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Napirendi javaslat  
 

1. Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó helyettesének megválasztás előtti meghallgatása 
(Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. §-ának (5) 
bekezdése alapján) 

 

2. Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. 
szám)  
(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 
(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner 
Mária (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Általános vita)  
 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
A nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő 
gyakorlati érvényesítéséről szóló határozati javaslat (H/8580. szám)  
(Mesterházy Attila, Tukacs István, Lendvai Ildikó és Simon Gábor (MSZP) 
képviselők önálló indítványa) 

 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Szabó Timea (LMP), a bizottság alelnöke  
Berényi László (Fidesz)  
Demeter Zoltán (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Varga László (KDNP)  
Lendvai Ildikó (MSZP)  
Kulcsár Gergely (Jobbik)  
Zagyva György Gyula (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)  
Csöbör Katalin (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)  
Kubatov Gábor (Fidesz) Kővári Jánosnak (Fidesz)  
Wittner Mária (Fidesz) Varga Lászlónak (KDNP)  
Nyakó István (MSZP) Lendvai Ildikónak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek védelmét 
ellátó helyettes jelöltje  
Dr. Gulácsy Imola kabinetfőnök, főosztályvezető (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkári Kabinet)  
Dr. Stágel Bence képviselő (KDNP), előterjesztő  
Lendvai Ildikó képviselő (MSZP), előterjesztő 

Megjelentek 
 
Dr. Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa  
Bernát György sajtóosztály-vezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Garamvári Miklós főtitkárhelyettes (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Dr. Hajós Barnabás főosztályvezető (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) 
Tóth Ferenc szakértő (Belügyminisztérium)  
Juhász Nóra parlamenti titkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
László Imre jogi asszisztens  
Várkonyi Gyula (Magyar Távirati Iroda)  
Dr. Bartus Gábor egyetemi adjunktus (a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Tanácsának titkára)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 20 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Csöbör Katalint Demeter 
Zoltán, Ékes Ilonát Gajda Róbert, Farkas Flóriánt Berényi László, Kubatov Gábort Kővári 
János, Wittner Máriát Varga László, Nyakó Istvánt Lendvai Ildikó helyettesíti. Megállapítom, 
hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim, melyhez kiegészítő javaslat 
nem érkezett. Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 
16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.  

Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó helyettesének megválasztás előtti meghallgatása   
(Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 7. §-ának (5) bekezdése 
alapján) 

1. napirendi pontunk dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének megválasztás előtti meghallgatása. 
Szeretettel köszöntöm dr. Szabó Máté ombudsman urat és az általa jelölt dr. Szabó Marcel 
urat. Szabó Marcel életrajzát minden bizottsági tag megkapta, ezért arra kérem, hogy egy 
gyors bemutatkozás után azt ismertesse, hogy ebben a rendszerben hogyan képzeli el az 
együttműködést és mennyiben kívánja folytatni azt a munkát, amit az elődje végzett.  

Dr. Szabó Marcel, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó helyettese jelöltjének szóbeli kiegészítése 

DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 
védelmét ellátó helyettes jelöltje: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először saját 
magamról szeretnék néhány mondatot mondani. A környezetvédelmi jog iránti 
elkötelezettségem a Duna iránti szerelmem, vonzalmam határozta meg, innen indult az a 
tudományos jellegű munka, amely aztán szakmai munkává is vált. Ezzel foglalkoztam már az 
egyetemei évek vége felé, majd 1993-ban kaptam felkérést a Külügyminisztériumtól, hogy a 
Duna elterelését követően próbáljuk megkezdeni azt a jogi küzdelmet, amellyel 
visszaszerezhetjük a vizünket a Duna eredeti medrébe és a szigetközi mellékágakba. Ezzel 
párhuzamosan a Környezetvédelmi Minisztériumban is elindult egy projekt: a Duna 
védelmével és fenntartható használatával kapcsolatos szófiai egyezmény kidolgozása mellett 
Magyarország törekedett volna egy Duna-medencei ökológiai egyezmény kidolgozására. 
Ennek az előkészítésében is alkalmam volt részt venni. Az egyezmény abban a formában 
sajnálatos módon nem valósult meg, de reméljük, hogy a Duna-stratégia lehetőséget biztosít 
arra, hogy azoknak a fontos pontoknak – így a nemzeti parkok határokon átnyúló, átívelő 
rendszerének – a megvalósítására új keretek között lehetőség lesz, és az a tudáskincs, amit 
akkor felhalmoztunk, talán nem volt hiábavaló.  

A Dunát még azért említeném meg, mert a jövő nemzedék ombudsmanja a 2011. évi 
jelentésében azt a megállapítást tette, hogy a Jövő Nemzedék Ombudsmani Iroda 
tevékenységének az egyik súlypontja, az egyik legmeghatározóbb és legtöbb eredményt hozó 
pontja volt az, hogy a jövő nemzedék ombudsmanja a Dunával kapcsolatban kibocsátott egy 
állásfoglalást, amely nagyon sok szempontból elemezte azokat az ökológiai szolgáltatásokat, 
amelyeket a Duna az itt élő embereknek adhat, és amelyek érdekében a megvédésére fokozott 
erőfeszítéseket kell tenni. Az ezzel kapcsolatos gondolatok, irányelvek, állásfoglalások 
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kidolgozásába Fülöp Sándor ombudsman úr engem is bevont, és ennek eredményeképpen 
alakult ki egy ezzel kapcsolatos elképzelés és a jövő nemzedék ombudsmanjának egy 
állásfoglalása.  

A Dunán túlmenően az ivóvízbázisok megóvása és alkotmányos védelme is rendkívül 
fontos volt. Az egyik civil szervezet, a Duna Charta kezdeményezte, hogy kerüljön be az 
alkotmányba az ivóvízbázisok alkotmányos védelme, és az a megtiszteltetés ért, hogy 
felkértek arra, hogy az ezzel kapcsolatos jogi szabályozási koncepciót készítsem el. A 
koncepció részeként javaslatot tettem arra, hogy az ivóvízbázisok védelmén túl a termőföldek, 
az erdők, a biológiai sokféleség, az állatok és a növények védelme is bírjon egy speciális 
alkotmányos védelemmel, méghozzá úgy, hogy ezt egyfajta közös örökségként rögzítse az 
alkotmány. Ezt a javaslatot az alkotmány szerkesztői akceptálták, és végül az alkotmányba 
szerencsés módon belekerült a nemzet közös öröksége koncepció. Ez egy olyan jogi 
koncepció, amelynek a részletei még további kidolgozást igényelnek. Annak idején a 
fenntartható fejlődés is bekerült a nemzetközi dokumentumokba és utána egy hosszabb 
tudományos munka eredményeképpen vált egyértelművé, hogy az a koncepció mire jogosít, 
mire kötelez, milyen konkrét intézkedési javaslatokat eredményez. Ennek következtében az 
alaptörvény kapcsán egy új típusú gondolkodásnak kell elindulnia, amely az ebből fakadó 
lehetőségeket maximálisan kibontja. Nem szeretném kisajátítani a közös örökségi koncepciót, 
a javaslatom mellett nyilván mások is tettek hasonló javaslatot, nem szeretném ennek az 
előterjesztésnek az exkluzivitását hangsúlyozni, tehát senki másnak az ezzel kapcsolatos 
esetleges előterjesztését cáfolni vagy tagadni, de úgy érzem, ez az előterjesztett javaslat is 
hozzájárult az alkotmányos koncepció ilyen irányú fejlesztéséhez.  

Ezen túlmenően a jövő nemzedék ombudsmanja összehívott egy konferenciát a 
készülő alkotmány tervezetének a környezetvédelmi aspektusait illetően. Ezen a konferencián 
– amelyen egyébként neves külföldi szakértők vettek részt – a francia alkotmányra hivatkozva 
javaslatot tettem egy környezetvédelmi charta beépítésére az alkotmányba, és néhány 
gondolatot hangsúlyozottan is javasoltam, többek között azt, hogy Magyarország vállaljon 
egyfajta egyetemes kötelezettséget a fenntartható fejlődés előmozdításáért a világban, hogy ez 
ne csak és kizárólag a mi védendő természeti tájunkra és értékeinkre vonatkozzon, hanem egy 
nagyobb összefüggésben legyen lehetősége Magyarországnak fellépni – akár a 
szomszédokkal szemben is – egy nemes, a környezetvédelemre épülő alapon a fenntartható 
fejlődés koncepciójának figyelembevételével azon zavaró, szennyező hatásokkal 
kapcsolatban, amelyek a Kárpát-medencében károsító módon befolyásolhatják a 
Magyarország területén lévő életközösségeket. Az utolsó pillanatban vagyunk! Szeretnék 
hivatkozni a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa 2012-2014 vonatkozásában elfogadott 
keretstratégiájára, amely kimondja, hogy Magyarországon az itt lévő természeti táj által 
biztosított ökológiai szolgáltatások 90 százalékát már feléltük, ezért a maradék megóvása, 
védelme feltétlenül elengedhetetlen és immanens érdek.  

A jövő nemzedék ombudsmanjának jelentése szerint naponta 130 hektárnyi föld vész 
el olyan területrendezési, területhasználati tervek eredményeképpen – sokszor az érintettek 
tényleges szándékai vagy arra irányuló elképzelései ellenére –, amelyekről az adott közösség 
esetleg úgy gondolja, hogy életminőségbeli javulást jelentenek. Például egy lepusztult 
városközpont, faluközpont áttelepítése más területre, zöldmezős beruházásként egy új 
városközpont vagy faluközpont kialakítása sok esetben újabb zöldterületek felélését jelenti, és 
még ha a helyi közösség ezt úgy is éli meg, hogy egy zöldebb, egy minőségibb életközösség 
jött létre, de néha pont azok a beruházások is, amelyek az életkörnyezetet kellemesebbé, 
látszólag zöldebbé teszik, veszélyesek lehetnek és olyan következményekkel járhatnak, 
amelyek kedvezőtlen hatásokat vonnak maguk után, hosszabb útvonalakat jelentenek a 
Budapestről az agglomerációba gépkocsival közlekedőknek, akik ugyan zöldterületen élnek, s 
abban a boldog és reménytelei tudatban vannak, hogy a környezet magas szintű védelméhez 
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járultak hozzá a saját kiköltözésükkel a madarak, fák és az erdők közé, holott ezzel 
tulajdonképpen tovább nehezítik a Budapest körüli agglomeráció helyzetét. Azokat a 
javaslatokat, amelyeket az alkotmányos koncepció tökéletesítésére előterjesztettem, az 
Országos Környezetvédelmi Tanácsban is lehetőségem volt előadni, és nagy örömömre 
szolgált, hogy ezek közül több, így különösen hazánknak a nemzetközi fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos együttműködésére vonatkozó elkötelezettsége bekerülhetett az 
alkotmányos rendelkezések közé.  

Ennyit kívántam elmondani magamról, illetve még annyit, hogy a tudományos oktatás 
terén a környezeti oktatás meghonosításával kapcsolatban rendelkezésemre álló lehetőségeket 
igyekeztem kihasználni, és a saját egyetememen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
kezdeményeztem egy közös új típusú környezetvédelmi menedzserképzést a San Franciscó-i 
egyetemmel annak érdekében, hogy egy más szemléletű, nemcsak a pozitivista jog 
rendelkezéseit figyelembe vevő, hanem a nemzetközi környezetvédelmi jog és a 
környezetvédelem átfogó koncepcióját is tiszteletben tartó új menedzser- és jogásznemzedék 
képzéséhez járulhassak hozzá. Azóta is létezik a Pázmány Péter Egyetemen a Jean Monnet 
Centre of Excellence Bándi Gyula professzor úr vezetésével, ahol környezetjogi kutatómunkát 
végzünk annak érdekében, hogy az erre vonatkozó rendelkezések kialakítása révén próbáljuk 
meg elősegíteni a hatályos szabályozás tökéletesítését. Ennyit mondanék magamról.  

Elnök úr megtisztelő kérése nyomán az új típusú szervezeti struktúráról is szeretnék 
beszélni. Fontos látni egy jelentős különbséget a jövő nemzedékek jogait védő ombudsman 
jogköre és az alapvető jogok biztosának helyetteseként a jövő nemzedékek érdekeit védő 
biztoshelyettes jogköre között. A legfontosabb különbség az alkotmányos védelem szintjében 
ragadható meg. Az alkotmányos védelem szintje az 1989-es alkotmány 18. §-a és a 70. § d) 
szakasza alapján az egészséges környezethez való jogon alapul. Mindaz a munka, mindaz a 
nagyszerű tevékenység, amelyet Fülöp Sándor, mint a jövő nemzedék ombudsmanja 
végezhetett, alapvetően az egészséges környezettel kapcsolatos jogosítványok kiteljesítését 
jelentette, és vizsgálva azokat a konkrét ügyeket, amelyekben a biztos úr részt vett, nagyon 
sokszor a jogvédelem konkrét lehetősége nem is az egészséges környezethez való jog 
szofisztikált jogi koncepciójának a lebontását jelentette, hanem például a területfejlesztéssel 
kapcsolatos anomáliák kapcsán a területfejlesztési koncepció, a területszerkezeti terv, az 
építési terv helyi szinten, illetőleg az országos területfejlesztési koncepció vagy a megyei 
területfejlesztési koncepció egymással kapcsolatos ellentmondásaiból fakadó diszkrepanciák 
levonását, az építési jog vagy a környezetvédelmi jog rendelkezéseinek az alkalmazását. 
Gyakorlatilag a tételes jog alapján próbálta konkrétan a szenvedő ember, az itt és most élő, a 
bűztől, a zajtól, az elviselhetetlen tájrendezési koncepcióktól kiszolgáltatott kisember életének 
a segítését ellátni, és sokszor a jogértelmezési, jogalkalmazási dichotómiák leküzdése 
érdekében szükség volt arra, hogy a jövő nemzedék ombudsmanja az egészséges 
környezethez való jogot, mint alapjogot más jogok értelmezésének az eszközeként 
felvonultassa, de ebben az esetben alapvetően mégiscsak arról volt szó, hogy az itt és most élő 
ember környezetvédelmi jellegű problémáira próbált választ adni. Igazából azt mondhatom, 
hogy környezetvédelmi jogi ombudsmani tevékenységet láthatott el, tekintettel az 
alkotmányos szabályozásnak az egészséges környezeti jogra való korlátozása tekintetében.  

Ez egy olyan szelet, ami most is nagyon fontos és továbbvitelre érdemes. Azok a 
koncepciók, megoldások, precedens értékű állásfoglalások, amelyek Fülöp Sándor 
ombudsman úr tevékenysége során megszülettek, ma is maximálisan tiszteletben tartandók, 
azokat feltétlenül követni kell. Az ő tevékenysége nem egyszer rámutatott olyan társadalmi 
hiányosságokra is, hogy – például – a vidéki hulladékégetések kapcsán a jegyzőknek, mint a 
levegővédelmi hatósági jogkört ellátó tisztségviselőknek, vagy a környezetvédelmi és vízügyi 
felügyelőségeknek, tehát a szakhatóságoknak  lehetőségük és kötelességük lett volna eljárni, 
ez azonban nem történt meg. Egész egyszerűen nem történt meg, mégpedig azért, mert a 
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társadalom túlzottan relaxált módon állt a környezetszennyezési aspektusokhoz. Ennek a 
megváltoztatása érdekében úttörő jelentőségű és nagyon fontos munka volt az, amit az 
ombudsman végzett. Az ő tevékenysége tulajdonképpen felhívta a figyelmet arra, hogy a 
jogszabályok betartása hozzájárul a környezeti jogok betartásához.  

Ezen túlmenően számtalan esetben szabályozási hiányosságokra hívta fel a figyelmet. 
Például akkor, ha egy városban a sertéstartással kapcsolatban nem születtek meg azok a helyi 
önkormányzati rendeletek, amelyek a sertéstartás bűze által veszélyeztetett polgárok jogait 
biztosítják. Ez egy a három közül, amellyel foglalkozott a jövő nemzedék ombudsmanja. A 
másik pedig az a társadalmi felvilágosító munka, amely szintén rendkívül fontos, akár az 
európai biodiverzitási főváros koncepciójának a nagyon fontos utókövetése, az azzal 
kapcsolatos részvétel, vagy akár a rajzpályázatokban, akár a konferenciákon való 
tevékenység, akár az oktatással kapcsolatos vizsgálatai, hogy vajon a környezeti jogokkal 
kapcsolatos ismeretek megfelelő módon beleépülnek-e a szabályozásba. Ez is rendkívül 
fontos volt a jövő nemzedék ombudsmanjának a tevékenységében.  

De van itt egy új harmadik szelet, amelyre Fülöp Sándornak a korábbi alkotmány 
rendelkezései miatt nem volt lehetősége. Mi ez a lehetőség? Az, hogy az új alkotmányt 
átszövi a jövő nemzedékkel kapcsolatos felelősség. Már a preambulum is úgy szól, hogy a 
magyar nemzet felelősséget vállal a következő nemzedékekért, és ez egyfajta szerződés a 
jelen és az utódgenerációk között, ami azt jelenti, hogy a jövő nemzedékek jogai nem egyéni 
jogokként, hanem egyfajta kollektív jogokként értelmezhetők. Ez a kollektív jogértelmezés 
nem kis nehézséget jelent, mert ez a nagyszerű koncepció, amely egyébként az egész 
alkotmányt áthatja – hiszen a preambulumban is szerepel a jövő nemzedékek koncepciója, a 
tulajdon kapcsán is, hogy a nemzeti tulajdont meg kell óvni a jövő nemzedékek javára –, de 
maga a nemzet közös öröksége koncepció is egyértelműen a jövő nemzedékek kollektív 
jogainak a védelmére szolgál. Ez egy rendkívül érdekes és nagyon izgalmas tématerület, és a 
jövő nemzedékek jogainak megóvásáért alkotmányos értelemben is kijelölt alapjogi 
biztoshelyettesnek lesz a feladata annak a jogi koncepciónak a kidolgozása – a tudomány 
világa bevonásával –, amely ezt az átfogó koncepciót, nevezetesen a jövő nemzedékek 
védelme, illetőleg a nemzet közös öröksége koncepciót képes lebontani konkrét jogokra. Én 
biztos vagyok benne, hogy a következő évtizedben lesz Magyarországon olyan polgári 
bírósági ítélet, ahol a jövő nemzedékek jogai konkrét és determinálható jogi kötelezettségként 
érvényesülhetnek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy volt már erre példa a világban 
1993-ban, amikor a Fülöp-szigeteken a jövő nemzedékek a bíróság előtt jogot kaphattak, hogy 
az érdekeiket sértő szerződéseket fel lehessen bontani. Bízom benne, hogy a jövő nemzedékek 
védelmével kapcsolatos jogi koncepció kidolgozásával is hozzájárulhatnék ehhez a nagyon 
fontos új alkotmányos jogvédelmi koncepció kiteljesítéséhez. Köszönöm szépen megtisztelő 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Mi pedig köszönjük a tanári és a magyar nyelvet figyelembe vevő előadását. 

Láttam a képviselő hölgyeken és urakon, hogy szorgalmasan jegyzeteltek. Most ők fognak 
kérdezni. Először Szabó Timeának adom meg a szót.  

Kérdések, megjegyzések, válaszok 

SZABÓ TIMEA (LMP): Először is nagyon szépen köszönöm a részletes beszámolót, 
és egyben szeretnék is gratulálni a jelöléshez. Nem gondolom, hogy bárkinek kétsége lehetne 
afelől, hogy önt az elkötelezettsége és a rátermettsége maximálisan alkalmassá teszi erre a 
pozícióra. Ehhez is szeretnék gratulálni. A kérdéseim nem is erre vonatkoznak, hanem inkább 
rendszerszintű kérdéseim lesznek.  

Az Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Hivatalának a megteremtése anno 
nemzetközi szinten is egy elég előremutató, pozitív fejlemény volt, amit több európai ország 
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is megpróbált követni, vagy követett is. Ön tudósként, egyetemi tanárként hogyan értékeli azt 
a számunkra egyértelműen visszafejlődést jelentő helyzetet, hogy megszűnt ez az önálló 
pozíció?  

Fülöp Sándor lemondásának az indoka az Ombudsmani Hivatal lefokozása és 
munkatársainak az elküldése volt. Ebben a jogi és személyi feltételrendszerben ön szerint 
elláthatók-e azok a jövő nemzedékével kapcsolatos, illetve az alaptörvényben biztosított 
egészséges környezethez való jogok, amikről részletesen beszélt, illetve milyen változásokat 
tart szükségesnek ahhoz, hogy ez a pozíció visszanyerje a tekintélyét és hatékonyságát?  

Többször utalt az alaptörvényre, és elődjének a távozását részben azzal is indokolta, 
hogy bár az alaptörvényben valóban meg vannak fogalmazva ezek a jogok, az egészséges 
környezethez való jog alkotmányos biztosításának alacsonyabb jogszabályi szintű feltételei 
azonban hiányoznak. Kapott-e bármilyen ígéretet arra, hogy ennek a jogszabályi háttérnek a 
megteremtése a közeljövőben megvalósulhat?  

Úgy látjuk, hogy a zöldombudsmani poszt megszűnésével felgyorsult a környezet- és 
természetvédelem egyéb intézményi garanciáinak az eróziója; lásd a kiemelt beruházásokról 
szóló törvényt, az ágazatot érintő költségvetési elvonásokat és egyebeket. Lát-e összefüggést a 
kétféle, de egy irányba mutató változás között?  

Bevezetőjében hosszasan beszélt a földről, a föld és a nemzeti tulajdon védelméről. Az 
Országgyűlés pont ma kezdi tárgyalni a kisajátítási törvény átfogó módosítását, amely sajnos 
bővítené a kisajátítási esetköröket a környezetvédelmi célú, valamint a Natura 2000-es 
területeket érintő kisajátítási lehetőséggel. Mi a véleménye erről ombudsmanhelyettes-jelölt 
úrnak? Ki a védett területek jobb gazdája? Arra már részben választ is adott, hogy ezeket a 
területeket meg kell védeni. Tehát mi a véleménye erről az egész ma kezdődő 
törvénymódosításról? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések nagyon kíméletesek voltak. Most pedig 

Kővári János következik.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Én is szeretnék gratulálni önnek, mert látható az ügyben 

való felkészültsége és az elhivatottsága. Jómagam is visszanyúlnék az alaptörvényhez, 
amelyik alapvetően átértelmezi az egészséges környezethez való jogot, mert azt nemcsak 
pusztán környezetvédelmi jogként értelmezi, hanem az élet legszükségesebb feltételei közé 
sorolja. Ilyen értelemben én is szkeptikus voltam, amikor a jövő nemzedékek ombudsmani 
tevékenységét az alapvető emberi jogok biztosa alá rendelték, de most azt gondolom, hogy ez 
helyes lépés volt, hiszen alapvető emberi jog az egészséges környezethez való jog is. 
Korábban ezt nem így kezeltük, de még most is sok hiányosság van ezen a területen. Részben 
egyetértek Szabó Timeának a mostani törvényalkotás folyamatával kapcsolatos 
megjegyzésével. Magam is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak az építési jog 
kapcsán keletkeznek most is olyan szabályozások, amelyek nem teljes mértékben adják meg a 
lehetőséget az embereknek a saját egészséges környezetükhöz való jog védelme tekintetében, 
de nemcsak az építési jogban jelenik meg ez az állandó érdekellentét, hanem az energetikai 
törvényekkel kapcsolatban is. Hadd mondjak egy példát. Én pécsi képviselőként nem 
gondolnám, hogy az energiát megújuló energiának lehet nevezni akkor, ha a mecseki erdő fáit 
használják fel energiaellátásra. De ilyen az országban több helyen is van, és azt gondolom, 
hogy e tekintetben sürgős beavatkozásra van szükség. Elsősorban persze a törvényhozás 
részéről, de az alapvető jogok biztosa és helyettese részéről is. Hasonlóképpen ez a helyzet az 
egészséges élelmiszert biztosító talaj megőrzése tekintetében, valamint az ivóvízbázis 
védelmében.  

Arra szeretném kérni helyettes ombudsman urat, hogy a folyó törvényalkotást is 
szigorúan figyelje, és minden olyan esetben hallassa hangját, amikor a törvénymódosítások 
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nem az egészséges környezethez való jogot tartják prioritásnak, ami alapvető feltétele az 
életnek. Az új alaptörvény úgy kezdődik, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától 
védelemre jogosult, ebben pedig az is benne van, hogy számára biztosítani kell az egészséges 
életfeltételeket. Azt gondolom, hogy ezt semmilyen érdek nem írhatja felül.  

Ami pedig a tulajdon részét illeti: az alkotmányban azt is rögzítettük, hogy nemzeti 
tulajdonban kell maradniuk azoknak környezeti elemeknek, amelyek biztosítják az egészséges 
élethez való jogot, nevesül az ivóvíznek, a termőföldnek és a levegőnek, hiszen lassan már azt 
is értékesítik. Lehet, hogy eretnek vagy ókonzervatív nézetnek fog tűnni, de én egyetértek 
azzal a gondolattal, pontosabban tiszteletben tartom azt a gondolatiságot, ami először a Szent 
Korona-tanban jelent meg, hogy a föld a Szent Korona része, jelen esetben nyilván az állam 
része, és alapvetően elidegeníthetetlen kellene, hogy legyen. Ebben az irányban jogi lépéseket 
lehet tenni az uniós szabályozás szerint, és szerintem kellene is ilyen lépéseket tenni, hiszen 
már láthatjuk, sőt jövőre már tapasztalhatjuk is, hogy az élelmiszerválság Európát is eléri, és a 
következő évek, évtizedek egyik legnagyobb problémája lesz. Úgy gondolom, ebben a 
helyzetben felelőtlenség minden olyan jogalkotási tevékenység, akár intézkedés, amelyik a 
nemzeti földtulajdont bármilyen módon elherdálja.  

Arra kérem tehát ombudsmanhelyettes urat, hogy az egészséges környezethez való 
jogot emeljük át az alapvető emberi jogok közé, az emberi élet feltételeinek a jogai közé, s 
legyen ebben bátor és hangos – mint ahogy most is az volt az előadásában – akár az 
Országgyűlés vagy a kormányzat tevékenységével szemben is, ha azt érzékeli, hogy ezek az 
alapvető emberi jogok sérülhetnek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Nem kérdés ugyan, de előrebocsátom, hogy ne kelljen 

újra szólni: impozánsnak tartjuk a jelölt úr szakmai életútját és azt is, ami most elhangzott, és 
igennel fogunk szavazni. Más kérdés az, hogy mi – ahogy az már elhangzott itt kérdés 
formájában – nem értettünk egyet az ombudsmani intézményrendszer átalakításával, de ez 
nem a jelölt hibája és nem is a jelöltön szeretnénk leverni. Mi több, nem is akarom jelölt urat 
kényelmetlen helyzetbe hozni a tekintetben, hogy részletesen foglaljon állást az új 
rendszerről. Ez nehezen megfelelhető kérdés lenne, mert ha azt mondja, hogy rossz, akkor a 
kormánypártiak bizalmát kockáztatja, ha meg nagyon megdicséri, akkor a miénket. Ezért ezt a 
kérdést most nem fogom feltenni.  

Két másik dolgot viszont kérdeznék. Nyilván csak javaslattevő, kezdeményező, 
gondolkodó szerepben van ilyen lehetősége a biztosnak és helyetteseinek, de milyen 
jogszabály-alkotási feladatot tartana ön a legsürgősebbnek a parlament számára a saját 
területét illetően. Néhány dologra utalt, ha nem is konkrét jogszabályra, de mi az, amire úgy 
érzi, hogy akár kezdeményező, javaslattevő szerepben is találkozhatunk újra.  

A jövő nemzedékért felelősséggel tartozó ombudsmant szoktuk – és nem véletlenül – 
zöldombudsmannak is hívni, de amikor ezt az intézményt annak idején létrehozta a magyar 
parlament, akkor nem véletlenül kapta a jövő nemzedék nevet, tehát egy fokkal tágabb nevet, 
mint ami a környezetvédelem és a zöldproblematika amúgy is nagyon széles és fontos 
gondolatkörére utal. Az eddigi gyakorlatban – és ezt nem hibáztatom, hiszen annyi 
környezetvédelmi bajunk volt, hogy ez érthető volt – elsősorban mégiscsak a „zöld” jelzőnek 
megfelelő feladatkör lépett előtérbe, holott ha a jövő nemzedéket egyfajta kollektív 
jogalanynak tekintjük, akkor a jövő egészséges környezetéhez való jogán túl például a 
fenntartható társadalmi fejlődés – s nem is csak a gazdasági és környezeti fejlődés – 
szempontja is felmerülhet, de a demográfia, a genetika, az egészségvédelem jövő nemzedékre 
ható aspektusai és sok minden más is.  
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Nyilván nem akarom a jelölt úr feladatait parttalanná szélesíteni, mondván hogy maga 
mindenért felelős, mi meg majd itt elfoglalkozunk a múlttal – úgy is van ilyen hajlandóságunk 
–, mégis érdekelne, hogy ezt a lehetséges tágítást szükségesnek és megvalósíthatónak tartja-e. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elhangzottak kérdések és elhangzottak vélemények is. 

Az egyetértő véleményeket csak jeleznie kell, a kérdésekre pedig oly mértékben kell 
válaszolnia, ahogy a jövendőbeli tisztsége megengedi, hiszen a törvényeknek mindenki alá 
van vetve, és az nyilvánvaló, ha valamely törvénnyel nem értek egyet, akkor azt a tisztséget el 
se vállalom. Öné a szó.  

 
DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 

védelmét ellátó helyettesének jelöltje: Köszönöm szépen a kérdéseket és a válaszadási 
lehetőséget. Szabó Timea képviselő asszony említette a nemzetközi dimenziót, azt, hogy a 
jövő nemzedék ombudsmani tisztség meglehetősen újszerű, s alig van néhány olyan ország a 
világon, ahol ilyen vagy ehhez hasonló tisztség létezik. Ilyen például Wales, Izrael vagy Új-
Zéland, de ezekben az országokban is egy kicsit eltérő módon. Vannak olyan elképzelések, 
hogy ilyen típusú tisztségnek akár az Európai Unió, akár az ENSZ keretei között lenne 
értelme. Én mindenképpen hivatásomnak érezném az együttműködést azokkal a nemzetközi 
erőkkel, amelyek a jövő nemzedék védelméért elkötelezettek. Célszerű lenne ezekkel 
összefogni, a tapasztalatokat megosztani és ennek az intézménynek a további fejlődését 
elősegíteni, hiszen az alapvető jogok biztosának, valamint a jövő nemzedékek érdekeiért 
felelős helyettesének az a feladata, hogy az intergenerációs egyenlőség hazai és nemzetközi 
védelmét próbálja elősegíteni, mert ez rendkívül fontos.  

Az intézményi változásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én ezt a 
helyzetet készen kaptam. A nemzetközi szakirodalomban nagyon sokszor megkérdőjelezik a 
harmadik generációs jogok létét. Mindig vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy ezek 
megfoghatatlanok, érvényesíthetetlenek és végrehajthatatlanok. Azzal, hogy az alapvető jogok 
biztosának a palástja alá kerül, egy picit erősebb és megfoghatóbb jelleget kapnak azok a 
jogfejlesztő elképzelések is, amelyeknek a kialakítására éppen most törekszünk. Azzal 
szoktunk küzdeni, hogy a környezetvédők partikularitásnak tekintik a tevékenységünket, 
mondván, kedves, aranyos, jó emberek, akik elszakadtak a valóságtól. Ez a lehető 
legrosszabb, hiszen nem ezt szeretnénk, hanem azt, hogy ha az integráció elve alapján az 
állam minden cselekedetébe beépülne a környezet védelme, és ilyen értelemben az 
alapjogvédelem standardjába besorolható lenne a környezetvédelmi tevékenység. Nekem is 
számos olyan jó barátom, ismerősöm van, akik korábban ilyen munkát végeztek, de már nem 
végeznek ilyen munkát. Az ő részvételük hiányát nyilván a hivatal is nagyon sajnálni fogja.  

Nagyon fontos feladat a létező jogok lebontása az alkotmányos szintről a törvényhozás 
szintjére, és ebben aktívan kell jogfejlesztő tevékenységet végeznie az alapvető jogok biztosa 
helyettesének, kezdeményezésekkel és javaslatokkal kell előállnia. Egyetértek Kővári 
Jánossal abban, hogy az együttműködés nagyon fontos, hiszen az alapvető jogok biztosának 
az egész koncepciója magához az Országgyűléshez fűződik, ilyen módon az együttműködés 
nemcsak az elfogadott törvények szintjén, hanem a törvényjavaslatok kidolgozása során is 
egy olyan érték, amelynek a megvalósítására maximálisan törekedni kell. E tekintetben a 
magam részéről maximális együttműködést ígérek.  

Miután az alkotmány szerint a föld, a vizek és az erdők védelme a legfontosabb 
tevékenysége a nemzet közös örökségének a megóvása kapcsán az alapvető jogok 
ombudsmanhelyettesének, természetesen minden olyan intézkedés támogatását szeretném 
elősegíteni, amelyek ennek a védelmi szintnek a megvalósítását szolgálni tudják. Olyan 
törvényjavaslatról, amelyik még nem került elfogadásra, nem szeretnék most nyilatkozni, de 
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az alkotmányos védelmi célok megvalósítását a rendelkezésre álló eszközökkel természetesen 
segíteni szeretném.  

Lendvai Ildikó képviselő asszonynak válaszolva szeretném elmondani, teljes 
mértékben egyetértek azzal, hogy a jövő nemzedékek védelme nemcsak környezetvédelem, 
hanem ennél sokkal átfogóbb tevékenység. A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa 
dokumentumainak kidolgozásában Bartus Gábor kedves kollégám – aki jelen is van – 
instrumentális munkát végzett. Az emberi, a társadalmi és a gazdasági erőforrások maximális 
figyelembevétele nagyon erőteljesen szükséges, ezen túlmenően pedig azt gondolom, hogy az 
együttműködés is ezzel a parlament által létrehozott szervvel, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanácsával annak érdekében, hogy az ott megfogalmazódott koncepcióból mindent, 
amit csak lehet, segítsünk jogilag is érvényesíthető és eszközökkel biztosított normákká tenni.  

Még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni, szintén Lendvai Ildikó képviselő 
asszony felvetése kapcsán. A nemzet közös öröksége koncepció a kulturális értékek védelmét 
is jelenti. E tekintetben az alkotmány szerint is bővült a védendő jogi terület, és amit ezen a 
területen meg lehet tenni, azt természetesen megpróbálom megtenni. Sok olyan törvény van, 
amelynek a javítása szóba kerülhet, de én egy dolgot szeretnék kiemelni – kicsit adózva ezzel 
Fülöp Sándor volt ombudsman munkásságának –, mégpedig a lápok védelmét, amellyel 
kapcsolatban a védelem a hatályos törvényi szabályozás szerint csak a regisztrációt követően 
történhet meg. Ez olyan visszásságokra ad okot, hogy lápterületek azért nem kapnak kellő 
védelmet, mert egész egyszerűen nem jegyzik be őket, és ilyenformán nyugodtan lehet oda 
építeni mélygarázst vagy szupermarketet. Ennek a jogszabálynak a tökéletesítése viszonylag 
egyszerű lenne és nagy előrelépést jelentene a magyar fölterület körülbelül 1 százalékát kitevő 
lápkincs – amely rendkívül gazdag biodiverzitásban – megóvása tekintetében.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Teljesen érthető az, hogy egy folyamatban lévő 

törvénymódosítást nem szeretne véleményezni. De ha a jelen formájában, úgy, ahogy be van 
nyújtva a Ház elé, elfogadják a kisajátítási törvényt és úgy bővítik a kisajátítási esetköröket, 
hogy az összes Natura 2000-es terület belekerül, ami azt jelenti, hogy az ország területének 
több mint 20 százaléka belekerül és bármikor kisajátítható lesz, akkor várható az 
Ombudsmani Hivatal részéről vizsgálat ebben az ügyben?  

 
DR. SZABÓ MARCEL, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek 

védelmét ellátó helyettesének jelöltje: Elnézését kérem, képviselő asszony, de a konkrét 
jogszabályt nem ismerem. Nyilván majd tanulmányozni fogom és a rendelkezésemre álló 
jogok teljességét fogom alkalmazni minden olyan esetben, amikor az általam biztosítandó 
jogok védelméről van szó.  

 
ELNÖK: Szeretném megnyugtatni, hogy a megválasztása előtt ez nem feladata, de a 

megválasztása után az lesz.  
Felolvasom a határozati javaslatot. A bizottság támogatja dr. Szabó Marcel, az 

alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének 
Országgyűlés által történő megválasztását. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
bizottság 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.  

Köszönjük szépen a tanári előadást és a tanári válaszokat. Ha az Országgyűlés önt 
megválasztja ombudsmanhelyettessé, akkor a bizottság részéről természetesen szeretnénk 
együttműködni önnel.  

A napirendi pont tárgyalását lezárom.  
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Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7757. szám)   
(Dr. Stágel Bence (KDNP), Csöbör Katalin, Németh Zoltán (Fidesz), Michl József 
(KDNP), Sági István, Kőszegi Zoltán, Patay Vilmos, Vantara Gyula és Wittner Mária 
(Fidesz) képviselők önálló indítványa)   
(Általános vita) 

2. napirendi pontunk az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Üdvözlöm az 
előterjesztők részéről megjelent dr. Stágel Bence képviselő urat, valamint a kormány részéről 
megjelent dr. Gulácsy Imola kabinetfőnök asszonyt a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból. Stágel Bence képviselő úrnak adom meg a szót.  

Dr. Stágel Bence képviselő (KDNP), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. STÁGEL BENCE képviselő (KDNP), előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Kapcsolódva az 1. napirendi ponthoz, ebben is részben a jövő nemzedékeket érintő 
kérdésről van szó, bár egészen más aspektusból. Szomorú tény, hogy az országot járva 
különös időutazásnak lehetünk részesei, ugyanis az egyes településeken még számtalan olyan 
közterületi elnevezéssel találkozhatunk, amelyek a kommunizmus nyomait őrzik: 
Néphadsereg utca, Vörös Csillag utca, Kun Béla utca, Münnich Ferenc utca. Csak pár példát 
említettem azokból a kifogásolható közterületi elnevezésekből, amelyeket ideje lett volna már 
megváltoztatni.  

Több mint húsz évvel a rendszerváltás után végre egy régi adósságunkat 
törleszthetjük. Nagyon örülök, hogy már törvényi szintig eljutott ennek a kérdésnek a 
végleges rendezése, és örülök annak is, hogy az alkotmányügyi bizottság, az önkormányzati 
bizottság és a kulturális bizottság is támogatta ezt a törvényjavaslatot, amelynek a célja 
tényleg az, hogy ezt a régi adósságunkat rendezzük. Az elmúlt időszakban rengeteg érintett 
önkormányzat megtette a szükséges lépéseket. Örvendetes az, hogy az elmúlt huszonkét 
évben ezeket a szükséges változtatásokat zömében végrehajtották az önkormányzatok, de 
maradtak még kivételek, és úgy látjuk, hogy törvényi szinten kell kötelezni a változtatásokat 
elmulasztó önkormányzatokat, hogy ezeket a lépéseket megtegyék.  

Nem titkolom, hogy a normaszöveg kodifikálása során a legnehezebb feladat a 
kifogásolható elnevezések pontos körének a definiálása volt. Én ezt most ismertetem. A 
törvényjavaslat szerint „cég, civil szervezet, sajtótermék elnevezésében nem szerepelhet, 
illetve közintézmény vagy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető 
szerepet töltött be, vagy pedig olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható”. Jelenleg ez a 
normaszöveg, ez az, aminek az általános vitájára reményeim szerint holnap sor kerülhet. 
Egyúttal azt is előrebocsátom, hogy abszolút nyitottak vagyunk mindenféle módosító javaslat 
befogadására, amely azt a célt szolgálja, hogy ezt a problémát végre megoldjuk.  

Az volt a cél a törvényjavaslat elkészítésével, hogy a változtatásokat végrehajtsák, 
nem pedig az, hogy mindenféle kifogásokra hivatkozva elodázzuk ennek a kérdésnek a 
tisztázását. Az önkormányzatok gyakran hivatkoztak arra, hogy ez jelentős költségeket ró az 
ott élőkre, hiszen emiatt személyi okmányokat kell kicserélni. Nos, a javaslat most már 
egyértelműen rögzíti, hogy a személyi okmányok e miatt történő cseréje teljes 
illetékmentességet élvez. Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány véleményét a törvényjavaslatról.  
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A kormány álláspontjának ismertetése (Dr. Gulácsy Imola kabinetfőnök, Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkári Kabinet) 

DR. GULÁCSY IMOLA kabinetfőnök, főosztályvezető (Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkári Kabinet): A tárca támogatja a 
törvényjavaslatot.  

 
ELNÖK: Képviselőtársaimé a szó. Varga László képviselő úr!  

Kérdések, megjegyzések, válaszok 

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ha jól értem, lesz egy melléklete az előterjesztésnek, 
amelyben felsorolják azokat a neveket, amelyeket eleve kizár, és akkor már nem szükséges a 
Magyar Tudományos Akadémiához fordulni. Javaslom is, hogy feltétlenül legyen egy 
melléklete, amelyik felsorolja a neveket annak érdekében, hogy ne kelljen vitát folytatni az 
önkormányzatokkal és egyet nem értés esetén a Tudományos Akadémiához fordulni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó képviselő asszony!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Kérdésem és megjegyzésem is van. A kérdésem: 

megkérdezték-e a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy vállalkozik erre a feladatra? Meg 
lennék lepve, ha vállalkozna. Utalok itt az egyházi törvényre, ahol egyszer már jégre ment a 
parlament, megnevezvén az Akadémiát egy olyan feladatra, amit nem tartott tudományosan 
megválaszolhatónak.  

A megjegyzésem: arra szeretném kérni az előterjesztőket – bármilyen jó szándékkal is 
láttak munkához –, hogy ezt az előterjesztést ebben a formában vonják vissza. Egyrészt azért, 
mert szelektív és hamis történelemszemléletet tartalmaz, másrészt komikus elemek is vannak 
benne, amik a parlament tekintélyét nem fogják gyarapítani, harmadrészt mert alkalmazása 
parttalanságra és rendkívül magas hibaszázalékra adhat okot. Ha megengedik, indokolnám is 
mind a három kifogásunkat, ami miatt a visszavonást és az átdolgozást javasoljuk.  

Először azt említettem, hogy a történelemszemléletében van szelektivitás, ezért 
akarva-akaratlanul hamisítás is. A cím a XX. századi önkényuralmi rendszerekről beszél. Ez 
helyes, mert valóban többfajta volt, jobbról is, balról is, ezt mindnyájan tudjuk. Gyorsan 
hozzáteszem, egyetértek azzal a szándékkal, hogy akár ilyen, akár olyan diktatúrák 
hatalomgyakorlóiról vagy jelképeiről nem kell pozitív elnevezéseket alkalmazni. De amíg a 
címben többes szám szerepel, az indoklás szerint a közvélemény már kizárólag csak a 
kommunista diktatúrához és a Tanácsköztársasághoz fűződő neveket kifogásolja. Ha ezt 
kifogásolja, joggal teszi, én azonban a közelmúlt vitáiból úgy emlékszem, hogy igazán erős és 
élénk helyi viták robbantak ki a történelem vitatható jobboldali személyiségei körül is: Wass 
Albert, Nyírő József, Horthy Miklós és mások. Nem ítéletet akarok mondani, csak jelzem azt 
az egyoldalúságot, azt mondani, hogy a közvéleményben csak az egyik okoz vihart, minimum 
pontatlan. Ráadásul ugyan nem jogszöveg jelleggel, de az indokláshoz végül is 
illusztrációként vagy mustraként van mellékelve egy lista, amiről tudom, hogy nem a 
törvényszöveg listája, mégis óhatatlanul orientál, hogy mit tart a magyar parlament 
feketelistának. Már bocsánatot kérek, de ez a lista egy kicsit történelmietlenül összeállított 
történelmi komcsi lista, és nem más. A kutya sem akarja, hogy legyen Lenin utca vagy Kun 
Béla utca Magyarországon, no de már az istenért – s most hadd utaljak néhány komikus 
elemre –, Frankel Leó hogy lehet a XX. századi önkényuralmakhoz köthető, amikor meghalt 
1897-ben.  

Alkalmaz egy meglehetős pontatlanságra alkalmat adó jelzőt is a szöveg, mert nem az 
önkényuralomhoz való közvetlen kapcsolatot állítja a vád tárgyaként, hanem azt mondja, 
hogy mindenki, aki a megalapozásában részt vett. Hát ez aztán olyan parttalan lesz, hogy 
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egymást fogjuk feljelentgetni. Én feljelentem azt, aki Horthy utcát akar, mert azt mondom, 
hogy megalapozta, mások meg majd a Frankel Leó miatt tesznek feljelentést. Igen jól fogja ez 
szolgálni a történelmi közmegegyezést! De legyen szabad Frankel Leónál maradnom. Óvnám 
az előterjesztőket, hogy abba a gyanúba essenek, hogy nem az önkényuralmak csípik a 
szemüket, hanem a baloldal története. Ettől valóban óvnám. Frankel Leó a magyar 
történelemben arról híresült el, hogy ő hozta létre az első komoly baloldali pártot, az 
Általános Munkáspártot, amely a Szociáldemokrata Párt jogelődje volt – gondolom, a 
Szociáldemokrata Párt nem eshet a margón kívül –, majd maga is részt vett a 
Szociáldemokrata Párt megalakításában. Ha ő is feketelistán van, akkor még ki mindenki 
lehet? Miféle orientációt ad – ha nem is a jogszabály szövegével, de ezzel a fajta szemlélettel 
– ez a lista?  

Ráadásul a listában vannak az alkalmazás során aggodalomra és félreértésre okot adó 
elemek. A szerencsétlen önkormányzatok, amelyek nem történész professzorokból állnak, 
csak megnézik, hogy mire gondolhattak a képviselők, mi volt a motiváció. Azt mondja 
például – és ezzel nem a szükséges vitát akarom feleslegesnek minősíteni –, hogy Marxról 
sem szabad elnevezni nemhogy utcát, hanem még tudományos egyesületet sem, amely esetleg 
éppen azt tanulmányozná, hogy mit lehet kritizálni vagy elfogadni egy XIX. századi, 
egyébként világszerte tanított filozófiában, vagy akár azt tanulmányozná, hogy hogyan 
lehetett eltorzítani és később ideológiai alappá tenni Marx tanításait. Senkit nem akarok 
megbántani, de ezzel az erővel az egyházatyákat is lehetne tiltani az inkvizíció miatt. Ilyen 
ötletünk nyilván nincs, de ez a parttalan szemlélet és az a megfogalmazás, hogy aki szerintünk 
valaminek a megalapozásában száz-százötven évre visszamenőleg részt vett, mind tilalmi 
listára kerülhet, bizony megindíthatna egy ilyen gondolatsort is.  

Tudom azt is, hogy helyes és jogos történelmi viták – nemcsak stiláris, hanem 
történelmi viták – folynak arról, hogy milyen jelzőt kell a magyarországi háború végére 
alkalmazni. Itt az elrettentő példák között szerepel a „felszabadulás” szó. Egyáltalán nem 
gondolom, hogy 1944-45 csak felszabadulást jelentett. Jelenthette egy megszállás végét – 
ennyiben bizony felszabadulás –, sokaknak a közvetlen életveszélytől való megszabadulását, 
és akkor még nem tudhatóan, de a későbbiekből már tudjuk, hogy egy másik megszállás 
elejét. Mindenkinek a családjában kétféle élmény van. Az én apám feltehetőleg hívhatta volna 
– ha éppen ezen törte volna a fejét – felszabadulásnak, mert ő éppen ott tartott, katona lévén, 
hogy viszik ki Ausztriába, és neki a háború vége azt jelentette, hogy a szétszéledő katonákkal 
együtt nem kell elhagynia az országot és elindulhat Debrecen felé, ahol nem mellesleg 
megismerkedett az anyámmal és ennek köszönhetem az életem, de ezt nem kívánom 
parlamenti határozatba foglalni. Anyám viszont az ország másik részén egy kamrában töltött 
heteket a húgával együtt – az ajtó elé odatolták a ruhásszekrényt –, mert szép fiatal lányok 
lévén félteni kellett őket a bevonuló szovjet – nem is orosz, hanem tatár – katonáktól. A kettő 
egyszerre igaz!  

Ha mi megtiltjuk egy közösségnek, hogy az egyik, szintén létező aspektust – mert ott 
valami miatt így lehetett megélni – használja, akkor rögtön meg fogjuk tiltani másoknak is, 
legalábbis szemléletben, hogy ők meg, szintúgy jogosan, a másik aspektust emeljék ki. 
Történelmi vitákat jogi tilalommal politikusok előterjesztésében helyettesíteni életveszélyes 
út.  

Harmadikként az alkalmazás problémáiról szólnék. Ahogy már említettem, 
meglehetős parttalanságra utal az, hogy az önkényuralmak megalapozásában részt vevők – ezt 
arra mondom, akire akarom – is tilalmi listán szerepeljenek. Mondtam már azt is, hogy 
egymást fogjuk feljelentgetni, mert nekem ez nem tetszik, annak meg az, és néhány 
egyértelmű esettől eltekintve – felsoroltam azokat, amiket tényleg nem kéne meghagyni, még 
akkor sem, ha az önkormányzatoknak így kényelmesebb – még a bíróságokat is, nemhogy 
szerencsétlen Akadémiát megoldhatatlan feladat elé állítjuk. Hadd mondjak egy példát. 
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Pátyon az a sajátos helyzet – nyilván sok ilyen van –, hogy a Horthy Miklós közből lehet 
kijutni a Május 1. utcára, s a közelben van Somogyi Béla és Bacsó Béla utca is. A falu egyik 
felének a Horthy Miklós köz csípi a szemét – erről már lehetett is hallani –, a másik felének 
meg a Május 1. utca. Melyik bíró fogja eldönteni, hogy Horthy Miklós megalapoz-e egy 
diktatúrát vagy nem, hogy a május 1. elnevezés kötődik-e egy önkényuralomhoz vagy nem?  

Ráadásul a parttalan és zavaros alkalmazáshoz hozzájárul az is, hogy nem is csak 
utcanevekről van szó, hanem egyesületekről meg tudományos társaságokról is, akik miért ne 
viselhetnék azt a tárgykört, amit tanulmányoznak – a civiltörvényt is kéne módosítani –, miért 
nem elég az, hogy a bíróság feltehetőleg nem fog Joszif Visszarionovics Sztálin vagy Szálasi 
egyesületet bejegyezni tiltás nélkül is, de más esetekben már komoly bajban lehet. Aztán 
nemcsak az egyesületek szerepelnek itt, hanem a sajtótermékek is. Álljunk meg egy baráti 
szóra! Csak úgy kérdezem, hogy szerintünk használható lesz a Népszabadság és a Népszava 
neve? Mind a kettő az önkényuralmi korszakhoz kötődik, a Népszabadság akkor is 
keletkezett. S csak merő vénasszonyos undokságból mondom, hogy ezzel az erővel majd a 
Magyar Nemzet nevét is meg lehet támadni, mert az is a diktatúrában kapta az egyébként 
nagyon szép nevét. Hova fogunk így eljutni?  

Nem állítom, hogy nem jogos az a törekvés, hogy se jobb-, se baloldali diktátorok 
nevével ne kelljen utcanévtáblákon találkozni, de így, ebben a kidolgozottsági fokban, s ezzel 
a nagyon szelektív és egy irányba húzó történelemlátással, amely szerint aki baloldali, az csak 
a magyar történelem feketelapján szerepelhet, a jobboldaliaknál meg, akik között szintén jeles 
demokraták és rossz figurák is vannak, fel se merül, hogy a fekete- vagy a fehérlapon. Ez így 
ebben a formában nem támogatható, és a média is véresre fogja cikizni. Jó szándék van tehát 
a szavaimban az érthető vagy nem érthető indulatom ellenére. Kérem, hogy vonják vissza és 
nézzék meg, hogy mit lehet ebből értelmesen kihozni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): Az LMP azt kéri az előterjesztőtől, hogy vonja vissza ezt a 

törvényjavaslatot, s nem azért, mert ez így alkalmatlan a cél elérésére, hanem azért, mert 
nagyon komolyan alaptörvény-ellenes. Ha pedig alaptörvény-ellenes, akkor már itthon meg 
fog bukni, de ha itthon mégsem bukna meg, akkor a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon fog 
elvérezni.  

Mint mondtam, a törvényjavaslat nem alkalmas a cél elérésére. A szélsőségre utaló 
nevek formális tiltásával a szélsőséges ideológiák nem szoríthatók vissza. Ezek a sommás 
jogszabályi kinyilatkoztatások nem alkalmasak a XX. század traumáinak kezelésére, a XX. 
század morális értékelésére, különösen úgy, hogy maga az előterjesztő sem biztos az 
értékítéletében. Nyilvánvalóan ezért szerepel a törvényjavaslatban az MTA állásfoglalásának 
a kérése, de ahogy korábban is elhangzott, ez már az egyháztörvénynél is elég komoly 
feszültséget okozott az Akadémia és az Országgyűlés között. A Tudományos Akadémia egy 
az egyben elutasította ezt a kérést és nem vállalta azt, hogy a XX. század különböző traumáit 
értékelje politikai megrendelésre. Nagy valószínűség szerint ugyanez várható ebben az 
esetben is.  

Az is elhangzott korábban, ki és hogyan fogja megállapítani, hogy kiről és miről lehet 
elnevezni valamit. Hadd hozzam fel példának az először fajvédő, aztán demokratikus 
ellenállóvá nemesedett Bajcsy-Zsilinszky Endrét. Annak az utcának is meg fogjuk változtatni 
a nevét attól függően, hogy ki hogyan ítéli meg Bajcsy-Zsilinszky szerepét? Vagy 
említhetném az egyik zsidótörvényt a parlamenttel elfogadtató Teleki Pált. Tényleg a 
végtelenségig sorolhatnánk azokat a példákat, amelyek miatt azonnal megbukna ennek a 
törvénynek az alkalmazhatósága.  
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De ennél nagyobb baj az, hogy ez a javaslat alaptörvény-ellenes. A sajtótermékek 
esetében – ez is elhangzott itt korábban –, különösen ha az politikai témájú, a 
véleménynyilvánítás szabadságának egy nagyon komolyan aránytalan korlátozása szerepel 
ebben a javaslatban. Egy kommunista vagy egy szélsőjobbos párt a saját pártlapját miért ne 
nevezhetné el arról, akiről akarja? Nyilván nem támogatandó az, hogy X-ről vagy Y-ról 
nevezzék el, de biztos vagyok benne, hogy ez így megbukik itthon is, és megbukik 
Strasbourgban az Emberi Jogi Bíróságon is. Amíg Magyarországon kommunista vagy 
szélsőjobboldali pártokat be lehet jegyezni, addig sajtótermékeket is el lehet nevezni 
hasonlóképpen.  

Az egyesülési eljárási törvény módosítása a pártokra is vonatkozik, ami pedig a 
legvédettebb szólások egyike. Mindamellett világosan látszik, hogy a szélsőséges ideológiák 
ilyen alapon nem szoríthatók vissza; lásd Kuruc.info. Ez is komolyan sérti az alaptörvényt. 
Hadd fűzzem ehhez hozzá, csak hogy világos legyen, mit mondok: az Emberi Jogi Bíróság 
akkor tekint törvényen alapulónak egy jogkorlátozást, ha az a szabályozás kellően konkrét, és 
a polgárok számára előre látható annak a jogkorlátozásnak a hatása. Már ezen a ponton 
megbukna Strasbourgban ez a dolog, de ha ez ne adj’ isten mégis átmenne, akkor pedig a 
szükségesség és arányosság elvén bukna meg.  

Mindezek alapján nagyon komolyan azt javasoljuk az előterjesztőnek, hogy vonja 
vissza ezt a javaslatot. Értjük a célt, hogy valamilyen módon próbáljuk kezelni a XX. század 
traumáit, de ez ezzel a módszerrel nagyon nem fog menni. Mondom, a cél alapvetően 
támogatható, de nem ilyen eszközökkel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Zagyva György Gyula képviselő úr!  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Köszönöm a szót. Rövid leszek, mert majd 

sajtótájékoztatóra kell mennem egy teljesen más ügyben. Előrebocsátom, hogy egyértelműen 
támogatjuk a javaslatot, mert nagyon helytelenítjük, hogy Magyarországon ilyen nevű utcák 
még húsz évvel a rendszerváltás után is vannak. Ezt egyébként a helyi polgármesterek régen 
elintézhették volna, ha akarták volna. Tudnék példákat hozni, de nem teszem, mert van köztük 
olyan polgármester is, akinek a megnevezése pikáns lenne; nyilván tudják, hogy kire 
gondolok. Több olyan településen is van Szamuely Tibor utca, ahol fideszes a polgármester. 
Az évek során már rég megtehették volna az átnevezéseket, de nem tették meg, ezért kell ezt a 
kérdést törvényben szabályozni. Egyébként nyilván még Lendvai Ildikó sem mondja azt, hogy 
ne kéne megtiltani, hogy Magyarországon legyen Szamuely Tibor utca. A többiről lehet 
vitatkozni, mert a határvonalat nagyon nehéz lesz megtalálni, de azért van egy bizonyos határ.  

Én hiányolom a törvényjavaslatból azt, hogy nincs egyértelműen körülírva, hogy mi az 
az önkényuralmi rendszer, a XX. századból mi tartozik bele, melyik korok, milyen 
szervezetek. Ezt még én is így gondolom, pedig én tényleg egyetértek ezzel a javaslattal. 
Vagy szerepel a javaslatban az, hogy önkényuralmi rendszerekhez köthető kifejezés. Na ez 
aztán mi lesz? Van egy olyan honlap Magyarországon, amit úgy hívnak, hogy Kitartás.hu, 
amire nyilván azt fogják mondani, hogy a Szálasi-rendszerhez köthető, be kell tiltani. Pedig 
egyáltalán nem biztos, hogy a honlap tartalma ahhoz köthető, mert lehetnek sportolók is. Nem 
azok, de lehetnének. Ezt csak példaként hoztam fel.  

Aztán az sincs benne a törvényjavaslatban, hogy kinek van ebben jogosítványa. A 
Tudományos Akadémiát emlegetik, de ahogy többen említették már, ezt előhúzták máskor is. 
Ezt jobban meg kellene fogalmazni. Nyilván fogunk majd több módosító javaslatot is 
benyújtani, de arra szeretnék választ kapni, hogy a kifejezések használatát hogy gondolta a 
javaslat megalkotója, mit értett ez alatt, őszerinte mi tartozik bele a XX. századi diktatúrákba. 
Mert nem olyan egyszerű az, hogy volt a kommunista diktatúra és a Szálasi-diktatúra, no meg 
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a Tanácsköztársaság. Ennél azért bonyolultabb a XX. századi magyar történelem, és erre 
szeretnék választ kapni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel nem látok több jelentkezőt, Stágel Bencének adom 

meg a szót válaszadásra.  
 
DR. STÁGEL BENCE képviselő (KDNP), előterjesztő: Mivel a kérdések nagyrészt 

összefüggtek, érdemes azokat általánosságban megvizsgálni. Ellenzéki képviselőtársaink 
felsorolták azokat az érveket, hogy az elmúlt huszonkét évben miért nem tűntek el a vörös 
csillagról elnevezett utcanevek Magyarországon, elmondták azokat a kifogásokat, amelyek 
miatt még a mai napig sem tudtuk rendezni ezt a problémát. Szó sincs arról, hogy egy 
feketelista lenne összeállítva. Példálózó jelleggel olvashatók a törvényjavaslat mellékleteként 
ezek a közterületi elnevezések. Most nem térnék ki konkrétan arra, hogy egyes kifejezéseket 
én miért tartok kifogásolhatónak. Szerepel a törvényjavaslatban, hogy a Tudományos 
Akadémia állásfoglalását szükség esetén kérni fogjuk, de arra nincs szükség, hogy előzetesen 
konzultáljunk a Tudományos Akadémiával. Egy törvényjavaslatról van szó, amelynek az 
általános vitájára kerül sor reményeink szerint holnap a parlamentben.  

A hozzászólások nagyon jól mutatták, hogy az ellenzék egyértelműen különbséget 
próbál tenni az önkényuralmi rendszerek között. Egy közterület vörös csillagról való 
elnevezése önkényuralmi jelképre utal. Az LMP a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz 
fordulhat azzal kapcsolatban, hogy miért láthatók még magyarországi települések 
közterületein önkényuralmi jelképek. Mi a kettős mércét szeretnénk egyértelműen 
megszüntetni. A kommunista önkényre utaló elnevezésekkel példálózó jelleggel 
találkozhatunk. Aki utánanéz annak, hogy a közterületi elnevezések története miként alakult 
Magyarországon 1945 és 1990 között, az láthatja – de ezt talán Lendvai Ildikó tudja a 
legjobban –, hogy akkoriban milyen ideológia alapján milyen elnevezéseket részesítettek 
előnyben.  

Szeretnénk a kistelepüléseknek, a helyi közösségeknek lehetőséget biztosítani arra, 
hogy olyan személyekről nevezhessenek el közterületet, akik szorosan kötődnek ahhoz a 
településhez. Az egyértelmű, hogy annak idején felső nyomásra, ideológiai elvek mentén 
lettek elnevezve Leninről vagy a Vörös Hadseregről közterületek. Mi arra szeretnénk 
lehetőséget biztosítani – próbálják a kérdést egy kicsit pozitívan megközelíteni –, hogy az 
önkormányzatiság joga ilyen módon is kiteljesedhessen, és a helyi közösségeknek 
lehetőségük legyen arra, hogy olyan személyekről nevezhessenek el közterületet, akikre 
méltán lehetnek büszkék.  

Nagyon kérem önöket, hogy tegyék félre azokat az esetleges ideológiai 
ellenérzéseiket, amelyeket összegyűjtöttek, és próbáljuk meg ezt a problémát egységesen 
rendezni, hiszen – ahogy Lendvai Ildikó is mondta – a kutya sem akarja, hogy Lenin utca 
vagy Vörös Csillag utca legyen Magyarországon. Nekünk is pontosan ez a célunk.  

Ami pedig a többi szabályozási területet illeti: szeretnénk már ezt a kérdést egységesen 
rendezni, ezért térünk ki a civil szervezetekre is. Egyébként ma van bejegyezve 
Magyarországon Vörös Csillag nevű horgászegyesület. De ezenkívül is találni bőven olyan 
civil szervezeteket, amelyek elnevezése erősen kifogásolható. A sajtószabadságot pedig 
egyáltalán nem sérti ez, ezért a jövőben is állunk elébe mindenfajta jogi eljárásnak, hiszen a 
szándékaink tiszták.  

Végül szeretnék utalni arra a vitára, amit Strasbourggal vívunk azzal kapcsolatosan, 
hogy a vörös csillag és a horogkereszt használata kapcsán milyen kettős látás van Európa 
nyugati felén. Magyarország sajnos két diktatúrának is elszenvedője volt, és jó lenne, ha 
Európai nyugati felén is megértenék, hogy mi a kommunista diktatúra elszenvedése miatt 
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sokkal érzékenyebbek vagyunk ezekre a szimbólumokra, kifejezésekre és személyekre. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Timea alelnök asszony!  
 
SZABÓ TIMEA (LMP): A hozzászólásunk nem arról szólt, hogy mi ideológiák között 

tennénk különbséget, hanem arról, hogy alaptörvény-ellenesnek tartjuk ezt az előterjesztést. 
Azért ne vigyük el abba az irányba a vitát, hogy mi szeretnénk különbséget tenni a különböző 
diktatúrák között. Nem szeretnénk különbséget tenni a diktatúrák között. Az utcanevekről 
pedig én nem is beszéltem, mert úgy gondoltam, hogy a dolognak az a része rendben van. A 
sajtótermékekre és a pártokra vonatkozó rész viszont nagyon nincs rendben, az alaptörvény-
ellenes és az Alkotmánybíróság remélhetőleg meg fogja vizsgálni, s ha nem hoz számunkra 
megfelelő ítéletet, akkor a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elé visszük az ügyet. Azt viszont 
nem nagyon értem, hogy Magyarország milyen csatát vív az Európai Emberi Jogi Bírósággal, 
mert tudtommal semmilyen csatát nem vív. Magyarország aláírt bizonyos nemzetközi 
szerződéseket, amelyekhez tartania kell magát, így az Európai Emberi Jogi Bíróság 
döntéseihez is, lásd Fratanolo kontra Magyarország, amelyben Magyarországot elítélték, és ki 
is kell fizetni a büntetést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikó kér még szót egy mondatra.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Csak egy mondat lehet, elnök úr?  
 
ELNÖK: Lehet itt érettségi mesedélutánokat tartani. Öné a szó.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Elnök úr, bizottsági ülésen vagyunk!  
 
ELNÖK: Bocsánat, de egyszer már megkapta a szót, elmondta a véleményét, választ 

kapott rá. Ha nem kielégítő a válasz, akkor parancsoljon.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Pontosan ezért kértem szót, elnök úr, és nem órákig 

fogok beszélni. Én úgy értettem képviselő úr válaszából, hogy az MTA-val nem konzultáltak, 
mert úgy érezték, hogy ebben a szakaszban még nem kell. Jól értettem?  

 
DR. STÁGEL BENCE képviselő (KDNP), előterjesztő: A Tudományos Akadémia 

felkérése szerepel a törvényjavaslatban. Arról tudok beszámolni önnek, hogy ezzel 
kapcsolatosan voltak háttéregyeztetések, de véleményem szerint ez jelenleg még nem olyan 
kérdés, ami a törvényjavaslat megítélése szempontjából fontos lenne. Itt a bizottságban is 
olyan vitát folytatunk, amelyet történészeknek kellene lefolytatni és nem politikusoknak. A 
történészi szakma egyik legfontosabb szerve a Magyar Tudományos Akadémia, ahol olyan 
kiművelt emberfők dolgoznak, akik a magyar történelem egyes eseményeit objektív 
szempontok alapján meg tudják ítélni. Ezt ne a politikusokra bízzuk, ne a politikai pártokra, 
hanem kétség esetén ők foglaljanak állást a vitás kérdésekben. Nagyon remélem, hogy ebben 
a kérdésben a Magyar Tudományos Akadémia partner lesz és segíteni fog bennünket azzal 
kapcsolatosan, hogy a kommunista vagy a nemzetiszocialista diktatúra nyomait hordozó és 
egyéb más kifogásolható elnevezések eltűnjenek a magyar közterületekről.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Lendvai Ildikóé a szó.  
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LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Ebből azt értettem meg, hogy voltak konzultációk, de az 
előterjesztők ezen az alapon csak remélni tudják, hogy az MTA az itt ráosztott feladatban – 
hiszen itt egy eljárásban való szereplőről beszélünk – partner lesz. Ez engem nem nyugtat 
meg, noha azzal egyetértek – ezért is szóltam –, hogy az egyértelmű eseteket kivéve 
tudományos vitákat nemigen lehet majd politikai tiltással megoldani. A válasz ismeretében 
most már szeretném leszögezni, hogy ez nincs rendben. Ezek szerint az MTA nem mondta 
azt, hogy milyen feladatot vállal. Nem akarom elölről kezdeni az egyházi törvény vitájának a 
történetét…  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő asszony, hogy a szavába vágok, de az adózót sem 

kérdezik meg, hogy kíván-e adózni. Lehet, hogy önnek furcsa, de egy demokratikus 
államrendben a törvénynek mindenki alá van vetve.  

 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Úgy emlékszik, elnök úr, hogy ezt az MTA is így fogta 

fel és vállalta azt a feladatot?  
 
ELNÖK: Most nem az MTA-ról van szó.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): De igen, én róla beszéltem.  
 
ELNÖK: Kérem, hogy pontosan fogalmazzon, képviselő asszony. Nem az MTA-ról, 

hanem az MTA elnökéről van szó.  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Azt a gyakorlatot azért megnézném, amikor az MTA 

elnöke ellenére az MTA alakít egy bizottságot, de ebbe most ne menjünk bele. Szeretném 
megismételni, hogy ez a dolog nincs rendben, vagy legalábbis nincs megnyugtatóan 
megválaszolható állapotban.  

A második megjegyzésem. Képviselő úr említette, akár pozitívan is fel lehet fogni, 
hogy ez lehetőséget ad az önkormányzatoknak a változtatásra. Képviselő úr, elhangzott itt 
már nem a szívemhez legközelebb eső párt részéről, hogy ez a lehetőségük eddig is megvolt. 
Ha ez nem így lenne, akkor még mindig lenne 30 ezer Vörös Csillag és 40 ezer Lenin út, 
amelyeket valóban felső nyomásra és nem a lakosság követelésére neveztek el. Ha nem lett 
volna meg ez a lehetőség, akkor nem lettek volna átkeresztelések Magyarországon. Itt azokról 
az önkormányzatokról van szó – elismerem, hogy ez probléma –, amelyek valamilyen okból 
nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy másképp értelmezték az adott utcanevet, mint ahogy azt 
mi esetleg gondolnánk. Ez nem lehetőséget teremt az önkormányzatok számára, hanem a 
feljelenthetőség állapotát teremti meg, mert a jogszabály alapján én is, ön is, más is sorban 
mehetünk az országban, hogy hol nem tetszik nekünk valami. Ezt tehát mint egy 
önkormányzati szabadságjogot felfogni – tökéletesen függetlenül az ideológiai tartalomtól – 
hát elég nehéz.  

A harmadik és egyben az utolsó megjegyzésem, hogy valóban ne nyúljak hosszúra: azt 
állítja, és ez így is van, hogy az a bizonyos mellékelt lista a példálózás és tájékoztatás célját 
szolgálja. Hát éppen ez az! Ez mutatja, hogy milyen orientáció és szándék valósulhat meg a 
törvényjavaslat elfogadása esetén. Komolyan gondolják az előterjesztők, hogy ami példálózás 
szintjén ott van, azt egy ép elméjű önkormányzat – pláne ha az államtól ezer módon függ – 
nem fogja úgy fel, hogy neki aztán rögtön át kell keresztelni? Ami meg nincs ott, de ott 
lehetne, azzal megint nem sokat érünk el. Én azt tartom egyoldalúnak, amit ez a példálózás és 
tájékoztatás, pontosabban a lista és az indoklás – amely már csak egyetlen diktatúrát nevez 
meg – tartalmaz, és nem a mi megközelítésünket. Nekünk is van egy listánk – de mivel nem 
vagyok a listázás híve, nem fogom előadni és beadni sem –, amelyik vitatható 
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szélsőjobboldali vagy a szélsőjobboldalhoz közelálló utcaelnevezéseket tartalmaz. Ilyen lista 
is van. Bármelyikünk beadhatja. De nem adom be, mert nem ez a módszer.  

 
DR. STÁGEL BENCE képviselő (KDNP), előterjesztő: Tessék beadni!  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Az nagyszerű lesz, ha listákba fogjuk szedni a magyar 

történelmet. Komolyan gondolja, képviselő úr, hogy amit mi itt mindnyájan, akik itt ülünk a 
teremben, listában összeadnánk, az nem haladná meg a kétszáz nevet, és amit majd a magyar 
parlament, az meg a 40 ezret? Ez aztán egy élhető és megvalósítható törvény lenne! A 
Tudományos Akadémia, ha vállalja, meg a bíróság igen hálás köszönetet mondana nekünk, 
hiszen képviselő úr, ahogy őszintén elmondta – és méltányolom az őszinteségét –, önnek is 
voltak az előkészítés során fenntartásai bizonyos elnevezésekkel, hogy ide kerül vagy amoda 
kerül. Hát mitől ne lenne az önkormányzatnak vagy a magyar parlamentnek, ha a listázás az 
elv?  

Ráadásul ha már arról van szó, hogy milyen gyakorlati problémáink vannak, akkor 
inkább segíteni kéne az önkormányzatokat tanácsadó testülettel, ezzel-azzal. Számos vitánk 
volt már azzal kapcsolatban – az szerencsére jól oldódott meg –, hogy szabad-e a Szabó Ervin 
Könyvtárnak a Szabó Ervin nevet viselnie, akinek egyébként szintén semmi köze nem volt a 
diktatúrákhoz. Nem akarok belemenni a Károlyi Mihállyal kapcsolatos megalapozott vagy 
nem megalapozott vitába. A szerencsétlen V. kerületi önkormányzat úgy oldotta meg ezt a 
vitát, hogy a Károlyi Mihály elnevezésből a Mihályt tartja tilosnak és az utca neve ezek után 
csak Károlyi, ami, komolyan mondom, már tényleg egészen komikus, mondván – szegény 
Rogán Antalt még az ág is húzza –, hogy inkább az egész családot örökítenék meg. Ezzel az 
erővel Káin és Ábel utcát vagy István és Koppány utcát is javasolok, mert az is egy család.  

Az tehát nem igaz, hogy csak a kommunista diktatúrák neveivel vetődtek fel 
problémák. Vetődtek fel, és tényleg ne legyenek olyan nevek. De amikor itt vagyunk egy 
egész problémakatyvasszal, akkor csak az egyik irányban utat vágni – méghozzá úgy, hogy se 
istent, se embert nem ismernek, ha valakinek éppen eszébe jut egy név, azt rádiktálja a listára 
– nem szerencsés. Én ezt tartom egyoldalúnak és helytelennek. Köszönöm szépen a szót és 
különösen elnök úr türelmét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nem, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (13) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (3) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

A bizottság előadója Demeter Zoltán úr lesz. A kisebbségi véleményt ki ismerteti?  
 
LENDVAI ILDIKÓ (MSZP): Meg fogjuk osztani.  
 
ELNÖK: Logikus, hogy két kisebbségi vélemény legyen, mert két álláspont hangzott 

el. Az egyik azt mondja, hogy a cél jó, de az eszköz hiánya miatt alkotmányos aggályok 
merülnek fel.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Nem azt mondtam, hogy jó a cél, hanem azt, hogy érthető a 

törekvés.  
 



- 23 - 

ELNÖK: Nekem az is elegendő, hogy kimondta: érthető a cél. Soha nem mondok le 
arról, hogy értelmes vitában előbbre jussunk.  

 
SZABÓ TIMEA (LMP): Értelmes vitában valóban érdemes előrébb jutni, de ilyen 

vitában nem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kisebbségi véleményt tehát ketten ismertetik. A 

napirendi pont tárgyalását lezárom.  

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:   
A nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő gyakorlati 
érvényesítéséről szóló határozati javaslat (H/8580. szám)   
(Mesterházy Attila, Tukacs István, Lendvai Ildikó és Simon Gábor (MSZP) képviselők 
önálló indítványa) 

3. napirendi pontunk a nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában 
történő gyakorlati érvényesítéséről szóló határozati javaslat. Az előterjesztők közül megadom 
a szót Lendvai Ildikó képviselő asszonynak. Megállapítom, hogy a tárcát senki nem képviseli.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Akkor mi tegyünk?  
 
ELNÖK: Tessék mondani, aztán majd meglátjuk.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Aztán ha majd jön valaki és 

mond valamit, annak örülünk. Oly mértékben rugalmas vagyok, hogy nem mondom, hogy 
napoljuk el a témát és oszlassuk fel az ülést vagy tartsunk kétórás szünetet, hanem belevágok.  

 
ELNÖK: Tanácskozási joggal a tárca nélkül is meg lehet tárgyalni.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Pontosan, csak szavazni nem 

lehet róla, de világos, hogy nem ezen fogok kekeckedni, hanem a tartalomra térnék rá.  

Lendvai Ildikó képviselő (MSZP), előterjesztő szóbeli kiegészítése 

Egy országgyűlési határozati javaslatról van szó, amely a családon belüli erőszaknak 
nemcsak a büntetőjogi, hanem egyéb vonatkozásaihoz kapcsolható feladatokat teszi egybe, 
részint a kormánynak, részint a parlamentnek jelölve ki tanulmányozandó feladatokat.  

Azt hiszem, hogy értelmetlen felidézni a családon belüli erőszak elleni fellépésről 
szóló nem túl jól sikerült parlamenti vitát, bár szívesen élvezkednék benne. A dolog lényege 
éppen az, hogy a parlament megszavazta – egyébként helyesen, aztán majd ellátja valahogy a 
feladatot – a Btk. tényállás megfogalmazásának a feladatát, de mindnyájan tudjuk, és a vita is 
arról győzhetett meg minden oldalról mindenkit, hogy a Btk. csak egy szörnyű folyamat végét 
ragadhatja meg, már ha megragadhatja. A családon belüli erőszak ismétlődő és különösen 
durva formáit ragadhatja meg.  

Az igazán hatékony kezelésben nyilván ez is benne van, de még sokkal nagyobb 
arányban van benne a megelőzés, ennek szociális és oktatási vonatkozásai, a szociális 
intézményrendszer és egyelőre még csak gyerekcipőben járó, de már létező családterápiás és 
mediátori intézményrendszer.  

 
ELNÖK: Bocsánatot kérek, képviselő asszony, nem akarom megszakítani, de előttem 

a nemek közötti esélyegyenlőségnek a nagyvállalati szférában történő gyakorlati 
érvényesítéséről szóló határozati javaslat van.  
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LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Ehhez képest egész szépen 

hagyta, hogy beszéljek a családon belüli erőszakról.  
 
ELNÖK: Nem tudtam felfogni, hogy a nagyvállalati szférában milyen erőszakot 

alkalmaznak.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Az a helyzet, elnök úr, hogy két 

országgyűlési határozatot nyújtottunk be, és én nagy ívű szónoklattal a másikat próbáltam 
megalapozni.  

 
ELNÖK: Igen, de mi azzal még nem találkoztunk.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Természetesen nem arról van 

szó, hogy a vállalatok felügyelőbizottságaiban lévő női kvótát tartom alkalmasnak a családon 
belüli erőszak megelőzésére, bár ahogy most mondja…  

 
ELNÖK: Elég érdekes logikai fordulat lenne.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Elnézést kérek, de eddig egész 

más lovon ültem, mint amely ló most éppen ide van vezetve.  
 
ELNÖK: Ne haragudjon, hogy megszakítottam.  
 
LEINDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Nagyon jól tette, mert még tíz 

percig nagy ívűen beszéltem volna a családon belüli erőszakról. Egyébként úgy láttam, hogy a 
kollégáim ugyan üveges tekintettel, de mégis türelmesen néztek rám.  

 
VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Ebből is láthatja, hogy úriember módjára viselkedünk az 

ellenzékkel.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Ez a nagyvonalúság már szinte 

hihetetlen.  
 
ELNÖK: Mi még a pszichikai erőszakot sem ismerjük.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Ami pedig szintén szerepel a 

javaslatban. Innentől kezdve azzal hálálom meg hihetetlen türelmüket, hogy két mondatban 
elintézem a felvezetést.  

Arról van szó, hogy az Európa Tanácsnak volt egy javaslata, amely a nők gazdasági 
aktivitását és szerepvállalását úgy kívánta előmozdítani, hogy bizonyos kvótákat, 
arányszámokat írt elő a nők tekintetében a felügyelőbizottságok részarányát illetően. Erre a 
magyar kormány nyolc másik európai országgal együtt – tehát kilencen – azt felelte, hogy 
ellenzi ezt a javaslatot, ez a kérdés nemzeti hatáskörbe tartozik. Ilyenformán azok között 
vagyunk – az uniós államok között kisebbségben, de azért nem egyedül –, akik ezt ellenzik.  

Ezzel szemben nekünk az a véleményünk, hogy természetesen nagyon sok nemzeti 
feladat van ezzel kapcsolatban, de van mit átgondolnunk, hiszen a probléma – és ezt a 
kormány sem tagadta a válaszában –, a nők gazdasági előrejutásának és aktivitásának a 
problémája itt van előttünk, ezért szerintünk nem elég egy egyszerű nemet mondani, sőt nem 
is kell nemet mondani. A határozati javaslatban azt kezdeményezzük, hogy tárgyaljunk erről a 
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kérdésről, ha lehet mondjunk rá igent, és egészítsük ki mindazokkal az intézkedésekkel, 
amiket itthon szükségesnek és lehetségesnek tartunk a nagyobb gazdasági női aktivitás és a 
vezetői pályákra való előrejutás szempontjából.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy a minisztérium 

részéről továbbra sem jelent meg senki, azonban a házbizottsági állásfoglalás szerint egyéni 
képviselői indítvány minisztériumi jelenlét nélkül is tárgyalható.  

Ki kíván hozzászólni? (Nincs jelentkező.) Mivel jelentkezőt nem látok, szavazni 
fogunk.  

Szavazás a határozati javaslat tárgysorozatba-vételéről 

Ki ért egyet az országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételével? (2) Ki nem 
ért vele egyet? (10) Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság nem ért egyet az 
országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételével.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Egy indoklást nem bántam volna, 

de így is tudomásul veszem az elutasítást.  

A határozati javaslat elutasításának indokolása 

ELNÖK: Nagyon szívesen megindokolom a szavazatunkat. Ezt a vitát már többször 
lefolytattuk. Lehet, hogy önnek ez a kvóta még a múltból egy nagyon kedvenc dolog, hiszen a 
szocializmus korszakában mindenre volt kvóta: hány paraszt, hány nő, hány munkás, satöbbi. 
(Varga László: Hány lelkész!) Úgy van.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Járt már a skandináv 

országokban vagy Franciaországban?  
 
ELNÖK: Azt gondolom, hogy ez a női méltóság megalázása, hiszen például a bírói 

pályán a 2200 bíró közül 1700 nő. Tehát a bírói pályán el tudják érni, hogy magasan 
kvalifikált nők töltsenek be fontos tisztségeket anélkül, hogy kvótát alkalmaznának. De 
ugyanez a helyzet az orvosi meg a tanári pályán is, és sorolhatnám tovább a példákat. Azt 
gondolom, hogy a kvótarendszer – s továbbra is tartom ezt az álláspontom – egyszerűen 
annak a kimondása, hogy a nőket segíteni kell, mert ők a saját képességük és képzettségük 
alapján bizonyos pozíciókat nem tudnak elérni.  

Zárójelben jegyzem meg, hogy egy alkalommal a svéd követségen folytattam erről 
vitát, ahol elmondtam, hogy marha érdekes módon Svédországban elhatározzák a női kvóta 
alkalmazását, de nézzük meg, hogy az itt lévő svéd nagyvállalatok hány nőt alkalmaznak a 
menedzsmentben. Ráadásul az itt lévő nemzetközi vállalatok rajtam kérjék számon ezt a 
szigorítást? Hogy tudnék én beavatkozni egy külföldi nagyvállalat menedzsmentjének az 
összetételébe? Milyen alapon? Az egyik kifogásom tehát éppen maga a kvótarendszer ellen 
van.  

Aztán kérdés, hogy hogyan ambicionáljuk a nőket. Mert abból, hogy a jogász- vagy a 
tanárképzésben hány nő vesz részt, eleve adódik az, hogy utána sokkal többen vállalhatnak 
munkát azon a területen. Ha a Műszaki Egyetemen több nő lesz, akkor valószínűleg a 
mérnöki pályán is ez lesz a helyzet. Egyébként Magyarországon több nő szerez diplomát, 
mint ahány férfi, ennek következtében ez a tendencia folytatódni fog. De hagyjuk már ezt a 
maga természetes medrében folyni, és ne ilyen megoldásokat alkalmazzunk!  

Ezt a vitát egyébként érdekes módon már többször is lefolytattuk. Ha például a 
politikai pályát nézzük, akkor az a helyes kérdésfeltevés, hogy milyen az alapszervezetekben 
dolgozó nők aránya. Ez nyilván minden pártban teljesen más. Miután én a rendszerváltó 
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értelmiségiek közé tartozom, nagyon jól tudom, hogy a rendszerváltás időszakában valami 
miatt alig láttunk nőket az ellenzéki szervezetekben. De ez az ő szabad döntésük, és mivel én 
a szabadság pártján állok, nem akarok semmit rájuk erőszakolni, és nem mondom azt, hiába, 
hogy te nem akarsz politizálni, én akkor is kvótát adok neked.  

Ráadásul a kvótának van még egy nagy veszélye, ez pedig a kontraszelekció. Ha 
valaki a kvóta alapján jut be valahova és nem a saját teljesítménye alapján, akkor fennáll a 
kontraszelekció veszélye is.  

Én most nem mások nevében szóltam, hanem csak a saját szavazatom indokoltam. 
Éppen a nők iránti tiszteletből mondom, hogy vannak olyanok, mint mi, akik a saját 
területükön – most a feleségemre gondolok – jobbak, ennek következtében a képességeik, az 
erejük, a felkészültségük, az iskolai végzettségük alapján minden egyes pozíció betöltésére 
alkalmasak, és ha úgy döntenek, akkor semmiféle jogszabályi akadálya nincs annak, hogy 
ezeket a pozíciókat betöltsék.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Már csak egy mondat, mert 

szavazás után nem illik hosszan beszélni. Megköszönöm elnök úrnak, hogy vitára méltatott, 
mert így legalább értem az álláspontját. Biztos, hogy nem a kvóta az egyetlen módszer, és 
nem biztos, hogy a legjobb módszer. A mi javaslatunk azt tartalmazza, hogy akkor nézzük 
meg, ezen felül – és nem ehelyett – még milyen módszerek lehetnek alkalmasak. Három érvet 
mondanék arra, amit elnök úr felvázolt, és ami egy létező okfejtés. Ha a pozitív 
diszkriminációra – ami a kvótarendszer lényege – semmilyen szükség nem lenne, akkor nem 
szerepelne a kormány romapolitikájában az, hogy milyen foglalkozási ágazatokban kell 
növelni a romák arányát, amivel én egyébként egyetértek. Nem szerepelt volna az Egyesült 
Államok több évtizedes és sikerre vezető gyakorlatában a feketék és a színes bőrűek 
kvótarendszere. Erre tehát számos példa van.  

 
ELNÖK: Miután a bizottsági ülést követő párbeszédet folytatunk – egyébként nagyon 

szívesen, én élvezem –, hadd válaszoljak azonnal a felvetett kérdésére. A romák esetében 
egyetlen olyan területet sem tudok mondani, ahol megfelelően reprezentáltak lennének. A 
romák esetében jogosnak érzem azt, hogy ilyen eszközökkel segítsük őket, ezért hoztam fel az 
előbb érvként és kérdeztem meg, hogy akkor vezessük-e be a férfikvótát a bíróságokon és a 
tanári pályán is.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Akkor már haladtunk előre, mert 

elnök úrnak az az álláspontja, hogy olyankor lehet ezt alkalmazni, ha minden területen 
hátrány van – a romák esetében így van –, de ezek szerint nem lehet akkor, ha egy területen 
van hátrány. Ebben látok némi következetlenséget, és szeretném felhívni elnök úr figyelmét, 
hogy a nők esetében a gazdasági pályákon a hátrány statisztikailag kimutatható a fizetések 
szintjében, a vezetői posztok számában, és így tovább.  

 
ELNÖK: Arra a kérdésemre nem válaszolt, hogy ez a magyar vállalatoknál vagy a 

nemzetközi vállalatoknál miért nem így van.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Elnök úr, azért kell a törvény, 

hogy a nálunk működő külföldi vállalatoknak is verjük bele az orrát, hiszen a törvény a 
nálunk működő svéd vállalatot is kötelezné, hogy ne csak dumáljon, hanem csinálja is meg. 
Hogy miként lehet egy vállalat életébe beleszólni? Hát az adószabályokat meg az 
összeférhetetlenségi szabályokat is én szabom meg, mint törvényhozó! Ha elnök úr „ki akar 
tolni” az itteni svéd vállalatokkal, akkor szavazza meg ezt a javaslatot. Ez rájuk is úgy 
kötelező, mint a pinty! Én is örömmel fogom nézni, hogy hogyan kínlódnak.  
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Végül még egy megjegyzés arra vonatkozóan, ami a felsőfokú képzettségű nők 
valóban örvendetesen növekvő arányára utal. Valami baj mégis lehet, mert a közgazdasági 
egyetemeken is ma már valamivel több nő van, mint férfi, igaz, nem olyan arányban, mint a 
pedagógusok között, de a vállalati vezetésekben, ahol elsősorban közgazdászok ülnek, nem 
így van. A probléma tehát fennáll. Én örülnék, ha egy parlamenti vitában beszélhetnénk arról, 
hogy csak a kvóta alkalmas-e ennek a megoldására. Én is azt mondom, hogy nem, nemcsak a 
kvóta. De hogy erről a problémáról ne legyen szó a magyar parlamentben, amikor itt van az 
asztalon, mert elébünk tette az Európa Tanács, azzal nem értek egyet, de a szavazást 
természetesen tudomásul veszem. Mi mást tehetnék?  

 
ELNÖK: Ez egy nagyon érdekes jogi kérdést vetne fel, ami szerintem az Európai Unió 

alapokmányába ütköző volna, azt, hogy a tulajdonjogot milyen esetben lehet korlátozni. 
Neked, mint tulajdonosnak megmondom, hogy mit tegyél, mit nem, amikor te vagy a 
tulajdonos. Nem akarok mást mondani, minthogy ad absurdum belekerül egy felszámolásba 
egy olyan vállalat, amelyre rákényszerítettük, hogy milyen legyen a menedzsmentje. Akkor ő 
kártérítési igénnyel fog élni? Az emberi jogok egyezményének 1. számú kiegészítő 
jegyzőkönyvével tökéletesen ellentétes volna a tulajdonjog bármiféle korlátozása.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Ezek szerint az európai országok 

többsége tök hülye, mert ők támogatják a kvótarendszer bevezetését?  
 
ELNÖK: Igen. Azért jutott oda Európa, ahova jutott.  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Bezzeg, ha mi csinálnánk!  
 
ELNÖK: Az előbb pont azt mondta ki, hogy olyan szabályokat hozott Európa, amiket 

egyszerűen képtelen kezelni. Előbb görög válságról beszéltünk, most itt van a spanyol válság, 
és folytatódhat a sor.  

 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: A görögöknél nincs női kvóta. 

Női kvóta azokban az országokban van, amelyek sikerrel vészelték át a válságot, bár nem 
állítom, hogy ezért.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ebben maradunk. Kíván-e még valamit elmondani?  
 
LENDVAI ILDIKÓ képviselő (MSZP), előterjesztő: Nem, köszönöm, ezt már 

megbeszéltük.  

Egyebek 

ELNÖK: Az egyebek között van-e bárkinek kérdése, megjegyzése, bejelentenivalója? 
(Nincs jelentkező.) Ha nincs, az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)  

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 


