt 
olyan szövegváltoztatást javasolnék a „parlamenti fegyelmi jog” megfogalmazás helyett, hogy 
„a parlamenti fegyelmi és etikai szabályok … megteremtése”. Köszönöm szépen, ez a két 
javaslatom van.  

 
ELNÖK: Nem szeretném, ha most csak úgy simán szavaznánk bármely módosító 

indítványról, legyen a végső szöveg közös munka eredménye, ezért próbáljuk kibeszélni a 
dolgot.  

Egy szöveg előterjesztésekor a következő kommunikációs problémával kell 
szembenéznünk. Éveken keresztül ment az a fajta reakció, hogy határolódjunk el ettől vagy 
attól. Ha megnézzük azokat a honlapokat, amelyek ezekre reagáltak, azt látjuk, hogy azok a 
saját közegükben tulajdonképpen megdicsőültek, mert ők „bátran” mondtak valamit. Azért 
választottuk a lekicsinylő kommunikációs technikát, mert egy ilyen hozzászólás nem érdemes 
a vitára. Eldöntendő kérdés, hogy melyik utat választjuk. Én egyetértek képviselő asszony 
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felvetésével, de ez nem menlevél, hanem annak a kifejezése, hogy vitára érdemes-e vagy sem 
a dolog. Hozzáteszem, a bírósági gyakorlatban a szakértői véleményekben ez rendszeresen 
szerepel. Ez még nem betegséget jelent. (Lendvai Ildikó: Hanem azt, hogy hülye!) Én ezt így 
nem mondtam volna ki, de a szöveg logikai felépítése, az, hogy Tiszaeszlárról Olaszliszkára 
asszociál, mindenképpen arra utal, hogy a gondolkodása adekvát módon nem megtartott. Ez 
megint egy szakértői kifejezés. A kommunikációs szándék ez volt, de el kell döntenünk, hogy 
mit akarunk. Tudniillik szeretnénk elkerülni azt, hogy úgy tűnjék, itt két vélemény van. Itt 
nincs két vélemény, ez az egész nem alkalmas a vitára, mert az nem vélemény, ami ott 
elhangzott. Pláne úgy, hogy összemossa Olaszliszkával, meg azt állítja, hogy az akkori bíróra 
való nyomás gyakorlásával született a felmentő ítélet. Azt gondolom, hogy ebbe a vitába nem 
szabad beleállnunk. De meggyőzhető vagyok, ha más vélemény van, el kell döntenünk, hogy 
mit tegyünk.  

A másik módosító javaslatával egyetértek, nevezetesen azzal a kiegészítéssel, hogy 
„fegyelmi és etikai”. Egyébként teljesen mindegy, hogy ennél az esetnél ki elnökölt, ma egy 
elnöknek igazából nincs kellő eszköz a kezében ahhoz, hogy ilyen eseteket megakadályozzon. 
De próbáljuk egymást meggyőzni!  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Most persze egyikünk sem a dolog lényegéről beszél, 

mert arról feltehetőleg egyet gondolunk, ezért a szólási lehetőséget nem arra szeretném 
felhasználni, hogy az általános és ismert minősítéseket megadjam. Azt köszönöm, hogy elnök 
úr is úgy érzi, nemcsak fegyelmi, hanem etikai szabályokról is szó van, vannak is a parlament 
előtt erre – például az etikai bizottságra – vonatkozó javaslatok. De nem a forma az érdekes. 
Ez nem egy olyan típusú fegyelmi kérdés, hogy tízóraizom-e az ülés alatt, jelen esetben egy 
kicsit másról van szó.  

Ha megengedi, még egy percet szánnék az első javaslatomra. Értem a dilemmát. Az 
valóban fontos és nehezen eldönthető dilemma, hogy amikor ilyen nézetek vannak, akkor 
behívják-e lelkesen a képviselőjét, hogy még egy picit képviselje a nyilvánosság előtt, amit 
mond, vagy próbálják azt jó szándékkal elhallgatni. Nagyon különböző válaszok adódhatnak 
erre. Azonban vannak olyan esetek, amik túlmennek azon a határon, hogy az ember azt 
mérlegelje, érdemes-e a vitára vagy nem. Azért van előttünk ez a papír, mert ebben az esetben 
mindenki, de legalábbis a parlament túlnyomó többsége úgy érezte, hogy minden dilemmát 
értve – nem kell reklámot csapni az ilyen nézeteknek – itt azért volt egy olyan határ, amit 
átléptek. Még egyszer mondom, ennek a papírnak a léte ezt a közös megegyezésünket 
bizonyítja.  

Ugyanakkor azt hiszem, nem lehet úgy elintézni, hogy ez vitára nem érdemes, 
idiotizmus, politikai bolondéria vagy mit tudom én, micsoda. Egyrészt azért, mert egy 
parlamenti bizottság mégse orvosi gyülekezet. Én nem szeretném minősíteni, hogy ez 
éplélektan vagy nem éplélektan. Mondom, értem a szándékot és még osztom is, ami a 
megfogalmazás mögött van, de mi politikai testület vagyunk, ezért nekünk ezt politikailag 
kell minősíteni. Másrészt pedig a világtörténelemben, de itt-ott a magyar történelemben is ez 
veszélyesebb volt, mint egy bolondság. Picit úgy érzem, mint ahogy a bíróságon is ha 
valakiről kiderül, hogy nem ép elme, akkor – ha nem is mentik fel – az azt jelenti, hogy nem 
felelőssége teljes tudatában cselekedett, egy parlamenti képviselőről viszont mégiscsak 
feltételezhetjük, hogy felelőssége tudatában cselekszik és ezért viselnie is kell a felelősséget. 
Ez az az ok, ami miatt a minősítésnek nem ezen a szálán indulnék el, hogy ő lélekben ép vagy 
nem ép, ez engem nem érdekel, ezt döntse el a pszichiátere. Engem az érdekel, hogy 
politikailag milyen a megnyilvánulás. Ezért örülök annak, hogy a bizottság el kívánja ítélni. 
De, mondom, az értelmezésnek ezt a másik szálát nem szívesen hagynám benne. Azonban 
nem akarnék erről órákig vitatkozni, mert nem ez a dolog lényege, inkább csak magyarázni 
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akartam, hogy miért szúr ez nekem szemet, és miért gondolom, hogy ha ezt elhagyjuk, akkor 
nem gyengébb, hanem erősebb a megszólalás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szeretnék más véleményeket is meghallgatni, de hadd tegyem hozzá, hogy 

az, amit a képviselő asszony kíván, a szöveg következő fejezetében benne van, mégpedig 
nagyon határozottan, nagyon egyértelműen és nagyon világosan. Abban nyilván egyetértünk, 
hogy ilyen nem fordulhat elő, és abban is egyetértünk, hogy erre reagálni kell. De a reagálás 
mikéntjében az én megközelítésem az, hogy az ő közegében hogyan fogadnak egy ilyen 
közleményt. Ha a közleményben az első bekezdésnek csak a második része szerepel, akkor – 
ismerve a világot és figyelemmel kísérve az eseményeket – az ő közegében ezt úgy fogják 
kommunikálni, hogy ő volt az, aki valamit vállalt a többséggel, a világgal szemben, ezért őt 
elítélte a bizottság. Azért van benne a mondat első része is, hogy jelezzük, itt nem egy vitáról 
van szó. De, mondom, más véleményeket is nagyon szívesen meghallgatok. Wittner Mária!  

 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én ugyan nem voltam bent a teremben, amikor 

elhangzott ez a tiszaeszlári dolog, mégis nagyon megdöbbentett. Aztán feltettem magamnak a 
kérdést: hogy kerül a csizma az asztalra. A törvényhozás házában vagyunk, ahol naponta 
hozunk az országra vonatkozó törvényeket, nem pedig 130 éve meg nem tudom mikor 
előfordult egyéb dolgokkal foglalkozunk. Nem tudom, hogy milyen szándék vezérelte Baráth 
Zsoltot, de részemről ez az egész dolog valahol elítélendő.  

Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a parlamentben már több esetben is 
előfordultak bizonyos összehasonlítási dolgok az államfővel kapcsolatban, ami számomra is 
sértő volt és úgy éreztem, hogy megüti a gyűlöletkeltés mértékét az, amikor Sztálinhoz vagy 
Hitlerhez hasonlítják a jelenlegi kormányfőt. A jobbikosok pedig időben visszamentek és 
előkaparták ezt a tiszaeszlári ügyet. Valakik elkezdték a parlamentben az összehasonlításokat, 
amiket én mélységesen elítélek, mert nem azért vagyunk a parlamentben, hogy 
összehasonlításokat tegyünk különböző államfők és véres kezű diktátorok között, hanem 
azért, hogy törvényeket hozzunk és jobbítsuk az ország helyzetét. Köszönöm szépen.  

Én a magam részéről elítélem a képviselő cselekedetét.  
 
ELNÖK: Mint mondtam, nem szavazással szeretném eldönteni a kérdést. Képviselő 

asszony, ragaszkodik ahhoz, hogy kerüljön ki ez a szövegrész, vagy elfogadható a részére így 
is? Én azt szeretném, ha közös munka eredménye lenne a szöveg és nem szavazás döntené el 
ezt a kérdést.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, én szeretném, ha kikerülne. Nem életem 

legnagyobb kérdése ez, de nyilván azért vetettem fel, mert szeretném, ha kikerülne. Szerintem 
semmi tragédia nem történik, ha szavazunk a dologról. A végszavazásnál akkor is meg fogom 
szavazni, ha ez benne marad. De ahelyett, hogy órákig vitatkozunk, lehet, hogy két perc alatt 
is el tudjuk dönteni ezt a kérdést.  

 
ELNÖK: Azt szerettem volna elkerülni, hogy Tiszaeszlárról – mintha az tudományos 

kérdés volna – akár jogi megközelítésben, akár történelmi megközelítésben kezdjünk a 
magyar közbeszédben egy újabb vitát, egy olyan dologról, amit csak eszközként használnak 
fel a gyűlöletkeltésre. Egy jogerős bírói ítélet után nem szeretnék egy újabb vitát a 
közbeszédben. Ezért született ez a szövegjavaslat, de a többiek véleményét is szeretném 
meghallgatni, mielőtt szavaznánk.  

 
CSÖBÖR KATALIN (Fidesz): Talán nem kellene sokat rágódni rajta, mert akkor még 

többet fognak ezzel a témával foglalkozni, ugyanis tudom, hogy bizonyos csoportoknak ez 
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kedvenc témájuk. Bizonyos képviselők már eddig is megengedhetetlen módon beszéltek és 
viselkedek a parlamentben. Ez az állásfoglalás kicsit rendre utasítja őket, ezért kérem, hogy 
szavazzunk róla. Én is elítélem!  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gajda Róbert!  
 
GAJDA RÓBERT (Fidesz): Ha jól értem, Lendvai képviselő asszony azt szeretné, 

hogy az állásfoglalásnak politikai jellege legyen, ilyenformán viszont ez a szó nem feltétlenül 
illik bele. Elnök úr érvelése viszont azért volt jó, mert ha tisztán csak politikai jellegű ez az 
elítélő nyilatkozat, az az ő közegükben – ahogy elnök úr megfogalmazta – pont az ellenkező 
hatást fogja kiváltani, és azt fogják mondani azok, akik ezzel a nézettel egyetértenek, hogy ez 
egy kiváló felszólalás volt, hiszen ő kimondta azt, amit mások is gondolnak. Ezért nekünk egy 
olyan jelzőt is bele kell tennünk a szövegbe, amely jelzi, hogy nemcsak politikai értelemben 
elítélendő a dolog. Ezzel a szakszóval azt is kifejezzük, hogy itt többről van szó, mint egy 
politikai nyilatkozatról. S azt is világossá kell tenni, hogy ezt a felszólalást más szemszögből 
is lehet értelmezni, és hogy komoly zavarok vannak ennél az úriembernél. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, képviselő úr!  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Szerintem a második bekezdés mindent összefoglal 

ezzel az üggyel kapcsolatban. Ha csak ebből az egy bekezdésből állna a nyilatkozat, akkor is 
mindent kifejezne, amit ezzel kapcsolatban el kell mondania egy ilyen bizottságnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úré a szó.  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Én azt javaslom, hogy szavazzunk, és tartózkodni 

fogok a módosító indítvány szavazásánál.  
 
ELNÖK: Előterjesztőként a második módosító javaslatot befogadom. Ilyenformán úgy 

szól a szöveg, hogy „ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy elengedhetetlenül szükséges 
a parlamenti fegyelmi jog és etikai szabályok világos és megfelelő biztosítékokkal 
alátámasztott megteremtése”.  

Ki támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatja.  

A másik módosító indítvány szerint a második bekezdés első mondata kimarad, de a 
második mondat – amely úgy kezdődik, hogy „az Alkotmánybíróság következetes 
gyakorlata” – benne marad.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem, elnök úr. Maradna az első mondat is, de úgy 

szólna, hogy „a Jobbik képviselőjének előadásában”, és elmaradna a jelző.  
 
ELNÖK: Ki ért egyet a módosító javaslattal? (4) Ki nem ért vele egyet? (0) Ki 

tartózkodott? (10) Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet a módosítással, így marad az 
eredeti szöveg.  

Végül az egészről szavazunk. Ki ért egyet a közlemény kiadásával? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a közlemény 
kiadásával.  

Tájékoztatásul mondom, hogy a közleményt megküldjük a nagykövetségeknek, a 
Külügyminisztériumnak, az Országgyűlés Külügyi Hivatalának, valamint a 
frakcióvezetőknek.  
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Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Mikor lesz a következő bizottsági ülés?  
 
ELNÖK: Ha nem tűznek napirendre olyan törvényt, amit ránk testálnak, akkor jövő 

héten nem kell ülést tartanunk.  
 
DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: A gyermektörvényhez benyújtott módosító 

javaslatokat hétfőn vagy kedden meg kell tárgyalni.  
 
ELNÖK: Ebben az esetben hétfőn vagy kedden ülést tartunk. Megjegyzem egyébként, 

hogy a bizottság egészen jól áll a bizottsági ülések tekintetében, mi jó néhány beszámolón is 
túlvagyunk már.  

Van-e még valami? (Nincs jelentkező.) Megköszönöm a bizottság tagjainak a 
munkáját és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 11 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


