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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 51 perc) 

Elnöki bevezető 

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok! Köszöntöm a bizottság megjelent tagjait. Az előre kiküldött napirendi 
pontokhoz képest a házszabály rendelkezései szerint írásban a következő napirend-
kiegészítések érkeztek, amely napirend-kiegészítésekről a házszabály rendelkezései szerint 
vita nélkül határozunk.  

Döntés dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) képviselő négy pontból álló napirend-
kiegészítési javaslatairól 

Az első napirendi kiegészítési javaslat… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendben szót 
kérek!) Parancsoljon, képviselő úr!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyi ügyrendi 

javaslatom van, hogy úgy értesültem róla, hogy ez a bizonyos kiegészítési javaslatom, amit én 
megtettem három pontban, még nem került kiosztásra a képviselőtársak részére. (Zagyva 
György Gyula: Négy pontban.) Vagy négy pontban.  

 
ELNÖK: Négy pontban.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát nem került kiosztásra. Tehát nincsenek 

olyan helyzetben a kollégák, hogy vita nélkül úgymond döntsenek erről. Tehát én azt 
javaslom, hogy esetleg egy más napirendi pontot vegyünk előre.  

 
ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, most nem vitatkozni akarok, mert a másolat ki 

lesz osztva. Egyelőre ismertetem az ön javaslatait, majd mindenki kézbe kapja. Addig nem 
tudunk napirendet elfogadni, érdemi tárgyalást addig nem tudunk végezni, amíg nem 
állapítom meg a határozatképességet, és a napirend-kiegészítésről és magáról a napirendről 
nem döntünk.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Akkor az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy 

szó szerinti ismertetést kérnék. Tehát nem túl hosszú a kiegészítési javaslat, és akkor 
mindenki abba a helyzetbe kerül, hogy teljes terjedelmében megismerje a javaslatot. Tehát így 
lenne korrekt, így lenne tisztességes szerintem. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, természetesen a kérésének eleget teszek, szó szerinti 

ismétléssel. Tehát először is megállapítom, hogy a helyettesítések rendjét figyelembe véve az 
ülés határozatképes. A napirend-kiegészítésekről fogunk egyenként szavazni, de a képviselő 
hölgyek és urak írásban is megkapják most a napirend-kiegészítést.  

Az 1. napirendi kiegészítés. Az Országgyűlés Emberi jogi bizottságában 2010 május 
óta tapasztalható sorozatos elnöki önkény az ellenzékkel szemben, továbbá az előremutató, 
igényes szakmai, emberi jogi tevékenység hiánya, az áldatlan helyzet megszüntetése 
érdekében teendő lépések, bizalmatlansági indítvány Lukács Tamás elnökkel szemben.  

Sajnálatos módon Lukács Tamás elnöklése alatt 2010 május óta a bizottság munkája 
kimerül a kötelező minimumban, míg azok, akik valóban a bizottság adta keretek és 
lehetőségek között szeretnének emberi jogi ügyekkel foglalkozni, azok rendre a bizottság 
elnökétől is megjegyzéseket kapnak, az ülések pedig rendre olyan hangvételben és mederben 
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zajlanak, amely Észak-Korea dicsőségére válna, a meghirdetett Nemzeti Együttműködés 
Rendszeréhez is rendkívül méltatlan módon.  

Ráadásul az elnöklés színvonala messze alulmúlja Balog Zoltán képviselő úr 2006-
2010 közötti elnöklését, amely időszakban a bizottság tevékenysége kifejezetten 
progresszívnak volt tekinthető. A Nemzeti Hitvallásban és Magyarország Alaptörvényében 
megfogalmazottak mentén szeretnénk az emberi jogok érvényesüléséért igényes, tartalmas és 
eredményes munkát végezni, de az elmúlt három és fél évben minden kétséget kizáró módon 
bizonyítást nyert, hogy Lukács Tamás elnöki feladatai ellátása során nem tudja az 
előítéleteitől és önkényes reflexeitől mentesen végezni elnöki teendőit.  

Beszédes és egyben szomorú, hogy egy, az emberi jogokkal foglalkozó bizottság, 
különösen annak elnöki teendőivel megbízott személy a bizottság nemzeti ellenzékhez tartozó 
tagjai által megtárgyalni kívánt esetek (destruktív szekták, délvidéki jogsértések, magyar 
polgárok sérelmére Varsóban elkövetett jogsértések stb.) egyikéről sem kívánt érdemben 
tárgyalni, de lehetőséget sem biztosított – kivéve egy legutolsó alkalmat, amikor már a hét 
délvidéki fiatal kiszabadulásáról beszámolhattam, de kiszabadulásukhoz a bizottság semmivel 
nem járult hozzá. A kiszabadulások hátterét egy a film mutatja be, és meg van jelölve a film 
feltalálási helye.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az elnök tevékenységét alapvetően az alábbi 
három fő motívum határozza meg: a) az ellenzéki képviselők jogainak korlátozása, 
megalázása, provokálása, kedvük elvétele az érdemi emberi jogi tevékenységtől, különösen a 
Jobbik-frakcióban működő képviselőkkel szembeni személyeskedés, sértegetés, állandó 
megalázás, lenézés; b) érdemi emberi jogi, ellenőrző tevékenység kiiktatása, korlátozása; c) 
az ülések mielőbbi befejezésének állandó erőltetése.  

A fentiekre figyelemmel a bizottság meghatározott céljainak teljesítése érdekében 
elkerülhetetlen az elnök leváltása és új elnök választása, ehhez szükséges a napirendi pont 
keretében a jelenlegi elnökkel szembeni bizalmatlanság és az újonnan megválasztandó 
elnökkel szembeni bizalom kifejezésére teret biztosítani.  

Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez csak az első 
pont volt!) Pontonként szavazunk. Miután időközben mindenki megkapta, a többi pontnak 
csak a lényegét ismertetem.  

Ki az, aki a 1. napirendi pontot a mai bizottsági ülés napirendjére kívánja venni? 
(Szavazás.) Kettő. Ki nem kívánja napirendre venni? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen.  

A következő kiegészítési javaslat. Miután mindenki írásban tudja követni, itt már csak 
a javaslat lényegét olvasom. Magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpát-
medencében című tanulmánykötet bemutatása.  

Ki az, aki ezt a napirendi pontot a mai bizottsági ülés napirendjére kívánja venni? 
(Szavazás.) Kettő. Ki nem kívánja napirendre venni? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Most csak felmutatom, hogy 
mindenki lássa és meg tudja rendelni.) Képviselő úr, majd amikor szót adok, akkor bemutatja, 
de ha öné a szerzőség, akkor külön könyvbemutatót is rendezhet.  

3. Az Európa Tanács Jogi és emberi jogi bizottsága 2013. december 12-i ülésén 
történtek ismertetése, különös tekintettel a hazánk és az emberi jogok európai helyzetére 
vonatkozóan, Göncz Kinga EP-képviselőnek hazánk megítélését sértő tartalmú felszólalására.  

Ki az, aki erre a bizottsági ülésre napirendre kívánja ezt venni? (Szavazás.) Kettő. Ki 
nem kívánja napirendre venni? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Senki.  

A következő napirendi pont. Bizottsági alelnök választása, továbbá a végrehajtást 
ellenőrző albizottság működésének dinamizálása, albizottsági tisztújítás.  
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Ki az, aki ezt a napirendi pontot a mai ülés napirendjére kívánja venni? (Szavazás.) 
Kettő. Ki nem kívánja napirendre venni? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Senki. Köszönöm szépen.  

A napirend elfogadása 

Ezek után következik: ki az, aki a kiküldött meghívónak megfelelően a napirendet 
elfogadja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem fogadja el? (Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Senki. Köszönöm szépen.  

A bizottság 2013. december 5-ei ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos 
állásfoglalás 

Következő napirendi pontunk a bizottság 2013. december 5-ei ülésének 
jegyzőkönyvével kapcsolatos állásfoglalás. Kiosztásra került, de felolvasom: dr. Gaudi-Nagy 
Tamás (Jobbik) képviselőnek a bizottság 2013. december 5-ei ülése jegyzőkönyvével 
kapcsolatos észrevételeinek az a része, amely a szerkesztési és felszólalási sorrendre 
vonatkozott, a bizottsági ülésről készített hangfelvétel alapján a jegyzőkönyv 13. oldalán 
kiigazításra került. Tekintettel arra, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás képviselő tartalmi, illetve 
érdemi szövegszerű javaslatot nem tett, és a formai kérdésekkel kapcsolatos észrevételeinek a 
kiigazítás eleget tesz, a házszabály 78. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felszólalás téves 
szövegének kiigazítására vonatkozó javaslatot nem áll módomban tenni.  

A fentiek alapján javaslatot teszek a bizottságnak a jegyzőkönyv szövegének ebben a 
formában történő elfogadására és a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

A házszabály 78. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a javaslatról vita nélkül határoz 
a bizottság. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ügyrendi javaslatom van, elnök úr!) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyrendi javaslatai 

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A jegyzőkönyv 
kijavításával kapcsolatban az az ügyrendi javaslatom, hogy figyelemmel arra, hogy nyilvános 
emberi jogi bizottsági ülésen zajlottakról van szó, és a kijavítással kapcsolatos érdemi 
észrevételek megtételére csak azt követően van lehetőség, hogy a hangfelvételt mindenki 
megismeri, ezért tisztelettel azt indítványozom, hogy hallgassuk meg ezen az ülésen ezt a 
hangfelvételt, hiszen ma reggel 8 órától nyílt lehetőség a hangfelvétel meghallgatására. Mi 
ketten éltünk ezzel Zagyva Gyula képviselőtársammal, tudomásom szerint más nem élt ezzel, 
vélelmezem, az elnök úr meghallgatta, viszont a többiek nem hallgatták meg, vagy legalábbis 
nem tudok róla, hogy meghallgatták. Tehát e nélkül érdemben, komolyan, a komolyan 
vehetőség látszatával nem lehet dönteni a jegyzőkönyv kijavításáról.  

Én most már abban a helyzetben vagyok, hogy nyolc jelentős tartalmi kifogásom van a 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban, ezeket tételesen felírtuk, perc jellel megjelölve, tehát el tudjuk 
mondani, hogy milyen tételes kifogásaink vannak.  

A másik ügyrendi javaslatom pedig az, hogy most tételesen mondhassam el a 
kijavítási kérelmeimet is.  

Köszönöm.  
 

Szavazás az ügyrendi javaslatokról 

ELNÖK: Képviselő úr, a házszabály rendelkezései szerint a december 5-ei 
jegyzőkönyv nyilvánosságra lett hozva. A házszabály rendelkezései szerint a nyilvánosságra 
hozataltól számított három napon belül van minden képviselőnek joga a jegyzőkönyvvel 
szemben észrevételt tenni. Ezen határidő elmúlt.  
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A házszabály nem rendelkezik arról, hogy bárkinek hangszalagot meg kell hallgatni, a 
házszabály arról rendelkezik, hogy ha valaki észrevételt tett, erről az észrevételről határozni 
kell a következő bizottsági ülésen. Még azt sem írja elő a házszabály, hogy ugyanazoknak a 
képviselőknek kell szavazni, akik az előző bizottsági ülésen jelen voltak, ezért ennek a 
kérdésnek a megoldására rendeltem el, hogy 8-tól fél 10-ig, tehát a bizottsági ülés kezdetéig 
bármelyik képviselő meghallgathatja. Ennélfogva ez egy lehetőség, nem kötelezettség.  

De miután ön ügyrendi javaslatot tett, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki a 
hangszalagot, az egészet vagy ennek egy részét meg kívánja hallgatni. (Szavazás.) 2 igen. A 
teljesség kedvéért megjegyzem, hogy a jegyzőkönyvnek ezt a részét nemcsak elektronikus 
úton, hanem írásban is megkapta minden képviselő.  

A második ügyrendi javaslat úgy hangzott, hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselő úr 
három napon túl a mai napon nyolc pontban szeretné az álláspontját ismertetni a 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem ért 
egyet? (Szavazás.) 8 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Tehát a bizottság ennek a 
kérésnek nem adott helyt.  

Bizottsági határozat a házszabály 78. § (2) bekezdése alapján 

Ezt követően a házszabály 78. § (2) bekezdése alapján a kiosztott jegyzőkönyvről az 
előbb felolvasott határozati javaslat szerint a bizottság vita nélkül határoz. Ki az, aki a 
jegyzőkönyvet ilyen módon elfogadja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 
nem. Tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.  

A második napirendi pontot megtárgyaltuk.  

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló T/13254. számú törvényjavaslathoz beérkezett 
módosító javaslatok megvitatása 

Következik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő 
egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. A 
minisztérium részéről van itt valaki? (Jelzésre:) Pillanatnyilag akkor addig nem tudjuk 
tárgyalni, amíg nincs előterjesztő. (Jelzésre:) Kormány is kellene. Elnézést kérek, ezt a 
napirendi pontot a kormányzat képviselője és előterjesztő nélkül nem tudjuk tárgyalni. 
Mindenképp szükségünk van előterjesztőre.  

Kérem a munkatársaimat, hogy szíveskedjenek telefonon érintkezésbe lépni velük, és 
akkor tudjuk az ülést folytatni, amikor a feltételek biztosítva vannak. (Dr. Gaudi-Nagy 
Tamás: Addig szünet, elnök úr?) Nem tudok a szünet végére időpontot mondani, tehát 
mindenki maradjon itt a közelben; amíg a feltételek nincsenek meg egy napirendi pont 
tárgyalásához, addig nem tárgyalhatunk.  

 
(Szünet: 10.06-tól 10.12-ig) 

 
ELNÖK: Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, folytatjuk az ülést. Gulyás 

Gergely képviselő úr azzal bízott meg, hogy ennél a napirendi pontnál és a következőnél az 
előterjesztőket képviseljem.  

Az első módosító indítvány Balczó Zoltán és dr. Staudt Gábor javaslata. „A 
törvényalkotási bizottság” alcím elhagyását javasolják, tehát azt, hogy ilyen főbizottság ne 
legyen. Az előterjesztő nem támogatja.  

Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A következő a 2., 5. és 7. egymással összefüggő javaslatok, Balczó Zoltán és Staudt 
Gábor képviselő úr az Ogytv. 23. § (3) bekezdése rendelkezéseit kívánja kiegészíteni az eseti 
bizottság újraszabályozásával, amely összefügg az 5. és 7. rendelkezéssel. Tehát az eseti 
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bizottság újraszabályozásáról van szó. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem látok. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 3. pontban dr. Szél Bernadett a vizsgálóbizottság újraszabályozására tesz javaslatot, 
az országgyűlési törvény 10. alcíme szerint. (Dr. Arczt Ilona: Nem biztos, hogy ez 
házszabályszerű.) Arról a kérdésről, hogy ez házszabályszerű vagy nem házszabályszerű, nem 
a jelen bizottság, hanem az Alkotmányügyi bizottság fog dönteni. Kérdés, észrevétel? Gaudi-
Nagy Tamás.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, elnök úr, egy ügyrendi 

észrevételem lenne. A kormány képviselőjének a távollétében megkezdtük a tárgyalást…  
 
ELNÖK: A kormány képviselőjének a távollétében lehet tárgyalni, az előterjesztőket 

én képviselem.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Az előterjesztőket képviseli elnök úr. Annyit 

ha szabad megkérdeznünk…  
 
ELNÖK: Bocsánat, a plenáris ülésen sem volt ott a kormány, azzal az indoklással, 

hogy ezt a Ház belső ügyének tekinti a házszabály.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ésszerűnek tűnik. Hadd kérdezzem meg, hogy 

hányas ajánlási pontnál vagyunk?  
 
ELNÖK: A 3. pontnál, Szél Bernadett javaslatánál vagyunk.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A vizsgálóbizottsági szöveghez hozzászólnék, 

ha szabad.  
 
ELNÖK: Természetesen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Tehát a vizsgálóbizottsági…  
 
ELNÖK: Arra kérem képviselő urat, hogy ne a vizsgálóbizottsághoz, hanem Szél 

Bernadett módosító indítványához szíveskedjen hozzászólni.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szél Bernadett módosító indítványa a 

vizsgálóbizottságról szól.  
 
ELNÖK: Ezért arra kérem, hogy magáról a módosító indítványról beszéljen. 

Köszönöm szépen.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Szél Bernadett javaslata a vizsgálóbizottságról 

szól, ezért a vizsgálóbizottságról fogok beszélni. Számunkra egyébként egy jó és átlátható 
szabályozást tartalmaz ez a javaslat. Gondolom, hogy az összes képviselőtársam elolvasta, 
tanulmányozta ezt a javaslatot és markáns vélemény alakult ki erről. Nagyon fontos a 
paritásos jelleg, amit tartalmaz a javaslat, nagyon fontos, hogy az a fajta szűkített normatív 
szabályozás, ami most megfigyelhető a házszabályban, ebben nem jelenik meg, hiszen 
visszaélésszerűen önök most már folyamatosan három és fél éve azt teszik, hogy lényegében 
indokolatlanul tág értelmezéssel lényegében minden érdemi vizsgálóbizottsági 
kezdeményezést elbuktatnak, így például vélelmezhetően ez a sors vár majd a NAV-
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botránnyal kapcsolatos bizottságra is, és hát sok minden másra, mondjuk az amerikai 
lehallgatások témájában felállt vizsgálóbizottság ügyét pedig hát azért nem tudták már nem 
megtenni, hogy napirendre emeltessék, miután ezt a Jobbik elég markánsan megjelenítette és 
sajtótájékoztatót tartott az amerikai nagykövetség előtt. Tehát jó ez a szabályozás. Én igazából 
tényleg most is meg minden alkalommal is a vitát hiányolom. Ránézek kedves kormánypárti 
képviselőtársaimra, hogy mi az önök szerint az, ami ebben a Szél Bernadett-féle javaslatban 
esetleg nem fogadható el. Tehát miért gondolják azt… de inkább pozitívan mondom, kérem, 
hogy támogassák ezt a javaslatot, hiszen aki a vizsgálóbizottságok átláthatóságát, hatékony 
munkáját nem szeretné, az valójában nem szeretné az Országgyűlés ellenőrző funkciójának 
érdemi működtetését, és ez tulajdonképpen a választópolgárok lenézését jelenti, 
semmibevételét jelenti, és az Országgyűlés szuverenitását és tekintélyét nagyon súlyosan 
sérti. Tehát ezt kell helyreállítani, és ez a Szél Bernadett-javaslat egy jó irányú javaslat ehhez. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel nincs. Kérdezem a tisztelt 

bizottságot, hogy az előbb ismertetettek szerint ki az, aki a módosító indítványt támogatja. 
(Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Nincs. Köszönöm szépen.  

A 4. pontban Balczó Zoltán és dr. Staudt Gábor a helyettesítés rendjének olyan 
szabályozását irányozza elő, hogy a helyettesítés ne legyen lehetséges. Parancsoljon, Gaudi-
Nagy képviselő úr.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Azt hiszem, ez egy nagyon fontos javaslat, 

hiszen… A 4. ajánlási pontról van szó?  
 
ELNÖK: A 4-esről. Az 5. is fontos, de most nem arról van szó.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, de nem a helyettesítésről szól a 4-

es.  
 
ELNÖK: Itt van az indoklás, felolvasom.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez a saját elhatározás alapján folytatott 

bizottságok vizsgálati tevékenysége. Ez nem arról szól, amit elnök úr mond. Az 5. szól a 
helyettesítésről.  

 
ELNÖK: Igaza van, képviselő úr. A 4. a bizottságok vizsgálati tevékenységéről szól.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez egy jó javaslat. Megint csak azt kérnénk, 

hogy ha valakinek más felvetése van, ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem jó, akkor azt 
mondja el, hadd folytathassunk valamilyen érdemi vitát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, 

aki a módosítást támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nincs.  

Az 5-ösről már tárgyaltunk, a 2., 5. és 7. egymással összefüggött, és közben 
szavaztunk is róla. Ez valóban a helyettesítések megszüntetéséről szól.  

Következik a 6. javaslat, dr. Nyikos László képviselő úr a határozatképesség 
szabályáról… Parancsoljon, Gaudi-Nagy képviselő úr!  
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DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Elnézést kérek, hogy ennyire sokszor kell 
hogy megszólaljak, és tényleg elnézést kérek minden képviselőtársamtól, hogy feltartom őket, 
de mivel nem teszi ezt más meg, ezért most ezt meg kell hogy tegyem.  

Nyikos László javaslata arról szól, hogy a határozatképesség szempontjából a 
képviselői megbízást kapott bizottsági tagot nem kell jelen lévőnek tekinteni, tehát ez 
lényegében arról szól, hogy annak a rendszernek kellene megszűnni, amit most magunk előtt 
látunk. Itt ül hét vagy most már nyolc kormánypárti képviselő, ők nyolcan vannak, viszont 
folyamatosan látható módon mind a két karjukat föllendítik, és így 16 szavazat esik le. Mi, 
nemzeti radikális képviselők ketten vagyunk, illetőleg itt van Volner János frakcióvezető-
helyettes úr is, de ő tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, tehát mi egy kezet lendítünk, 
mert nem szeretünk ilyen kiskapus megoldásokat. Tehát nyilván az lenne a célszerű, és azért 
kellene ezt a helyettesítési rendszert megszüntetni, mert akkor végre a bizottsági tagság 
nemcsak egy fikció lenne sokak számára, mint például Kubatov Gábor számára, akinek a 
helye megint üres, ha jól látom… 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De Varju Lászlót is vagy Szabó Timeát… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, az ön nevét sem emlegették akkor, de ha akarja, a statisztikát 

ki lehet gyűjteni, amikor…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nyugodtan említse a nevem… 
 
ELNÖK: …a bizottsági ülésen, úgyhogy képviselő úr, nem tartom etikusnak, ha 

személyeskedünk olyanokkal, akik nincsenek jelen. (Zagyva György Gyula: Nem tehetünk 
róla, hogy nincs jelen Kubatov Gábor, elnök úr!) Úgy van, kétségtelen… (Zagyva György 
Gyula: Két éve nincs jelen!) Kérjen szót, Zagyva képviselő úr, és kap, de előtte hadd fejezze 
be Gaudi képviselő úr a módosító indítvány kapcsán, és miután módosító indítványokat 
tárgyalunk, kérem a képviselő urakat, hogy a módosító indítványról beszéljenek.  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Abszolút arról beszélünk. Tehát itt egy olyan 

jelenséget kellene megszüntetni, ami mélyen sérti a magyar választópolgárokat igazából, tehát 
a magyar választópolgárok nem azért küldték a képviselőket az Országgyűlésbe, hogy utána 
félmunkát végezzenek vagy semmilyen munkát.  

Aki gyakorlatilag egy bizottsági ülésen meghatalmazottal helyettesítteti vagy 
képviselteti magát, az nem végez munkát, illetve egy esetben tudnám elfogadni, egyetlen 
esetben nagyon el tudnám ezt fogadni: ha előzetesen megkonzultálnák a napirend kérdését, és 
úgy ülne itt - most nem mondok neveket - valamelyik kormánypárti képviselő, hogy a 
kezében van egy sillabusz, és valamelyik távol lévő képviselőtársunk a saját véleményét, 
kommentjeit az ajánlásba beírja, és a jelen lévő képviselő képviseli a jelen nem lévő képviselő 
véleményét. Ez egy nagyon elfogadható megoldás lenne, mert lehet olyan, hogy összeütközik 
a program, például nekem az alkotmányügyi bizottsági tagságom miatt rendszeresen ütközés 
van, most kezdődik 10 óra 30 perckor az alkotmányügyi bizottsági ülés, és az elnök úr 
folyamatosan, a kérésem ellenére - több kettős tag van, Gulyás Gergely is kettős tag 
egyébként - nem biztosítja azt a lehetőséget, vagy nagyon kivételesen biztosítja, mint például 
ma, és ezt külön köszönöm, tehát kivételesen biztosítja csak azt a lehetőséget, hogy egyszerre 
jelen tudjunk lenni mindkét bizottsági helyünkön. Nyugodtan meg lehet nézni a 
jegyzőkönyveket, elmondott érdemi okfejtések tekintetében, azt gondolom, nem kell 
szégyenkeznem, de Gulyás Gergelynek sem, mert ő is aktív.  
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Visszatérve a javaslatra, ezt a látszattevékenységet ki kell irtani a parlament 
munkájából. Aki ezt támogatja, aki ennek a fenntartását szeretné, az továbbra is azt a 
hozzáállást képviseli, amit pont a 2014-es parlamenti felállás szeretne megváltoztatni. Hiszen 
azért csökkent felére a parlamenti képviselők száma, és azért tiltották meg a más 
keresőtevékenység folytatását, hogy az úgynevezett professzionális képviselők, egy életük, 
egy haláluk, éjjelüket-nappalukat végre kizárólag a választópolgárok képviseletére vagy a 
magyar emberek képviseletére szánhassák - nemcsak a választópolgárokat képviseli egy 
képviselő, hanem minden magyar embert és minden magyar állampolgárt is egyben, ez a kettő 
nem fedi át egymást -, ezért fontos ez a javaslat, és ezt nagyon kérjük, hogy a szavazatukat 
most annak fényében adják le, hogy nyilvános ülésen teszik ezt. Tehát így gyakorlatilag a 
nyilvánosság kritikájának is nyilván ki fogják tenni magukat, hiszen nagyon sokan ellenzik 
ezt a megoldást, nagyon sok felháborodott levél jött be, jön be hozzánk folyamatosan az 
elmúlt három és fél évben, ahol ezt a fajta mameluk magatartást, amiről Mikszáth Kálmán 
sokat írt, maga is hasonló szellemiségű képviselő volt, de ő legalább önkritikus tudott lenni, 
maguk nem tudnak önkritikusak lenni, de kérem, hogy most támogassák ezt a javaslatot.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, az előterjesztők nevében válaszolok a felvetéseire. Ha és 

amennyiben abból indulunk ki, hogy egy országgyűlési képviselő több bizottságnak lehet a 
tagja, akkor nyilván a helyettesítések rendjét sem lehet megszüntetni, tekintettel arra, hogy 
éppen ön szolgáltatott példát arra, hiszen a bizottsági elnök nem a saját magánelképzeléseit 
hajtja végre, amikor a bizottsági ülést kitűzi, hanem a házszabály és a házbizottság 
rendelkezései szerint azokat a témákat kötelezően meg kell tárgyalni, amelyeket a plenáris 
ülésen meg kívánnak tárgyalni, illetőleg a plenáris ülés napirendjére kitűztek. Ez csak akkor 
lehetséges, ha fegyelmezett munkával a bizottsági tagok lehetővé teszik a bizottsági anyagok 
előkészítését úgy, hogy azt a Ház plenáris ülése tárgyalhassa, illetőleg szavazhasson róla. 
Többségében, miután a bizottsági elnök is csak pénteken van abban a helyzetben, hogy a 
következő heti menetrendet megismerje, ennek ismeretében tűzi ki hétfőre a bizottsági ülést.  

Nyilván, ha megnézi a képviselő úr a táblákat, egyszerre 5-6 bizottság is ülésezik, mint 
ahogy most is minden bizottság ülésezik, amely a házszabállyal, illetőleg az országgyűlési 
törvénnyel foglalkozik, annak érdekében, hogy erről a plenáris ülésen szavazni lehessen. 
Tehát ebben semmifajta személyes indulat vagy elképzelés nem vezeti a bizottsági elnököt, 
nem tarthatja számon, hogy ki milyen bizottságnak a tagja. Ha valaki úgy érzi, hogy egyszerre 
több bizottságot nem képes ellátni, akkor, gondolom, nem a bizottság elnökének, hanem 
annak az illetőnek kell levonni a következtetést úgy, hogy a helyettesítésről - és ezért minden 
alkalommal kérem a bizottság tagjait -, amennyiben akadályoztatva van, a bizottsági ülésen 
gondoskodjon. Ezt az előterjesztők nevében mondom, hogy ez a lényege a helyettesítés 
intézményének. Tehát valóban, ha valaki csak egy bizottságnak tagja, akkor elvárható, hogy 
ezt a munkát elvégezze; ha több bizottságnak a tagja, akkor csak a helyettesítés rendjében 
tudja ezt megtenni. (Zagyva György Gyula jelentkezik.) 

Zagyva György képviselő úr! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy ezen 

logika alapján csak azt kell figyelembe venni egy bizottsági elnöknek, hogy egy adott 
képviselő más bizottságnak is tagja, vagy, mondjuk, a Ferencváros futballklub működését is 
figyelembe kell venni. Ezt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, hogy egy bizottsági elnök 
hogyan szokta figyelembe venni ezeket a dolgokat.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, sehogy nem szokta egy bizottsági elnök figyelembe venni. 

Amikor pénteken a bizottsági elnök szembesül azzal, hogy a következő héten a parlament 
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plenáris ülésének milyen napirendi pontjai vannak, akkor megnézi, hogy a bizottságához mik 
tartoznak, és hétfőre akként tűzi ki a bizottsági ülést, hogy a plenáris ülés folyamatos 
menetrendje semmiben ne szenvedjen kárt. Ez nem személyi döntés a bizottság elnöke 
részéről, hanem egyszerűen a házszabály, a házbizottság rendelkezései szerint a plenáris ülést 
kell kiszolgálni a bizottsági ülésnek. (Zagyva György Gyula jelentkezik.) Parancsoljon, 
képviselő úr! 

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Kubatov Gábor kettő év óta, tehát most már 

két naptári év óta nem vesz részt ennek a bizottságnak az ülésein, és Kubatov Gábor helyett 
mindig szavaznak ebben a bizottságban.  

Kérdezném az elnök urat, illetve a bizottság tagjait, hogy önök mit szólnak ahhoz, mi 
a véleményük arról, hogy például ilyen extrém eset előfordulhat, hogy van egy képviselő 
ebben a bizottságban, aki két év óta itt nem jelenik meg, mindig helyettesítik, és akik 
helyettesíteni szokták - például Wittner Mária -, azoktól meg szeretném kérdezni, hogy 
konzultáltak-e már vele arról, hogy Kubatov Gábor adott kérdésben, adott napirendi 
pontokban hogyan szavazna. Mert az is lehet, hogy Kubatov Gábor más véleményen van, 
mint Wittner Mária vagy az éppen aktuális helyettesítője szerintem. Én vélelmezem, hogy 
Kubatov Gábor még arról sem értekezik a képviselőkkel, hogy éppen ki helyettesíti, hanem 
aláírogatja előre a helyettesítési lapokat, és aki épp úgy gondolja, az helyettesíti. Ez minden, 
csak nem demokrácia. Én nem szeretek a demokráciára hivatkozni, viszont önök mindig ezt 
csinálják. Tehát önök… 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): …állandóan hivatkoznak a demokráciára, az 

alkotmányra; szerintem ez az általam elmondott… 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Igen? Elnök úr, nem tudom, de most nem 

nálam van a szó?  
 
ELNÖK: Nem kívánom megszakítani, de arra figyelmeztetnem kell, hogy a 

házszabály rendelkezései szerint ha a tárgytól eltér, akkor kénytelen vagyok figyelmeztetni.  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): És melyik tárgytól tértem el? 
 
ELNÖK: A módosító indítványról tárgyalunk…  
 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Amely a helyettesítés megszüntetéséről szól.  
 
ELNÖK: …és nem Kubatov Gáborról. Nem személyeskedünk, nem Kubatov Gáborról 

tárgyalunk, végül pedig nem a demokráciáról általában tárgyalunk, hanem egy adott módosító 
indítványról. Parancsoljon!  

 
ZAGYVA GYÖRGY GYULA (Jobbik): Elnök úr, szeretném megkérdezni, hogy 

milyen tárgytól tértem el, mert én most pontosan, konkrétan rámutattam a helyzet 
extrémitására Kubatov Gábor esetén keresztül, hogy miért kell szerintünk helyt adni ennek a 
módosító indítványnak, és miért kell megszüntetni a helyettesítés intézményét a bizottsági 
üléseken. Mert ilyen extrém esetekhez vezet, mint Kubatov Gábor esete. És higgye el, elnök 
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úr, hogy nagyon szívesen megmondanám Kubatov Gábor szemébe is, hogy ha itt lenne ezen a 
bizottságon, őneki is megmondanám, de nincs itt. Ezért nem tudom, csak úgy elmondani, 
hogy nincs itt, és kérem, ne hivatkozzon elnök úr arra, hogy úgy beszélek valakiről, hogy 
nincs itt. Hát hogy ha nem jön el, akkor nem tudok máshogy beszélni vele. Nem mehetek el a 
Ferencvárosi Futball Club irodájába beszélni vele. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki a módosító indítványt támogatja? (Szavazás.) 

Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs.  
A 7-es már volt.  
A 8-as indítvány, Schiffer András képviselő úr elhagyását kéri a tárgyi, képi vagy 

hanghordozó útján történő szemléltetésnek. A 8-as a 14-essel összefügg. Az előterjesztő nem 
támogatja. Kérdés, észrevétel? Nincs. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Van.) Van. Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): A szemléltetés intézményét zárja ki a 

szabályozás. Bármilyen tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetést. Szerintem 
ez nem jó megoldás. Miért ne lehetne a mai mediatizált világban mondjuk egy társadalmi 
problémával kapcsolatban levetíteni mondjuk egy bizottsági ülésen egy két-három perces 
vagy X perces társadalmi problémát bemutató, mondjuk a kalocsai cigánysoron tapasztalt 
döbbenetes állapotokat. Morvai Krisztina nemrég készített egy filmet erről, egy 
dokumentumfilmet, miért ne lehetne ezt a bizottságban így bemutatni? Elég nehéz egy filmről 
úgy beszélni, hogy van egy film, tudják, úgy kezdődik, hogy az a vágókép, hogy. Ennek nincs 
értelme.  

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, nem akarom megszakítani.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy nagyon 

fontos lenne a szemléltetés, a képi szemléltetés.  
 
ELNÖK: Képviselő úr, a módosító indítvány nem erről szól. A módosító indítvány 

arról szól, hogy az eredeti előterjesztés szerint a főszabály az, hogy nem lehet, de külön a 
plenáris ülésre és külön a bizottsági ülésre rendelkezik arról, hogy hogyan lehet. 
Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez az eljárás egy nagyon nehézkes és megint 

csak az önkényt magában hordozó megoldást tartalmaz. Tehát nem úgymond alanyi joggá 
teszi, lehetőséggé teszi, hanem a mindenkori elnöki önkény szabad döntésévé teszi azt, hogy 
engedi-e a szemléltetőt vagy nem. Hát ez a nem jó! Bebizonyították az elmúlt három és fél 
évben, hogy nem tudnak demokratikus módon szervezetet vezetni, legalábbis az 
Országgyűlésben ezt nem tudták bebizonyítani, vagy lehet, hogy nem is akarták.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki az 

indítványt támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) Nincs. (Dr. Arczt Ilona: Lanczendorfer Erzsébet Varga Lászlót 
helyettesíti, úgyhogy 16 szavazat van jelen.) Jó.  

A 9. módosító indítvány Szilágyi Péter, Karácsony Gergely ugyanebben a témában, a 
tárgyi, képi vagy hanghordozó útján történő szemléltetésben a 2. pont elhagyását, a (3) és (4) 
bekezdés elhagyását kéri. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenhat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nincs. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás és Volner János 
elhagyja az üléstermet.)  
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10. pont, Balczó Zoltán, dr. Staudt Gábor és Novák Előd a törvény 38/A. § (1) 
bekezdésének módosítását javasolja, azzal a kiegészítéssel a 38/A. §-t, hogy a szemléltetés 
tilalma nem vonatkozik a 35. életévüket be nem töltött képviselőkre. (Zagyva György Gyula: 
Akkor rám már vonatkozik.) Nem személyeskedünk. Az előterjesztő nem támogatja. (Zagyva 
György Gyula elhagyja az üléstermet.) Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.   

11. pont, dr. Nyikos László képviselő úr javaslata. A 28. § (1) bekezdését kívánja 
módosítani. Az Alaptörvény szerint az interpelláció és kérdés intézményét kívánja 
meghonosítani. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

12. pont, Balczó Zoltán, Staudt Gábor és Farkas Gergely a 42. § (1) bekezdése 
helyébe: az országgyűlési ülésszak minden hetében, meghatározott időpontban interpelláció 
és kérdés kérdéskörével foglalkozik a módosító indítvány kapcsán. Kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenhat.  

13. pont, Balczó Zoltán és társai a törvény 43. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 
módosítják. Szintén ugyanazt célozza meg, amit Nyikos László: az ülésszak minden hetében, 
meghatározott időpontban vannak az interpellációk, kérdések. Kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

A 14-es már volt.  
A 15. következik, Szilágyi Péter és Karácsony Gergő javaslata, gyakorlatilag a 49. § 

(4) bekezdése elhagyását javasolják, hogy ne lehessen fegyelmezni a plenáris ülésen. Kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

A 16-os következik, szintén Szilágyi Péter, Karácsony Gergely és társa javaslata, az 
50. § (1) bekezdésével kapcsolatban. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizenhat.  

17-es, Schiffer András javaslata az 51/A. §-t újraszabályozza. Kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizenhat.  

A 18-as következik, Szilágyi Péter és Karácsony Gergely javaslata az 52. §-hoz. A c) 
pont elhagyását javasolja a szemléltetési eszközökkel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 
Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

A 19-es következik, Farkas Gergely és Sneider Tamás. A képviselői alkalmazottak 
beléptetési rendszerét kívánja szabályozni. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tizenhat.  

20-as, Schiffer András javaslata. A bizottsági ülésen a sajtó képviselőinek 
részvételéhez szükséges feltételeket biztosítani kell. Ez a kiegészítése. Az előterjesztő nem 
támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

21-es, Farkas Gergely és Sneider Tamás javaslata az önálló indítványokról. Kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  

22-es, Farkas Gergely és Sneider Tamás javaslata. Ez megint a képviselői megbízásról 
szól. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat.  
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23-as, Szávay István javaslata, a nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő, a 
nemzetiségi listáról mandátumot szerző képviselő, valamint a nemzetiségi szószóló az esküt – 
választása szerint – anyanyelvén (a vagy szót akarja kihagyni) magyarul vagy mindkét 
nyelven teszi.  

Miután ez a bizottság hatáskörébe tartozik, zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy a 
nemzetiségi törvény szerint a nemzetiségi nyelv ismerete nem feltétele az identitásnak, ennek 
következtében az, hogy kötelező legyen mindkét nyelven letenni az esküt, az 
identitásválasztás ellen volna. Van más kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Tehát az 
előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem.  

A 24. következik, Nyikos László javaslata, aki az Állami Számvevőszékkel 
kapcsolatos rendelkezések elhagyását kéri. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az 
előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 16 nem.  

Végül a 25., Tóbiás József és Bárándy Gergely javaslata, amely a hatályba léptető 
rendelkezésekről szól. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem.  

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló H/13253. számú határozati 
javaslathoz beérkezett módosító javaslatok megvitatása 

A következő napirendi pontunk az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozati 
javaslat módosító javaslatainak megvitatása.  

Szintén én képviselem az előterjesztőt.  
Az egyszerűség kedvéért bejelentem, hogy az előterjesztő egyetlen módosító 

indítványt sem támogat, ennek következtében kérném, hogy ezt minden pontnál vegyék 
figyelembe.  

Az 1. pont Szilágyi Péter és Karácsony Gergely javaslata, a házszabály új (4) 
bekezdéssel történő kiegészítése a napirend megállapításáról. Ez összefügg az 1., 3., 7., 9., 
25., 27., 30., 39., 41., 42., 46., 54., 55., 56., 57. és 59. pontokkal. Ezt figyelembe véve van-e 
kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Az előterjesztő nem támogatja. Ki az, aki támogatja? 
(Nincs jelentkező.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.  

A 2. Schiffer András képviselő úr javaslata, amely az ülés megnyitása előtt valamely, 
a napirendi javaslat szerinti napirendi pont napirendről történő levételét is szabályozná. Van-e 
kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) 
Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.  

A 4. következik, Szilágyi Péter és társai javaslata. Az elhagyását kérik a 17. § (2) 
bekezdésének. Értelemszerűen az előterjesztő nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

Az 5. következik, Balczó Zoltán és Staudt Gábor képviselő urak javaslata. A „felállva 
köszöntik az ülésvezető elnök…” elhagyását javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 6. következik, Farkas Gergely és Staudt Gábor javaslata, a 17. § (2) bekezdése 
módosításáról. „Az ülést vezető elnök és az ülés résztvevői közösen felállva köszöntik” 
módosítása. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 8. következik, Szilágyi Péter, Karácsony Gergely és társai javaslata. A 20. § (1) 
bekezdésének módosítása szintén ugyanezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Van-e kérdés, 
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észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs 
ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 10., 12., egymással összefüggő javaslatok következnek. Ezek Szilágyi Péter és 
társainak javaslatai, amelyek a vita lefolytatásának egynapos időtartamát három napra 
kívánják változtatni. Az előterjesztő, mint jeleztem, nem támogatja. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 11. Balczó Zoltán és társai javaslata, a 39. § (6) bekezdésének módosításáról szól. 
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 13. összefügg a 17.-kel, Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselő urak javaslata: 
a részletes vita kiterjed a törvényjavaslat szükségességének és szabályozási elveinek 
megvitatására. Ismét érdekes módosítás. A részletes vitába emelné vissza az általános vitát, 
tehát ezért nem támogatott. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja 
a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 14. következik, Farkas Gergely és Sneider Tamás képviselő urak javaslata. Az 
elhagyását kívánják a (2) bekezdés utolsó mondatának. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs 
jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 15. következik, Szilágyi Péter és Karácsony Gergely a házszabály 46. § (6) 
bekezdésének a módosítását javasolják: a részletes vitával kapcsolatban a bizottsági módosító 
javaslat elutasításának indoklását kívánják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki 
az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
14 nem. 

A 16. Farkas Gergely és Sneider Tamás javaslata, amely állásfoglalás kiadását is 
beveszi a részletes vitába. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a 
javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 18. következik, Schiffer András javaslata. Ez összefügg a 19.-kel. Az Országgyűlés 
bizottságainak a honlapon történő állásfoglalása megjelenítését célozza a módosító indítvány. 
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs 
jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 20. következik, Szilágyi Péter, Karácsony Gergely és társai javaslata. Az egymással 
összefüggő módosító indítványok összefüggését kívánják beemelni úgy, hogy ezzel az 
Országgyűlés egyetlen szavazással dönthetne. Ezzel a külön jogosítvánnyal kívánják 
kiegészíteni. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

A 21. következik, Szilágyi Péter és társai javaslata. A végszavazás előtt a 
képviselőcsoportok vezetője, illetve ha nem a kormány az előterjesztő, adná meg azt a jogot, 
hogy végszavazás előtt módosító indítványt terjeszthetnek elő. Van-e kérdés, észrevétel? 
(Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

22-es, Schiffer András képviselő úr javaslata. Újra kívánja szabályozni az eljárást, 
egyes kiemelt jelentőségű törvényjavaslatokat. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

23-as, Szilágyi Péter és Karácsony Gergely javaslata. Az 50. § (2) bekezdés c) pontja 
elhagyását javasolják. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 24-es következik, Schiffer András az 53. § (3) bekezdésének a módosítását 
javasolja, ne három nap, hanem hetvenkét óra legyen, tehát az időpontot órában határozza 
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meg. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. 
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 25-ös következik. (Dr. Arczt Ilona: Ez már volt.) Bocsánat, nem következik, erről 
már szavaztunk.  

A 26-os következik, Szilágyi Péter és társai az 59. § (1) bekezdésének módosítását 
célozzák meg. Az utolsó mondat elhagyását kérik. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 28-as következik, Szilágyi Péter és társai a 60. § (3) bekezdés b), c) és g) pontjának 
elhagyását javasolják. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 29-es következik, Schiffer András a kivételes eljárás elhagyását javasolja. Kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

Következik a 31-es, Szilágyi Péter és társai, a 61. § (2) bekezdése helyébe új, a 
képviselő által benyújtott kivételességi javaslatot az előterjesztő képviselő frakcióvezetője 
kérheti. Kérdés, észrevétel a módosítással kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 32-es következik, Balczó Zoltán és társai, a 62. § (1) bekezdés módosítása, ahol a 
feles eljárást kétharmadosra kívánják felemelni. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 33-as következik, Balczó Zoltán, Staudt Gábor és többen. A 64. § (1) bekezdés 
módosítását kívánják. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 34-es, Balczó Zoltán és Staudt Gábor, ugyancsak 4/5-re kívánják felemelni, ha 
valamely ügy tárgyalása, illetve döntéshozatala során a határozati házszabályi 
rendelkezésektől eltér. Kérdés észrevétel a módosító indítvánnyal kapcsolatban nincs. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 35-ös következik. Szilágyi Péter és társai elhagyását kérik a tárgyalás és 
határozathozatal módosító javaslat hiányában. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nem 
látok jelentkezőt. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizennégy.  

A 36-os következik, Balczó Zoltán, Staudt Gábor és Bana Tibor javaslata, a 72. § (1) 
bekezdésének a módosítását kívánják, „az európai ügyekkel foglalkozó bizottság” szövegrészt 
kívánják beemelni a módosító indítványba. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki 
az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 37-es következik, Szilágyi Péter és társai a 77. § (3) bekezdésének az elhagyását 
kívánják. Kérdés, észrevétel a módosító indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nem 
látok jelentkezőt. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Nincs. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 38-as következik, Szilágyi Péter, Karácsony Gergő és társai. A 78. § (5) bekezdés 
elhagyását javasolja. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

Következik a 40-es, Szilágyi Péter és társai, a 84. § (1) bekezdés módosítását kívánják, 
illetőleg a (2)-(4) bekezdés elhagyását. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, 
aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 43-as következik, Szilágyi Péter és társai a 92. § (1) bekezdésének módosítását 
javasolják: a költségvetési törvényjavaslat általános vitája legkorábban a költségvetési 
törvényjavaslat benyújtását követő ne tizenhárom, hanem harminc nap elteltével kezdhető 
meg. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  
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A 44-es következik, Nyikos László javaslata. A Mentelmi és összeférhetetlenségi 
bizottság kivételével az összes bizottság a költségvetés megtárgyalását célozza meg. Kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 45-ös következik, Szilágyi Péter és társai a 96. § (1) bekezdés (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja és az (1) bekezdés módosítását. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) 
Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

A 47-es következik. Szilágyi Péter és társai az egyházként történő elismerés 
elhagyását javasolják. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Annyi engedtessék meg nekem, hogy szintén a bizottság illetékességébe tartozóan 
értelmezhetetlen a javaslat, mert ha az Alaptörvény rendelkezései szerint az egyházi törvény 
írja elő az egyházi elismerési eljárást, akkor a törvénnyel szemben volna ez a módosító 
indítvány, ha a házszabályban annak mikéntje elmaradna. Tehát értelmezhetetlen, ha épp a 
házszabályban, miközben a fennálló hatályos jogrendben ez van. Ezért a módosító indítvány 
ilyen módon nem támogatható. Meg más módon sem. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
kérdése, észrevétele van-e a módosító indítvánnyal kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Nincs. 
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy. 
Egyhangúlag nem támogatjuk.  

A 48-as következik, Szilágyi Péter és társai a 110. § (2) bekezdésének módosítását 
olyanként próbálják megoldani, hogy az „alelnök akadályoztatása esetén” szövegrész 
elhagyását kérik. Az előterjesztő nem támogatja. Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
(Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tizennégy.  

49-es, Szilágyi Péter és társai a 111. § (1) bekezdése módosítását kívánják. 
Szövegszerű módosítást. Kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban? (Nincs 
jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

Következik az 50. pont, Farkas Gergely és Sneider Tamás. A 115. § (1) bekezdésének 
szövegszerű módosítása. Kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

Az 51-es következik, Balczó Zoltán és Staudt Gábor a 115. § (4) bekezdésének 
módosítására tesz javaslatot. A harminc napot tíz napra kívánják leszállítani. Kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Nincs. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  

Az 52. következik, Szilágyi Péter és társai a 122. § (4) bekezdése elhagyását 
javasolják. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a javaslatot? 
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

Az 53. javaslat következik, Szilágyi Péter és társai a 132. § (5) bekezdését kívánják 
módosítani. Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki támogatja a módosító 
indítványt? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 

Az 58. következik, Tóbiás József és társai a 160. § módosítását javasolják, amely 
szerint e határozat hatálybalépésének napját az országgyűlési képviselők következő általános 
választását követően megalakuló Országgyűlésnek az egyes házszabályi rendelkezések 
hatálybalépéséről szóló országgyűlési határozata alapján állapítja meg, tehát az újonnan 
összeülő Országgyűléssel kívánják megerősíttetni a házszabályt. Ki az, aki a javaslatot 
támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14. 
Egyhangúlag nem támogatjuk. 

Egyebek 

A módosító indítványok tárgyalása sorába nem tartozik bele, de a bizottság a 
nemzetiségi vezetők részére kiküldött egy körlevelet, hogy amennyiben a házszabállyal 
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kapcsolatban vagy az újonnan felálló nemzetiségi képviselők jogállásával kapcsolatban 
észrevételük van, azt szíveskedjenek megtenni. Egy észrevétel érkezett, ami kiosztásra került, 
ez nyilván azoknak a képviselőknek is rendelkezésére áll, akik benyújtották az 
Országgyűlésnek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, illetőleg a 
házszabályt. Ezzel pillanatnyilag más teendőnk nincs, tekintettel arra, hogy alakszerű 
módosító indítvány ebből nem keletkezett, az sem biztos, hogy az előterjesztők szándékával 
megegyezik. Csak azért tartottam kötelezettségemnek, hogy felhívjam a nemzetiségi 
önkormányzatok vezetőinek a figyelmét erre, hiszen az ő jövőbeni szerepükről is szó van 
ezekben a rendelkezésekben, ezért célszerű, ha valamifajta párbeszédet ezen bizottság folytat 
velük. Ezt megkíséreltem egyébként többször, egyelőre egy nemzetiségi részéről érkezett 
észrevétel, ez a bizottság tagjai és az előterjesztők részére kiosztásra került.  

Van-e egyéb bárki másnak? (Nincs jelentkező.)  
Nehéz szívvel, de örömmel mégis azt kell mondanom, hogy szeretném megköszönni a 

fegyelmezett munkát. Az adventi várakozási időben az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottság részéről nem ilyen ülést terveztem, azonban azt gondolom, hogy vannak olyan 
szituációk, éppen a bizottság illetékességi hatásköre és eszmeisége alapján vannak olyan 
dolgok, amelyeket nem szabad megengedni (Dr. Gaudi-Nagy Tamás visszatér az 
ülésterembe.), és éppen ezért azt gondolom, hogy ezt a felelősséget vállaltam és vállalom.  

Köszönöm szépen a fegyelmezett munkát… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Az egyebekhez 
még szeretnék hozzászólni!) Parancsoljon, képviselő úr! 

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

azt szeretném kifejezni az egyebek napirendi pont keretében, hogy tulajdonképpen, azt 
hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg egy botrányos és nagyon súlyosan 
kifogásolható irányba mozdult az emberi jogi bizottság sajnos az elnök úr vezetése alatt. Az 
önkény oly mértékben terebélyesedett ki az érdemi emberi jogi munka végzésének rovására, 
hogy gyakorlatilag ma már inkább azt lehet mondani, hogy üres formalitással lehet jellemezni 
az emberi jogi bizottság munkáját. (Az elnök és Volner János kivételével a képviselők 
távoznak az ülésteremből.) 

Amikor mi megpróbáltuk bevinni azokat a fontos témákat, amelyeket az első napirendi 
pont kapcsán elmondtam, akkor, mint ahogy ma is tapasztalhattuk, gondolkodás nélkül, 
érdemi mérlegelés nélkül utasította azt el a bizottság. Például én ezt most szeretném megtenni 
ettől függetlenül, mivel úgy érzem, hogy ezzel kell hogy tartozzak azoknak, akik tényleg 
azzal küldtek minket, képviselőket a parlamentbe, hogy érdemi munkát végezzünk. Az emberi 
jogi bizottságban ezt meg szeretném röviden, két percben tenni, ha az elnök urat feltarthatom 
még; a többiek már, úgy látom, látványosan elmentek, vagy éppen elmenésben vannak, a 
kormánypárti képviselőket nem érdekli a magyar önrendelkezés kérdése.  

Mi a trianoni békediktátum 93. évfordulóján a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal tartottunk 
idén június 4-én egy szakmai konferenciát Eva Maria Barki, Zétényi Zsolt, Menyhárt 
Gabriella, Nagy Tibor felvidéki, Bozóki Antal délvidéki, Farkas-Kordonec Gabriella 
kárpátaljai ügyvédek részvételével, de jelen volt és elmondta az álláspontját Rácz Szabó 
László, a Magyar Polgári Szövetség délvidéki vezetője, illetve jómagam is tartottam egy 
előadást, és Fehér István is ugyanezt tette Felvidékről, akit megfosztottak az 
állampolgárságától.  

A lényeg az, hogy egy nagyon komoly konferencia volt, és erről mi egy kötetet 
készítettünk Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő segítségével, jóvoltából, Varga 
Domokos György szerkesztésében, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős 
fordulatot hozhat a nemzetpolitikákban, figyelemmel arra, hogy a könyvnek az a fő üzenete - 
amely tartalmazza a konferencia hozzászólásait, illetve azóta egy-két fontosabb eseményt, 
például a székely nagymenetelés kérdését tárgyalja -, hogy egy fordulatot szeretne hozni ez a 
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kötet, mégpedig azt a fordulatot, hogy legyen vége annak, hogy a kisebbségi jogok kérdését 
emlegetjük a magyar nemzetrészekkel kapcsolatban. Ahelyett, hogy az önrendelkezést 
követelnénk, amit egyébként a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 
biztosít az 1. cikkelyében, nagyon félénk jogok kéregetése zajlik mint alamizsnák kéregetése, 
és ez a nemzetpolitika eredménytelen volt. Nagyon büszke vagyok egyébként arra, hogy ezen 
kötet bemutatásának másnapján közvetlen telefont kaptunk Orbán Viktor miniszterelnök úr 
főtanácsadójától, aki kért egy példányt ebből a kötetből, és nagy örömmel át is adtam neki, 
illetve az Országgyűlés Külügyi Hivatala is hivatalból rövid úton kért egy kötetet.  

Én most szeretném átadni az elnök úrnak egy példányban ezt a kötetet, elmondva azt, 
hogy a kiadványt ingyen bocsátjuk rendelkezésre, és a honlapon, tehát a világhálón is 
megtalálható, a morvaikrisztina.hu, illetve a gaudinagytamas.hu honlapokon is. Nagyon 
kérem az elnök urat, hogy vesse latba a befolyását annak érdekében, hogy ez a kötet minél 
több jó helyre elkerüljön, azokhoz a döntéshozókhoz, akik Magyarországot képviselik, akik 
az elcsatolt területek magyarságáért dolgoznak. Hozzáteszem, az önrendelkezés gondolata itt 
a csonka ország területén is aktuális, tehát ez nem csak és kizárólag egy határon túli magyar 
ügy, hanem az emberi jogoknak és jogvédelemnek ugyanúgy létjogosultsága van itthon - erre 
utal például az az eset is, amit említettem már itt a mai napon, a kalocsai cigánysoron vagy a 
gyöngyösi Durándán tapasztalt elképesztő viszonyok.  

Én megmondom őszintén, zárógondolatként jelzem csak, hogy Berényi László 
képviselőtársunk, aki tényleg cigány honfitársunk, és képviseli a cigány társadalmat is, 
gondolom, még egyetlenegy ilyen ügyet, tehát a cigány honfitársaink életét elnehezítő nehéz 
problémát nem hozott a bizottság elé. Én most, ezúton arra kérem az elnök urat, hogy tegye 
lehetővé, hogy a gyöngyösi Duránda-telep áldatlan állapotának megvizsgálása, kivizsgálása és 
megszüntetése érdekében hívjon össze egy kihelyezett ülést oda, a döbbenetes állapotban lévő 
durándai telepre, és/vagy ugyanezt tegye meg a kalocsai vagy az izsáki cigánysorra. Ezekről 
dokumentumfilmek állnak rendelkezésre Morvai Krisztina képviselőtársam és Almási Lajos 
jóvoltából, ezek több tízezres, több százezres nézettségű dokumentumfilmek, tehát nem lehet 
őket levegőnek nézni.  

Én nagyon kérem az elnök úr együttműködését, hátha még helyre lehet valahogy a 
hátralévő időszakban egy kicsit állítani azt a sok-sok mulasztással megvalósult helyzetet, ami 
most azt jelenti, hogy emberi jogi kérdések szinte alig kerülnek itt érdemben napirendre.  

Köszönöm szépen, és akkor átadom ezt az elnök úrnak.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás átadja a kötetet az elnöknek, és 

kezet fognak.)  
Képviselő úr, annyit engedtessék meg válaszolni, hogy a házszabály szerint minden 

olyan esetben, amikor konkrét napirend-kiegészítés van, házszabály szerint jártam és járok el, 
és fogok eljárni, nevezetesen, a házszabály szerint vita nélkül határozunk a napirend 
kiegészítéséről. 

A második megjegyzésem az lenne, hogy a képviselő úr részéről az elmúlt időszakban 
voltak olyan felvetések, amelyek valóban érdemlegesek lehettek volna arra, hogy az Emberi 
jogi bizottság tárgyaljon róluk. Azonban függetlenül attól, hogy a házszabály rendelkezései 
ezekben az esetekben is kötnek engem, meg kell mondanom, hogy én magam sem javasolnék 
olyan napirendek tárgyalását, amik nincsenek kellőképpen előkészítve. Tehát azt nem lehet 
teljesen ötleteléssel, csak a házszabály rendelkezéseinek megfelelően, hogy ha a bizottság 
hatáskörébe, illetékességébe tartoznak. Az újonnan felvetett…  

Zárójelben jegyzem meg, hogy a bizottság három és féléves működésére én, meg kell 
mondanom, hogy nagyon jó emlékkel fogok emlékezni, többek között azért is, mert nem 
hiszem, hogy van az európai országok közül olyan bizottság az emberi jogok területén, 
amelyiknek a kezdeményezésére – 2011. május 26-án kezdeményeztük, hogy Teréz anya 
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halálának napja legyen a jótékonyság világnapja – mindezt keresztül tudtuk vinni, minden 
kétkedés ellenére, hogy 2012. december 12-én az ENSZ Közgyűlése ezt elfogadta. Ha valami 
hasonló teljesítményeket tud… A mai napon egy könyvbemutató lesz, ahol a magyar 
nemzetiségek szakácskönyvét mutatják be. Ez szintén az Emberi jogi bizottság 
kezdeményezése volt.  

Szeretném a képviselő úrnak elmondani, hogy a kötelező napirendi tárgyalásokon 
túlmenően azért a bizottság akár a Tóásó Előd-ügyben a dél-amerikai nagykövetek 
összehívása, vagy az alelnököm látogatása a Tóásó börtönében Bolíviában, ezek mind 
olyan… azt szeretném mondani, hogy csak azért a tényszerűség kedvéért és az igazság 
kedvéért azt a fajta belátást, hogy a bizottság kizárólag a plenáris ülés napirendjével 
foglalkozott volna, tényszerűen és tárgyszerűen nem lehet ilyen állítást tenni.  

A mostani felvetésével kapcsolatban: természetesen személyesen is jól ismerem a 
Durandát és a Víztorony kocsmát Gyöngyösön, más ügyekből kifolyólag, de képviselő úr 
megint elköveti azt a hibát, hogy fölvet valamit, és hogy miért az Emberi jogi bizottsághoz 
tartozik, miért nem a Szociális bizottsághoz tartozó dolog. Mi az, amit vizsgálhatunk, vagy 
mit érünk el azzal, hogy ha egy kihelyezett ülés volna ott. Ugye a probléma az, hogy azt 
feltételezi a képviselő úr, hogy hasonló életkörülmények között élő embereket személy szerint 
a bizottság tagjai nem láttak volna. Én hadd mondjam önnek, hogy ennél én sokkal többet 
tudnék önnek mondani, ilyen kutatásokban, szociológiai kutatásokban is részt vettem. Például 
Sályban. A Durandát meghaladja Sályban a Dankótelep, ott még barlangban éltek emberek, 
amikor ott jártam.  

Ne tessék azt feltételezni, hogy kellő életismerettel nem rendelkeznének a képviselők, 
de egy bizottsági ülés előkészítéséhez az is hozzátartozik, hogy akkor tudjuk, hogy mit akar a 
bizottság, mindenfajta prekoncepció nélkül, és miért van szükség a helyszíni vizsgálatra és a 
kihelyezett ülésre. Egy ilyenről lehet tárgyalni. Ha ötletszerűen felvetek valamit, az biztos, 
hogy nem ér célba.  

Csak azért szerettem volna kiegészíteni a képviselő urat, mert szerettem volna, és most 
nem dicsekvésként mondom, azok, amilyen kiemelkedő eredményei vannak ennek a 
bizottságnak, minden egyes tagjának, akár a börtönlátogatás, akár a Geréb Ágnes-ügyben, 
hogy el tudtuk érni azt, hogy Magyarországon korábban a bilincselés szabályait egy BV-
utasítás szabályozta és sikerült megváltoztatni ezt a szabályzást, hogy el tudtuk érni, hogy 
mégis a Ház napirendjére került, minden egyes alkalommal személyesen elmondtam, hogy az 
1979. évi tvr., a BV-szabályzat az, hogy a mai napig egy tvr. szabályozza, ez egy jogállamban 
megengedhetetlen, mégis eljutott ez a bizottság és eljutott a Ház oda, hogy ezt tárgyaljuk és 
erről törvényt alkotunk.  

Tehát én azt gondolom, hogy a kezdeményezések, az egyes ügyek kezelése, de akár 
mondhatnám azt, ami igaz, hogy még a ciklus elején volt, amikor a cigánygyilkosságokkal 
kapcsolatos bizottsági tevékenység, az ügyész meghallgatása. Tehát én azt gondolom, hogy 
igenis voltak a bizottságnak olyan konkrét ügyei és voltak a bizottságnak olyan sikerei, amire 
azt kell mondanom önnek, hogy lehetséges, hogy hasonló eredményeket más európai 
országban az emberi jogi bizottság nem tudna felmutatni. Azt is készséggel elismerem, hogy 
biztosan vannak a bizottságnak hiányosságai, biztos, hogy többet is lehetett volna tenni.  

Egy megjegyzést még azért engedjen meg, képviselő úr. Tudja, nekem a részvételem 
az üléseken százszázalékos, mert az ülést mindig én vezetem. Még azt sem engedhetem meg 
magamnak, amit ön megengedhet, hogy ha a módosító indítványokat tárgyaljuk, akkor ön 
kimegy, majd az egyebekre visszajön. Én ezt nem tehetem meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ön 
csúsztat, elnök úr, szokás szerint csúsztat.) Bocsánat, ezt most csak tényszerűen mondom. 
(Dr. Gaudi-Nagy Tamás: A módosítók egy részénél itt voltam.) Egy részénél igen. (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Akkor így mondja, elnök úr.) Egy részén itt volt, a más részén nem volt 
itt. Én ezt nem engedhetem meg magamnak, amit ön megengedhet magának. Az én 
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részvételem a bizottsági üléseken százszázalékos. Én menet közben a módosító indítványok 
közben sem mehetek ki, majd visszajövök az egyebekre. Ön ezt megteheti, én nem. És látja, 
megvagyunk, mindenki teszi a saját dolgát. Köszönöm szépen. Parancsoljon!  

 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Lenne egy-két észrevételem, válaszom az 

elnök úrnak. Tehát egyrészt szerintem már önmagában az egy abszurd dolog, hogy mi most 
így beszélgetünk. Tehát azt kellene tenni elnök úrnak, már réges-rég meg kellett volna tennie, 
ezt kívánta volna a józan ész és az emberi jogok iránti elkötelezettség, ha valóban komoly, 
már réges-rég elnök úrnak tulajdonképpen kellett volna egy informális beszélgetést 
kezdeményezni a bizottság tagjaival arról, hogy tulajdonképpen mik azok a témák, mik azok a 
hangsúlyok, amiket szeretnének érvényesíteni. Én ezt biztosan így csinálnám. De hát nem én 
vagyok a bizottság elnöke, úgyhogy semmi probléma, majd ha másként alakul, akkor én 
biztos így fogom csinálni.  

A másik kérdés, hogy elnök úr azt mondja, ő nem teheti meg, hogy a bizottsági 
módosító javaslatok tárgyalása során kimenjen. Miért nem teheti meg? Azért, mert jelenleg 
van ön mellett egy tábla „Gulyás Gergely alelnök” megjelöléssel, és a tábla mögött nem ül 
senki. Jelenleg egyetlenegy alelnöke van a bizottságnak, nincs ellenzéki alelnöke. Ez már 
önmagában egy botrány, elnök úr, tehát önmagában egy magát komolyan vevő 
demokráciában ilyen nem fordulhatna elő. Tehát akkor az ellenzék nemcsak Ukrajnában, de 
szerintem a brit alsóházban is ripityára verné a berendezést, ha ilyet tapasztalna. De még 
egyszer mondom, ezen úgy is lehetne segíteni, ha támogatták volna azt a javaslatot, hogy még 
egy alelnököt, egy ellenzéki alelnököt válasszunk most. A mai ülésen erre mód lehetett volna. 
De nem tette meg és nem is javasolta, hogy ezt képviselőtársai… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ne haragudjon, hogy a szavába vágok, csak a 

házszabály ismeretére szeretném felhívni a figyelmét. A bizottság elnöke akkor tud választani, 
ha arra a Házbizottságtól, illetőleg az illetékességtől javaslat érkezik. Egyébként zárójelben 
jegyzem meg, hogy a második javaslatával kapcsolatban, csak akkor képviselő úr nem volt itt 
az ülésen, azt nem tudom, hogy a Jobbikon vagy a párton belül hogyan kommunikálnak, jelen 
volt vagy a Kulcsár képviselő úr, vagy a Zagyva képviselő úr, amikor Szabó Timea képviselő 
asszonynak megszűnt az alelnöki posztja, és amikor az ellenőrző bizottsági elnöki posztja is 
ennél fogva megszűnt, akkor én kértem az ellenzéki pártokat, hogy üljenek le egymással és 
szíveskedjenek javaslatot tenni erre a posztra. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Megtörtént.) 
Bocsánat, én nem tudok róla, hogy ilyen megtörtént. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Most történt 
volna meg, csak elnök úr nem engedte napirendre venni.) Bocsánat, én nem kaptam… (Dr. 
Arczt Ilona: Október 7-én hangzott el ez a kérés.) Október 7-én kértem az ellenzéki pártokat, 
hogy tegyenek javaslatot. Nem egy ellenzéki pártot, az összes ellenzéki pártot kértem. A jelen 
ülésen a többi ellenzéki párt jelen sem volt. De ha ön azt állítja, képviselő úr, hogy az 
ellenzéki pártok leültek és egy egységes javaslatot letesznek ide, akkor természetesen írásban 
várom. De amíg ilyen nincs, semmi jelzést nem kaptam, éjszaka 0 óra 50 perckor érkezett egy 
ilyen kérés, én a házszabály szerint szavaztattam. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás jelentkezik.) Öné a 
szó.  

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

házszabály nem tiltotta volna meg, hogy az elnök úr egyébként érdemi vitát nyisson ezekről a 
kérdésekről, tehát nem hiszem, hogy nem lett volna házszabályszerű, de ez egy másik… 

 
ELNÖK: Bocsánat, nem akarok a szavába vágni…  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): De hát a szavamba vág! 
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ELNÖK: …de azt elismeri, hogy ha vitát nyitunk, határozni nem határozhatunk akkor 

se.  
 
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Miért ne határozhattunk volna? Hiszen ha 

gyakorlatilag azt a napirendi pontot napirendre veszi az elnök úr, amely az alelnökválasztással 
kapcsolatos, akkor közöltük volna, bemondtuk volna azt, hogy milyen eredménnyel járt az 
ellenzéki pártok közti egyeztetés, és megtettük volna a konkrét jelölést. Nem látok olyan 
szabályt, hogy írásban kellett volna előterjeszteni jelölést. Ha közokiratos formában készülő 
jegyzőkönyvben mondja el a jelölést a bizottsági ülésen a napirend keretében az ellenzéki 
pártok valamely tagja vagy bárki, az ennek megfelel. Már le szeretném zárni ezt a részét 
igazából a magam részéről, tehát szeretném, ha érdemi munka folyna ebben a bizottságban.  

Visszatérve az ön által ad hocnak nevezett vagy át nem gondolt javaslatra, 
amennyiben ön azt állítja, hogy jól ismeri Duránda viszonyrendszerét, akkor nagyon jól tudja, 
hogy ott nagyon sok dimenzió miatt indokolt az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi 
bizottság kihelyezett ülése, hiszen sajnálatos módon döntő mértékben cigány polgártársainkat 
érintő áldatlan viszonyok jellemzik ezt a területet, amelyet az önkormányzat nem tud 
felszámolni. Tehát amit el tud érni egy emberi jogi ülés, az minimum az, hogy ráirányítja a 
társadalom figyelmét erre a súlyos problémára, és egyszerűen országgal-világgal tudatni kell 
azt, hogy mi zajlik, és szakembereket kell meghívni. Meg kell hívni szociális, családgondozó 
szakembereket, a cigányság kérdésével foglalkozó szakembereket, helyben működő civil 
szervezeteket, jogászokat, a helyi önkormányzat képviselőit meg lehetne hívni egy ilyen 
ülésre, és egy nagyon komoly, nagy visszhangú ülést lehetne csinálni, ami mindenkinek jó 
lenne, de elsősorban az ott élőknek lenne jó, mert - még egyszer mondom - áldatlan viszonyok 
vannak, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi hivatalos rendszer nem tudja ezeket felszámolni. Tehát 
ez szerintem egy teljesen jó és kivitelezhető ötlet. Az elnök úrnál a labda. Lehet mindenben 
kifogást találni, de ha érdemi munkát akar végezni, akkor ezt az ülést ön összehívja 
Durándán… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, most a szavaiból számomra az tűnik ki, hogy elsősorban 

amiért kihelyezett ülést tartanánk, azok szociális problémák. Ha Sneider Tamás képviselő 
úrnak jelzi ezt a problémát, nekem meggyőződésem, hogy… (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Cigány emberekről van szó, elnök úr! Kisebbségi…) Most szociális kérdésekről beszél (Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás: Nem!) vagy nemzetiségi kérdésről? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: 
Nemzetiségiről!) Akkor jó, azt hiszem, hogy rendben. Akkor további hozzáfűzésem nincs.  

Ha más nincs, köszönöm szépen, az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc)  
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