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1. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést megnyitom. 
Bejelentem, hogy Csöbör Katalint Demeter Zoltán, Ékes Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt 
Lukács Tamás, Kőszegi Zoltánt Wittner Mária, Harrach Pétert Varga László, Gaudi-Nagy 
Tamást pedig Zagyva György Gyula helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes.  

A napirend kiegészítésére teszek javaslatot, ugyanis a már megtárgyalt Btk. általános 
vitájához meg kell szavaznunk a bizottság előadóját. Ki ért egyet a napirendi javaslattal az 
iménti kiegészítéssel együtt? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés 
napirendjét 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadó megválasztása a Büntető törvénykönyv módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz 

Előzetes egyeztetés alapján a Büntető törvénykönyv tekintetében a bizottság előadója 
Ékes Ilona képviselő asszony lesz. Ki ért egyet azzal, hogy Ékes Ilona legyen a bizottság 
előadója? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetért azzal, hogy a Büntető törvénykönyv tekintetében Ékes Ilona legyen a bizottság 
előadója.  

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6577. szám)   
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Következik a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása. A T/6577/23. számú kiegészítő ajánlásból, a T/6577/26. számú kiegészítő 
ajánlásból, valamint a T/6577/14. számú ajánlásból dolgozunk. Tisztelettel köszöntöm Gáva 
Krisztián helyettes államtitkár urat.  

A T/6577/23. számú kiegészítő ajánlás 3/1. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 
1. §-ában a Btk. 33. § (1a) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 3/2. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 2. § módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A kiegészítő ajánlás 5/1. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 3. § új (2) 
bekezdésében a Btk. 166. § (5) bekezdés helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 7/1. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 5. §-ában a Btk. 
195. § (1) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (12) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 7/2. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 5. § új (2) 
bekezdésében a Btk. 195. § (4) bekezdés helyébe új rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 9/1. pontjában – amely összefügg a 10/1. ajánlási ponttal – Bánki 
Erik a törvényjavaslat 6. §-ában a Btk. 197. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolja. 
Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A kiegészítő ajánlás 15/1. pontjában Bánki Erik a törvényjavaslat 17. §-ában a Pp. 
120. § módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  
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A T/6577/26. számú második kiegészítő ajánlás 0/1. pontjában az alkotmányügyi 
bizottság a törvényjavaslat 1. § módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A második kiegészítő ajánlás 3/3. pontjában – amely összefügg a 13/1. ajánlási ponttal 
– az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. § kiegészítését javasolja. Kérdezem, hogy 
az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (14) Ki nem 

támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító 
javaslatot.  

A T/6577/14. számú ajánlás 3. pontjában az alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 
1. §-ában a Btk. 33. § (1a) bekezdés módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előbb megszavazott második kiegészítő ajánlásban szereplő módosító 
javaslatok kizárják ezt a pontot, így ezt már nincs értelme támogatni.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6858. szám)   
(Koszorús László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A május 10-i keltezésű ajánlásból dolgozunk. A 
kormányt változatlanul Gáva Krisztián helyettes államtitkár úr képviseli. Kérdezem, hogy 
kormány- vagy tárcaálláspontot képvisel-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tárcaálláspontot.  
  
ELNÖK: Az ajánlás 1. pontjában Bárándy Gergely a törvényjavaslat 1. § szerkezeti és 

tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja.  

 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Lamperth Mónika és Nyakó István a törvényjavaslat 1. §-
ának szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (0) Ki nem 

támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában dr. Kiss Sándor és dr. Gyenes Géza a törvényjavaslat 1. §-ában 
az Nytv. 19/A. §-a módosítását javasolja. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (14) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Köszönjük szépen helyettes államtitkár úr segítségét.  

A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott 
fellépésről szóló határozati javaslat (H/5991. szám)   
(Mesterházy Attila, Harangozó Gábor és dr. Steiner Pál (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)   
(Módosító javaslatok megvitatása) 

Következő napirendi pontunk a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet 
egyes formái elleni határozott fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. Szeretettel köszöntöm Rétvári Bence államtitkár urat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről, az előterjesztők részéről pedig Steiner 
Pál képviselő urat. A május 9-i keltezésű ajánlásból dolgozunk.  

Az ajánlás 1. pontjában Berényi László a határozati javaslat 1. pontja helyébe új 
rendelkezést javasol. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Köszönöm szépen a meghívást és 

a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem támogatom Berényi képviselő úr javaslatát, mert 
Berényi képviselő úr ezzel a javaslatával lényegében negligálja az etikai bizottságot, másrészt 
pedig egy teljesen más mezőbe helyezi az ügyet. Egyrészt kitolja a parlament felelősségi 
teréből azzal, hogy más hatóságok kezébe adja ezeket az ügyeket, másrészt pedig 
kriminalizálja ezt az ügyet, ami az előterjesztő szándékától teljesen eltér. Berényi képviselő úr 
javaslatának az a lényege, hogy az Országgyűlésről szóló törvény taxatíve megnevesíti azokat 
a bűncselekményeket, ahol a törvény korlátozza a mentelmi jogot, és azt mondja, hogy ezzel 
az intézménnyel helyettesíthető az etikai bizottság. Ennek a két intézménynek semmilyen 
köze nincs egymáshoz, ott a büntető hatóságoknak kell a vizsgálatot elvégezni, itt pedig a 
parlament a saját hatáskörében tartaná ezeket az ügyeket egy állandó bizottság létrehozásával. 
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Abba a jogelméleti részbe már nem is szeretnék belemenni, hogy az erkölcs mindig 
magasztosabb, mint a jog, az erkölcs mindig olyan viszonyokat rendez, amelyeket a jog már 
nem képes. Ebből következően ez a javaslat önmagában nem egy módosító javaslat, hanem 
lényegében kiheréli, megszünteti ezt a kezdeményezést, amit értünk és a realitásokat is látjuk, 
csak nem tartjuk tisztességesnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr!  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Az 

idő múlása okozta azt, hogy ez a módosító javaslat benyújtásra került, amit a kormány 
támogat, hiszen amikor az előterjesztők benyújtották ezt a javaslatot, akkor még nem volt erre 
vonatkozó jogi szabályozás abban az irányban, amit az országgyűlési határozat is javasol és 
aminek a céljával, irányával a kormányzat is egyetért. Mára viszont megszületett ez a jogi 
szabályozás, és a kormány azt azért támogatja, mert így ezeknek a képviselőknek nincs 
semmiféle mentességük, kibúvójuk, hanem ugyanúgy, mint bármely más állampolgárnak, 
felelniük kell az ilyen kijelentéseikért. A módosítás indoka pedig az, hogy február és május 
között megszületett az Országgyűlésről szóló sarkalatos törvény. A kormány tehát támogatja a 
módosító javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Gergely alelnök úr!  
 
DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak egy mondatban szeretnék érvelni a 

módosító indítvány mellett, főleg azért, mert az előterjesztő azt mondta, hogy nem 
tisztességes ez az eljárás. Statisztikailag kimutatható, hogy egyetlenegy olyan törvény sem 
volt, ahol az előterjesztők, illetve a kormánytöbbség annyi módosító indítványt támogatott és 
befogadott volna, mint az Országgyűlésről szóló törvény esetében. Az MSZP számtalan 
módosító indítványa is ebbe a körbe esett, köztük jelentős módosító indítványok. Akkor 
semmilyen javaslat nem érkezett etikai bizottság felállítására vonatkozóan, viszont részben 
van egy fegyelmi jogkör, ami ezekben a témakörökben is lehetőséget ad a mindenkori 
levezető elnöknek a fellépésre, részben pedig az itt felsorolt tényállások többé nem esnek a 
mentelmi jog hatálya alá. Mindezek alapján államtitkár úrral egyetértve én is abszolút 
indokoltnak látom ezt a módosítást. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Jobbik-

frakció álláspontját tolmácsolva szeretném elmondani, Berényi László képviselőtársunk 
javaslatában van olyan szempont, ami tetszik nekünk és van olyan szempont, ami nem, ezért 
mi tartózkodni fogunk a szavazáskor. Az tetszik a módosító javaslatban, hogy a mentelmi jog 
végre kicsit szűkebb – bár nem eléggé szűk – lesz a védelmi vonalát tekintve. Vannak olyan 
bűncselekményi körök, például közvádas bűncselekmények, amelyek kiemelten nem 
tartoznak a mentelmi jog körébe, csakhogy pont ezek azok a bűncselekményi körök, amelyek 
visszaélésszerű alkalmazásával jól célzottan lehet lebunkózni a jelenlegi hatalomgyakorlók 
politikai ellenfeleit, illetve a sok esetben érdekeiben nem mindig különböző MSZP által. 
Magyarul, mi a mentelmi jog teljes körű eltörlése mellett vagyunk, ebből fakadóan nem 
haragszunk azért, ha a mentelmi jog nem terjed ki egyes bűncselekményekre, viszont mi úgy 
gondoljuk, hogy például a nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek nyilvános 
tagadása nem bűncselekmény, mert mi a véleménynyilvánítási szabadság talaján állunk. 
Egyébként Steiner képviselőtársunk egész javaslatával az a problémánk, hogy ez a 
véleménynyilvánítási szabadság önkényes korlátozásának a lehetőségét biztosítja. Ezt lehet 



- 10 - 

kozmetikázni, szabni, elölről-hárulról toldozgatni-foltozgatni, de a lényege az, hogy 
meghatározott tartalom szerint szeretné a közbeszédet korlátozni, kirekeszteni abból bizonyos 
véleményeket, amely vélemények álláspontunk szerint kellenek ahhoz, hogy egy normális 
társadalom működjön, ahol a problémákat nem elkendőzik, nem a szőnyeg alá söprik. Ezek 
miatt mi tehát tartózkodni fogunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 

javaslatot? (14) Ki nem támogatja? (2) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Elnök úr, arra itt nincs lehetőség, 

hogy a szavazás előtt az előterjesztő reagálhasson?  
 
ELNÖK: Ha kéri, akkor természetesen van rá lehetőség.  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Ezt a lehetőséget most nem 

tetszett nekem megadni.  
 
ELNÖK: Mert nem kérte. De ha kéri, akkor megadom. Innentől kezdve ha kéri, 

bármikor, bármilyen hozzászólásra reagálhat.  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: De én erre is szerettem volna 

reagálni, csak nem kaptam rá lehetőséget.  
 
ELNÖK: Ez kétségtelen tény.  
Az ajánlás 2. pontjában – amely összefügg a 6. ajánlási ponttal – Tóbiás József a 

határozati javaslat 1. pontja módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-
e.  

 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Mivel elfogadtuk az előzőt, ezek a továbbiakban nem lesznek relevánsak, ezért nem támogatja 
a kormány.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A korábban elmondott indokaimat tudnám 

erre a javaslatra is ráolvasni. Mivel az alapjavaslat önkényes véleménynyilvánítási korlátozást 
tartalmaz, annak bármilyen módosítgatása – jelen esetben egy cizelláltabb megfogalmazás – 
sem fogadható el. Ezt a javaslatot tehát nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő kíván-e 

válaszolni? (Dr. Steiner Pál: Nem.) A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító 
javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 3. pontjában Lendvai Ildikó a határozati javaslat 1. pont a) alpontja 
módosítását javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
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DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő kíván-e a 

válaszadás jogával élni? (Dr. Steiner Pál: Nem.) A bizottság tagjai közül ki támogatja a 
módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 4. pontjában – amely összefügg a 7. ajánlási ponttal – Zagyva György 
Gyula és dr. Gaudi-Nagy Tamás a határozati javaslat 1. pont a) alpontja módosítását 
javasolják. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  

 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Ezzel a javaslattal kapcsolatban 

azt a logikai problémát látom, hogy az előterjesztő – aki egyébként tagja az Európa Tanácsnak 
és eddig még nem mondta el, hogy ott hogyan szavazott – az Európa Tanács állásfoglalása 
alapján megtett javaslatunk ellenkezőjét nyújtotta be. Nem egészen értem, hogy miért nem 
lehet az Európa Tanács állásfoglalását elfogadni. Ezt a javaslatot egyszerűen nem tudom 
értelmezni.  

Az összes javaslattal és érveléssel kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy 
tételesen nem mond igazat sem a kormány képviselője, sem Gulyás alelnök úr. Kétszer 
terjesztettük be a házszabály-módosítás előtt az etikai bizottságra vonatkozó javaslatunkat, de 
a Fidesz-többség egyik alkalommal sem vette tárgysorozatba. Jó lenne erre emlékezni!  

Ami pedig Gulyás képviselő úr érvelését illeti: az nem tartozik a tárgyhoz. Jelen 
pillanatban az etikai bizottságról van szó. Ami pedig az érvényüket illeti, arra meg nem lehet 
reagálni, mert egy teljesen más mezőben gondolkodnak, aminek szintén nincs köze ehhez a 
javaslathoz. Tehát nem vállalják a felelősséget, hogy a parlament döntsön ezekben az etikai 
kérdésekben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem az előterjesztőt, hogy mindig csak a 

módosító indítványról beszéljen.  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Azt tettem, csak elnök úr nem 

adott lehetőséget az 1. pontban szereplő módosító javaslatnál, hogy a felvetésekre reagáljak.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, tudja, van egy új Házszabály.  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr, de nem 

kérem a kioktatást.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, szeretném figyelmeztetni, hogy ez nem kívánsághangverseny.  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: De én nem kérem, köszönöm 

szépen.  
 
ELNÖK: Mindkettőnkre az a kötelezettség hárul, hogy a Házszabályt tartsuk be.  
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DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Akkor tessék a házbizottság előtt 
megkifogásolni a magatartásomat. Én nem vagyok köteles az elnök úr véleményét elfogadni, 
főleg nem ilyen stílusban.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, a jegyzőkönyv szó szerint készül, ezért szeretném felhívni a 

figyelmét arra, hogy miután a módosító indítványok tárgyalása során a tárgytól eltért, a 
Házszabály szerint nekem kötelességem volt önt figyelmeztetni. Gaudi-Nagy Tamás 
következik.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azt 

hiszem, hogy a módosító javaslatunk minden olvasó számára teljesen világos, de úgy látszik, 
hogy Steiner Pál ez alól kivétel. Egyértelmű a módosító javaslatunk üzenete, nevezetesen 
hogy a magyar közéletben és a parlamenti munkában a legnagyobb rossz forrása a 
folyamatosan jelenlévő magyargyűlölet, amely olyan devianciák reklámozásával és olyan 
magatartásokkal párosul, amelyek gyakorlatilag tagadják az elmúlt huszonkét év 
magyarellenes politikusbűneit, ideértve különösen a 2006 őszi események tagadását. 
Emlékszünk még arra, vélhetően Wittner Mária is emlékszik rá, hogy milyen gyalázatos 
hangvételű, a meghurcoltakat és az áldozatokat sértő beszédet mondott Harangozó Tamás 
képviselőtársunk a Balsai-jelentés parlamenti általános vitájában, ahol szemen szedett 
hazugságok sorozatával ismét azt a látszatot próbálta kelteni, amit a Gyurcsány-rendszer 
teremtett meg, hogy azok az emberek, akik 2006 őszén az utcára mentek és a magyar 
szabadságért kiálltak, garázda csőcselék voltak és nagyon helyes, hogy sokuknak kilőtték a 
szemét. Erre szerettünk volna nagyon határozottan reagálni.  

Magyarországon ma nem az úgynevezett rasszista, antiszemita, idegenellenes és 
iszlamofób közbeszéd a legnagyobb probléma, hanem a magyargyűlölő és az egyetemes 
emberi értékeket romboló közbeszéd. Mivel mi a véleménynyilvánítási szabadság 
totalitásának a talaján állunk, amely az Európa Tanács emberi jogi konvenciójának a 
standardjai szerint csak a közérdek és a közerkölcs okából korlátozható, mindenfajta 
korlátozást alapvetően ellenzünk. De ha már a Ház elé került egy ilyen javaslat, és ha már 
tárgysorozatba vette a kormánytöbbség támogatásával az Országgyűlés és úgy tűnik, hogy 
ebből valamilyen határozat mégiscsak születik, akkor úgy gondoljuk, hogy nem az imént 
említett négy magatartás ellen kell fellépni, hanem a magyargyűlölő és az egyetemes emberi 
értékek elleni magatartással szemben.  

Steiner Pál azt kifogásolja, hogy ez eltér az Európa Tanács határozatától. Úgy látszik, 
fogalma sincs arról, hogy az Európa Tanács jogrendszerében a határozatok milyen szerepet 
foglalnak el, mennyire jelentenek kötelező vagy nem kötelező erejű jogi normákat. 
Képviselőtársunk valószínűleg összekeverte az Európa Tanácsot az Európai Unióval, ezért 
javaslom, hogy majd tanulmányozza a megfelelő szakirodalmat, ugyanis az Európa Tanács 
határozatai és ajánlásai az úgynevezett soft law kategóriába tartoznak. Hozzáteszem: bizonyos 
szempontból sajnos, mert például a székely autonómia esetében, amellyel kapcsolatban 
sikerült egy jó határozatot elérnünk, Románia mondhatja azt, hogy azért nem hajtja végre, 
mert ez nem kötelező határozat. Ezért van most egy európai uniós polgári kezdeményezés, 
amely már európai uniós normát fog létrehozni. De egy a lényeg: a Magyar Országgyűlés 
semmilyen formában nincs kötve ahhoz, hogy az Európa Tanácsnak egy korábban elfogadott 
2010-es határozatát kottázza be. De ha már itt vagyunk, kedves Steiner Pál képviselőtársunk, 
jelzem, hogy önök a 15 pontos határozatból kettőt önkényesen kiragadtak, a többi 
tizenhárommal pedig abszolút nem foglalkoztak. Tessék elolvasni az eredeti határozatot, és 
akkor tökéletesen ki fog derülni, hogy az egy sokkal bővebb, szélesebb körű és értelmesebb 
határozat, mint az önök alapvető szabadságjogokat korlátozó és jól láthatóban bunkósbot 
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céljából született határozatuk. De jelentem önnek, hogy ez el fog bukni, mint ahogy előbb-
utóbb önök is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Wittner Mária következik, őt követi Lendvai Ildikó és Zagyva Gyula.  
 
WITTNER MÁRIA (Fidesz): Én az előző négy évben is bent ültem a parlamentben és 

megtapasztaltam az MSZP-SZDSZ erőfölényét. Ők egyetlenegy módosító javaslatot sem 
fogadtak el a négy év alatt. Ennek többször hangot adtam a televízióban is, utána lehet nézni. 
Döbbenetes volt számomra az elmúlt két évben a kétharmados többségű, demokratikusan 
megválasztott kormánnyal szemben tapasztalható gyűlölet. Ez egészen elképesztő! Még arra 
is képesek voltak, hogy minősített hazaárulást kövessenek el az Európai Unió felé az ország 
ellen. Nincs több mondanivalóm ezzel kapcsolatban, de ezzel kimondtam a verdiktet.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Talán csak a jegyzőkönyvi tanulság 

kedvéért szeretném megjegyezni, hogy mintha az utolsó tiszteletre méltó képviselőtől 
származó hozzászólás sem a módosító javaslathoz kapcsolódott volna, de én magam nem 
vagyok híve a nagyon rigorózus meghatározásnak, ezért ezt nem veszem rossznéven.  

Két dolog miatt kértem szót. Az egyik: mi az, ami a módosító javaslathoz kapcsolódik 
és mi az, ami nem, a másik pedig a módosító indítvány tartalma. Szeretném megjegyezni, 
hogy amit Steiner Pál előterjesztőként elmondott, az kapcsolódik ehhez a módosítóhoz is és 
máshoz is, ez a módosító ugyanis a határozati javaslat lényegéhez nyúl, ahhoz, hogy a 
határozati javaslat által proponált bizottság létrejöjjön ugyan – mert ezt nem vonja kétségbe a 
módosító indítvány –, de előírják, hogy szerintük, mivel foglalkozzon. Épp ezért úgy 
gondolom, a tárgyhoz tartozik minden olyan vélemény, amely ennek a bizottságnak az 
előzményeit, kezdeményezését illeti. Ezt magánvéleményként mondtam.  

Ami a módosító konkrét tartalmát illeti: csak azért nem szólok hosszabban és 
vehemensebben, mert úgy gondolom, hogy az előterjesztők ezt a módosító indítványt viccnek 
szánták. Viccnek, de rossz viccnek. Nyilvánvalóan azt akarták mondani, hogy ha lúd, legyen 
kövér, ha az eredeti határozati javaslat bizonyos kifogásolt nézetek hangoztatását 
szankcionálja, akkor ők hozzáteszik, hogy ha viccelünk, akkor vicceljünk és elmondják, hogy 
ők mit szankcionálnának. De mivel félő, hogy valaki nem így fogja fel ezt a nyilván 
humorisztikusnak szánt módosító indítványt, mégis kénytelen vagyok röviden a tartalmával is 
vitába szállni. Nem pontosan értem, sőt ügyetlen önleleplezésnek tartom, hogy miért tartja 
egy parlamenti frakció bunkósbotnak azt az indítványt, amely kizárólag arra sújt le – ha már a 
bunkósbot-asszociációt használom –, aki rasszista, antiszemita, idegenellenes vagy 
iszlamofób kíván lenni. Miért kéne fölvállalni ezt? Akitől távol áll ez a szándék, márpedig 
őszintén remélem, hogy minden parlamenti frakciótól távol áll, annak ezt nem kellene 
bunkósbotnak felfognia.  

Ami a módosító javaslat lényegéti illeti – örülnénk, ha ezt majd a kormány képviselője 
is megerősítené –: véleményem szerint ezzel a módosító indítvánnyal sok minden más mellett 
a fő baj az, hogy még az új alaptörvény szellemének is ellentmond. Legalább két és fél ponton 
alkotmány- és alaptörvény-ellenes. Az egyik: az istentagadó kifejezést alkalmazza az 
indítvány. Magyarországon szabad nem vallásosnak lenni. Hívőnek szabad, lehet lenni, az is 
tiszteletreméltó álláspont, de ugyanilyen tiszteletreméltó álláspont, ha valaki másban, földi 
világi erkölcsben hisz; ezt az alkotmányunk kimondja. Így tehát azoknak a nézeteknek a 
büntetése, amelyek nem Istenben, hanem valamilyen más erkölcsi kiindulásban hisznek, 
alaptörvény-ellenes, alkotmányellenes.  
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A másik: a homoszexuális magatartást a kirívóan közösségellenes devianciákat 
reklámozó, antiszociális viselkedés sorába illeszti be a javaslat. A mi alaptörvényünk – amit 
ugyan nem imádok, de ezt a mozzanatát mégiscsak az egyetemes európai és magyar 
irányelvek és humanizmus részének tartom – azt mondja, hogy szexuális orientáció szerint 
nem lehet megkülönböztetni, pláne büntetni embereket. Ez tehát a második vonása ennek a 
módosító indítványnak, amely súlyosan szembemegy az alaptörvénnyel.  

Azt mondtam, két és fél. Csak azért felet mondtam, mert nem szeretnék belemenni 
újból abba a vitába, hogy a cigánybűnözés kifejezéssel mi a baj és ki mit ért rajta, 
mindenesetre ez is erősen felveti, hogy alaptörvényi, alkotmányi szempontból is kifogásolható 
ez a módosító indítvány.  

Még egyszer mondom, örömmel venném a kormány véleményét, mert lehet egy 
módosító indítványt megszavazni vagy meg nem szavazni – az egy másik eset, akkor 
egyszerűen csak vitám van vele, ha nem szavazom meg –, itt azonban érzésem szerint többről 
van szó, méghozzá olyasfajta többről, amiben mindnyájan egyet szoktunk érteni. Ez a 
módosító javaslat az alaptörvény, sőt a régebbi alkotmány mindenfajta emberi jogi 
egyezmény szellemével legalább ezeken a pontokon szembemegy. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zagyva György képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Válaszolnék 

Lendvai Ildikónak is és Steiner Pálnak is, aki azt mondta, hogy nem érti a módosítónkat. 
Segítenék neki megérteni. Ez a módosító javaslat és a következő egy picit ironikus – főleg a 
következő –, egy görbe tükörnek lett szánva, hogy rájöjjenek, milyen abszurd javaslatot tettek 
le az asztalra. Azért nyújtottuk be ezt a két módosítót a Ház elé, hogy rámutassunk, mi lenne 
akkor, ha az önök javaslatát elfogadták volna. A múlt héten még azt hittem, hogy elfogadják, 
de most látom, hogy hál’ istennek nem fog átmenni a bizottságon sem. És örömmel láttam, 
hogy bekerült Berényi László javaslata is, amivel megszüntették ezt az egészet. Mi teljesen 
egyértelműen azért tettük ezeket a javaslatokat, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mi van akkor, 
ha önkényes alapon vizsgálnak dolgokat és csak egy párt szellemi háttere és gondolatai 
alapján próbálnák más emberek és pártok gondolatait és eszmerendszerét vizsgálni. Ugye, 
milyen abszurd az, hogy az istentagadást etikai bizottság vizsgálja! Ugyanolyan abszurd, 
mintha az önök által rasszistának, antiszemitának, idegenellenesnek és iszlamofóbnak 
nevezett magatartást - amit önök önkényesen neveznek annak – vizsgálja. Amit a Jobbik a 
parlamentben elmond, az több százezer ember véleménye, önök mégis csuklóból 
leantiszemitázzák, lerasszistázzák. Ugye, hogy fel tudnak háborodni, amikor azt terjesztjük 
be, hogy a mi eszmerendszerünk alapján vizsgáljuk a dolgokat! Ezért nem kell ilyen 
javaslatokat beterjeszteni a Ház elé. Az irónia viszont majd a következő javaslatban jön.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) A 

kormány megszólíttatott. Parancsoljon, államtitkár úr!  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Elmondtuk, hogy a kormány nem támogatja a módosító javaslatot. Az 1. 
pontnál már elmondtam, hogy mindenkire ugyanazok az elvek vonatkozzanak, akár képviselő, 
akár nem. Az alaptörvényből és a Büntető törvénykönyvből levezethetők azok az értékek, 
amiket mi is elfogadunk. A mi pártszövetségünk ennél nyilvánvalóan karakteresebb lenne, de 
ez a nemzet teljességére vonatkozik, s abba ez a rész sem fér bele. De az előterjesztő is 
elmondta, hogy ezt iróniának szánta és nem olyan javaslatnak, amit szeretne elfogadtatni, 
hanem csak így akarta megtükrözni azt, amit a másik oldalról látott. Úgy gondolom, hogy a 
végső javaslat azért a legjobb megoldás, mert egyenlő mércét tesz, ugyanazokat az értékeket 
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követeli meg mindenkitől türelemben, befogadásban, más emberek elfogadásában, és azért is, 
mert nem lehet különbség képviselő és nem képviselő között azon a téren, hogy kiket és 
hogyan kell tiszteletben tartani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő kíván-e reagálni?  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Egyetértek Lendvai Ildikó 

véleményével.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.  

Az ajánlás 5. pontjában Mirkóczki Ádám a határozati javaslat 1. pontját új c) ponttal 
javasolja kiegészíteni: „Az Országgyűlés minden ülésnapján, állandó napirendi pontként tíz 
perc kötelező rettegési időt biztosítson a képviselők számára.” Kérdezem, hogy az előterjesztő 
támogatja-e.  

 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Két dolgot szeretnék elmondani. 

Miután Zagyva képviselőtársam már jelezte, hogy ez irónia, így talán nem sértődik meg, ha 
két idézettel válaszolok. Az egyik: javaslom képviselőtársamnak, hogy nézze meg Gogol „A 
revizor” című komédiájának mottóját, amely azt mondja, hogy ne a tükröt okold, ha a képed 
ferde. A másik: ha már Orwell 1984-éhez nyúl vissza, akkor javaslom, hogy olvassa el az 
Állatfarm című könyvét is, amelynek különösen az a része nagyon izgalmas, amikor az eltűnt 
kiskutyák mint kiképzett pitbullok törnek elő iszonyatos erővel. Mivel a javaslat bevallottan 
irónia, nem lehet komolyan venni, ezért én sem kívánok rá komolyan reagálni. Még egyszer 
javaslom az Állatfarmot, az is nagyon jó könyv. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Zagyva képviselő úrban azt mindenképpen méltányolni 

kell, hogy őszinte ember. Ő kimondta, hogy Berényi képviselő úr javaslata az egész 
törvényjavaslatot kiherélné. Igen, lényegében erről van szó, de most nem erről kívánok 
beszélni, mert ez nem ebben a módosító indítványban van. Ami viszont ebben a módosító 
indítványban van, arról az indítványt tevő maga is bevallotta, hogy ezt nem kell egészen 
komolyan venni. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy ennek a javaslatnak lehetne egy olyan 
formája, amit sajnos nagyon is komolyan lehetne venni: ha tíz perc kötelező rettegési idő nem 
a képviselők, hanem a parlamenti közvetítést néző és hallgató állampolgárok számára 
biztosíttatnék, akkor ez már lassan megvalósult. Éppen olyan hozzászólások alatt valósult 
meg, amelyek többek között ezt a határozati javaslatot indukálták. A parlamenti ülésen 
kétszer felmerült emlékezetes tiszaeszlári hozzászólás alkalmas tíz perc – vagy mondjuk öt 
perc, mert az egyik napirend utáni volt, a másik egy hozzászólás – rettegési idő volt az 
állampolgárok számára. Éppen azt akarja megelőzni ez a határozati javaslat, hogy az 
állampolgárok ha nem is rettegjenek, de rosszul érezzék magukat az őket sértő és bántó 
megnyilvánulások miatt. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A „kurva ország” nem sértette az 
állampolgárokat?)  
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ELNÖK: Képviselő úr, meg fogom adni a szót és mindenki kedvére ironizálhat.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez nagyjából 

bizonyítja azt, ami az egész határozati javaslat szelleme volt, és ami miatt nem értünk egyet a 
kormány és Berényi képviselő úr álláspontjával sem. A képviselőtől több váratik el, mint az 
állampolgártól, és ez a dolog lényege. Talán az is elváratik, hogy ne humorisztikus 
módosítókat tegyen, de ezt még kibírom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? Gaudi-Nagy Tamás!  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Néhány szót arról, hogy mi sérti az embereket 

és mi nem, és hogy milyen hatásokat keltenek parlamenti felszólalások. Azt hiszem, hogy 
Gyurcsány Ferenc elhíresült mondássorozatai soha nem látott mértékben sértették az 
embereket, ezért is került ő oda, ahol van, bár nem oda, ahova kellene, mert mi börtönben 
látnánk legszívesebben a terrorista bűneiért. Én is egy idézettel szeretnék válaszolni Steiner 
Pálnak és Lendvai Ildikónak, hogy megértsék, mi az a bizonyos érvrendszer, amit az előző 
módosító javaslattal kapcsolatban elmondtunk, de ez igaz a tíz perc rettegési időre vonatkozó 
javaslatra is. Idézek Szabó Dezsőtől, aki 1935-ben írta a „Mit izent Kossuth Lajos?” című 
írásában: „De ez az antiszemitizmus-tabu ügyes kis szellemi terrorista eszköz. Ha ők végig 
gázolnak múltunkon, lekicsinylik, kigúnyolják, megrágalmazzák a keresztény vallások 
történelmi és társadalmi jelentőségét, ha lebecsülik és megcsúfolják fajunk mély tradícióit, ősi 
lelki kincseit, az szabadgondolkodás, az felvilágosultság, XX. századi intellektuális 
díszfelvonulás. Ha mi a legkíméletesebb megjegyzést teszünk ötezrével előtti rögzött 
képzeteikre, Széder-estéikre, a Talmud sötét, nem emberi szellemére, ima-tornáik exotikus 
őskori anakronizmusára, az elfogultság, középkori sötétség, gyűlölet: antiszemitizmus.” Hát 
ez az önök kis szellemi terrorista eszköze. Ebből mi nem kérünk, de a magyar emberek sem 
kérnek. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, szeretném felhívni a figyelmét, hogy ezt a módosító 

indítvánnyal semmiféle logikai összefüggésbe nem tudta hozni, de úgy látom, nem is kívánta. 
A fenti idézet 1935-ben íródott, és nyilván az 1935 utáni időkből is találni olyan idézeteket, 
amelyek a mai alkotmányunk szellemével biztosan nem összeegyeztethetők. Zagyva György 
képviselő úr!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Lendvai Ildikónak szeretnék válaszolni. Ha 

ennyire egyetért a rettegési idővel, akkor tessék elfogadni a javaslatot és minden ülés előtt 
lehet rettegni tíz percig, s ebben az esetben az önök szavazói is tudnak rettegni a képernyők 
előtt.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő kíván-e válaszolni?  
 
DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Lendvai Ildikó érvelésével 

egyetértek, a többire pedig nem válaszolhatok, mert az ízlésem tiltja. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja a módosító javaslatot? (3) Ki nem 

támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a 
módosító javaslatot, egyharmadot sem kapott.   

Az ajánlás 8. pontjában Szabó Timea a határozati javaslat 2. pontja módosítását 
javasolja. Kérdezem, hogy az előterjesztő támogatja-e.  
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DR. STEINER PÁL képviselő (MSZP), előterjesztő: Az előterjesztő támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A bizottság tagjai közül 

ki támogatja a módosító javaslatot? (2) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, egyharmadot sem 
kapott.  

Köszönjük szépen államtitkár úr és Steiner képviselő úr segítségét.  

Egyebek 

Az egyebek keretében van-e valakinek kérdése, megjegyzése? Gaudi-Nagy Tamás 
képviselő úr!  

Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő javaslata dr. Gulyás Gergelynek a Tóásó 
Előd ügyéről történő beszámolója megtartásáról 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nagy örömmel hallottuk, hogy Gulyás 
Gergely képviselő úr járt Tóásó Elődnél, aminek nagyon örülünk és nagyon köszönjük neki. 
Ha mód van rá, hadd kérjünk tőle egy rövid beszámolót, mert kíváncsiak lennénk az első 
kézből származó hírekre.  

 
ELNÖK: Való igaz, Gulyás Gergely alelnök úr és a Külügyminisztérium munkatársa 

kint járt Tóásó Elődnél. Amikor elkészül a beszámolójuk, akkor elküldjük írásban, illetve 
meglátjuk, hogy milyen további lehetősége van a bizottságnak ebben a kérdésben. Gulyás 
Gergely!  

 
DR. GULYÁS GERGELY képviselő (Fidesz) előterjesztő: Miután a téma 

megérdemelne ennél többet is, ezért a soron következő bizottsági ülésen akár hosszabb 
beszámolót is tarthatok az útról, és addigra már írásos anyag is lesz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) 

Ha nincs, megköszönöm munkájukat és az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 19 perc)  
 
 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


